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  Değerl �  Mecl �s  Üyeler�m�z  ve Sevg� l � 
Hemşer�ler�m;

Torbalı Beled�yes� olarak Kamu İdareler�nce 
hazırlanacak faal�yet raporları hakkında yönetmel�k 
doğrultusunda hazırladığımız 2016 yılı faal�yet 
raporumuzu �lg�ler�n�ze sunuyoruz.
 Faal�yet raporları, yerel yönet�mler�n hayata 
geç�rd�kler� projeler�, yıl �ç�nde hang� hedeflere 
ulaştıklarını ve neler� başardıklarını yansıtması 
bakımından öneml�d�r. Aynı zamanda faal�yet raporları 
beled�yeler�n halka hesap verd�kler� b�r mecradır.
 Değerl� Mecl�s Üyeler�m�z; Torbalı Beled�-
yes�'n� devralmamızın üzer�nden 3 yıl geçt�. Bu 3 yılın 
her saat�n�, her gününü hemşer�ler�m�ze daha 
yaşanab�l�r ve daha güzel b�r Torbalı  sunmak �ç�n 
harcadık d�yeb�l�r�m. Özell�kle ger�de bıraktığımız 2016 
yılında gerçekleşt�rd�ğ�m�z projelerle bu hedefe doğru 
büyük b�r adım attığımıza �nanıyorum. Nüfus artış 
hızında c�dd� b�r �vme yakalayan , son derece d�nam�k 
b�r ekonom�ye ve sosyal hayata sah�p olan Torbalı'da 
2016 yılını öneml� h�zmetlerle doldurduk. 
 Beled�yem�z�n yaptığı atılımlarla �lçem�z 
Torbalı yerel yönet�m alanında İzm�r'�n en d�kkat çeken 
�lçeler�nden b�r tanes� hal�ne geld�. 2016 yılı Torbalı'nın 
her anlamda şaha kalktığı b�r döneme tanıklık ett�. 
B�rb�r� ardına tamamlanan ve h�zmete açılan 
projeler�m�zle Torbalı adeta kabuğunu kırdı. Şu an 
yapımı devam eden ya da hazırlık aşamasında bulunan 
projeler�m�z�n  de �lçem�z� Beled�yec�l�k anlamında çok 
daha �ler�ye taşıyacağına em�n�m.
 El�n�zde bulunan faal�yet raporumuzda bu 
h�zmet ve projeler�m�z�n her b�r�n�, bütün detaylarıyla 
s�zler�n onay ve b�lg�s�ne arz ed�yoruz. Bu raporun her 
satırında Beled�yem�ze bağlı  olarak çalışan 
müdürlükler�m�z�n arasındak� koord�nasyona, �ş ve fik�r 
b�rl�ğ�ne, h�zmet kal�tes�ndek� tatlı rekabete tanıklık 
edeceğ�n�z� umuyorum. Bu faal�yet raporu Beled�ye 
b�r�mler�m�z�n; çalışkanlığının, üretkenl�ğ�n�n ve 
fedakarlığının da b�r yansımasıdır.
 B�z büyük ve güçlü b�r a�ley�z. Beled�ye 
h�zmetler�n� halkımıza arz ederken bu öneml� gerçeğ� 
asla unutmadık. Halka h�zmet�n Hakka h�zmet olduğu 
b�l�nc�yle halkımızın aleyh�ne sonuçlar verecek h�çb�r 
teşebbüsümüz, çalışmamız, projem�z olmadı. Bundan 
sonra da olmayacaktır. Verd�ğ�m�z h�zmet�n kal�tes�n� 
artırmak söz konusu olduğunda el�m�zdek� bütün 

enstrümanları sonuna kadar kullandık. Ve halkımızdan 
Beled�yem�z�n ürett�ğ� h�zmetler ve gerçekleşt�r�len 
projeler noktasında çok öneml� ger� dönüşler aldığımızı 
bel�rtmel�y�m. Bunu, yan� halkımızın Beled�ye 
h�zmetler� noktasındak� memnun�yet�n�  b�z�m �ç�n çok 
değerl� b�r ödül olarak görüyoruz. Çok daha güzel ve 
çok daha gel�şm�ş b�r Torbalı �ç�n gece gündüz demeden 
aynı kararlılık ve özver�yle çalışacağımızın b�l�nmes�n� 
�st�yorum.
 Bu ves�leyle destekler�n� her da�m yanımızda 
h�ssett�ğ�m�z ,uyum �ç�nde çalıştığımız Mecl�s 
Üyeler�m�ze,  Başkan Yardımcılarıma,  B�r�m 
Müdürler�m�ze, memurlarımızdan �şç�ler�m�ze kadar 
tüm Beled�ye çalışanlarına; Her teşebbüsümüzde; 
sabırlarıyla, hoşgörüler�yle projeler�m�z� destekleyen 
ve b�zlere çalışma şevk� aşılayan değerl� Torbalı halkına 
ayrı ayrı teşekkür ed�yorum. 
 Faal�yet raporumuzu s�zler�n onayına ,değerl� 
halkımızın b�lg�ler�ne arz ed�yorum.

Sunuş

Adnan Yaşar GÖRMEZ
  Beled�ye Başkanı
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Mecl�s Üyeler�

Nurhan İNCE Raziye TEK Sevil DURAN Bayram MEMİŞ

Erdal TÜRKSEVER Göksel DİNÇER Hakan ŞEN Hüseyin KARAMAN

Hüseyin SÖYLER Kenan AKTAŞ Mehmet Nuri BULUT Nuh AKTAŞ

Sedat EREN Turgut BULUŞ Özgür Erman ÇAĞLAR Şenol GÜLER



Sıla İlgi AKKAŞ Erdal ZEYREK Feti OKUROĞLU Hamdi TOMBA

İbrahim ÖZELHalil KABASAKAL Mehmet Yıldız SİVRİKAYA Metin ŞAHİN

Mithat TEKİN Osman SARGIN Sefer İPEKLİ Yalçın EFE

Yasemin ÇİMİ Tevk Taner AYGÜNEŞ

Mecl�s Üyeler�

Hacı Mehmet VURUR
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DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ



 SUNUŞ  
        17.03.2006  tar�h ve 26111 sayılı resm� gazetede yayımlanarak yürürlüğe g�ren Kamu İdareler�nce 

hazırlanacak Faal�yet Raporları Hakkında Yönetmel�ğ�n  Üçüncü Bölüm Faal�yet Raporlarının Düzenlenmes� 
uyarınca hazırlanan 01.01.2016 – 31.12.2016 yılı b�r�m faal�yet raporu aşağıda sunulmuştur.

        Hedefler�m�z� gelecek yıllarda daha �ler�ye götürmek amacıyla çalışmalarımızı kanun ve yönetmel�k 
çerçeves�nde öncel�kler�ne göre planlamış olup, �dar� ve mal� �lg�l� kanunlar ve yönetmel�kler�n hükmüne göre 
sürdüreceğ�z.         

                 I-GENEL BİLGİLER

                 A-M�syon ve V�zyon

                M�syonumuz                    
                Destek H�zmetler� Müdürlüğü; Beled�yem�z�n d�ğer b�r�m müdürlükler�n�n halkımıza sunacağı 
�şlere yönel�k tüm çalışmalarına yardımcı olarak Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluk alanına g�ren 
h�zmetler�n en ver�ml�, kal�tel� ve h�zmet alanların memnun�yet�n� sağlayacak performansta h�zmet 
vermekted�r.

                V�zyonumuz
                Beled�ye olarak halkımıza en �y� şek�lde sunulacak h�zmetler�n d�ğer b�r�mler �le aramızdak� 
koord�nasyonunu sağlamak.  
  
             B-Görev Yetk� ve Sorumluluklar

  • Beled�yem�z b�r�mler�nce h�zmet duyulan mal, h�zmet ve yapımla �lg�l� 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu kapsamındak� �hale �şlemler� �le kanunun 22. ve 3. �st�snalar  maddes� kapsamına göre yapılan 
alımların gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k p�yasa araştırma h�zmetler�n� d�ğer harcama b�r�mler� adına yaparak 
Mal� H�zmetler Müdürlüğüne tesl�m etmek.

  • Beled�yem�z�n envanter�nde bulunan araç, gereç, mak�ne ve taşıtların bakım ve onarımlarının 
yapılmasına �l�şk�n gerekl� olan harcamaları d�ğer b�r�mler adına hazırlamak.

  • 4734 sayılı kanun kapsamında gerçekleşt�r�lecek olan şehr�n tem�zl�ğ�ne yönel�k Katı 
Atıkların Toplanması ve Destek H�zmetler� Alım İhales�ne �l�şk�n hak ed�şler� hazırlamak ve ödeme em�rler� �le 
b�rl�kte Mal� H�zmetler Müdürlüğüne tesl�m etmek.

  • Beled�ye b�r�mler�n�n �ht�yaç duydukları kırtas�ye, b�lg�sayar, büro mefruşatı, dem�rbaş, 
yakacak ve gerekl� tüket�m malzemeler�n�n tem�n�ne �l�şk�n alımların harcama evraklarını mal� mevzuatta 
meydana gelen değ�ş�kl�kler� tak�p ederek ödeme em�rler�n� d�ğer b�r�mler adına hazırlayarak Mal� H�zmetler 
Müdürlüğüne tesl�m etmek. 

  • Harcama b�r�mler�n�n malzeme �ht�yaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. 

  • 5018 sayılı Kamu Mal� ve Kontrol Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak yayınlanan taşınır mal 
yönetmel�ğ�ne göre Beled�yem�z�n mülk�yet�nde veya �dareye tahs�sl� olan ya da �daren�n kullanımında 
bulunan taşınır ve taşınmazları �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n kayıtlarını d�ğer b�r�mler adına tutmak ve bunlara 
�l�şk�n belge ve cetveller� düzenlemek ve taşınır yönet�m hesap cetveller�n� hazırlayarak harcama yetk�l�ler�ne 
sunmak.

  • Destek H�zmetler� Müdürlüğümüzce gelen yazılara yasalar ve genelgeler doğrultusunda 
cevap ver�lm�şt�r. 
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           C –İdareye  �l�şk�n  B�lg�ler

   1-F�z�ksel Yapı
 Müdürlüğümüz Beled�ye H�zmet B�nasının  üçüncü katında   h�zmet vermekted�r.

   2-Teşk�lat Yapısı

                3-B�lg� ve Teknoloj�k B�lg�ler
  Müdürlüğümüz h�zmetler�n�  yürütürken  �let�ş�m tekn�kler� �le bu alanda  kullanılan  6 adet  
b�lg�sayar ,1 adet d�züstü b�lg�sayar, 4 adet yazıcı, 1 adet faks  ve 2 adet fotokop� mak�nes� �le 1 adet barkod 
yazıcı olmak üzere  teknoloj�k c�hazlar kullanılmaktadır.

             4-İnsan Kaynakları
   Müdürlüğümüzde  1 Müdür, 1 Memur, 1  Sözleşmel� Memur ve 3 Büro Elemanı  olmak üzere  
toplam  6  personel  görev yapmaktadır. 

   5-Sunulan H�zmetler
                 Beled�yem�z b�r�mler�nce h�zmet duyulan her türlü mal, h�zmet, yapım ve şehr�n tem�zl�ğ�ne yönel�k 
katı atıkların toplanması ve destek h�zmetler�, s�lahsız özel güvenl�k h�zmet� ve gerekl� tüm tüket�m 
malzemeler�n�n tem�n�ne �l�şk�n olarak 2016 yılı �ç�nde 4734 sayılı kanuna göre toplam 69 adet  �hale yapılmış 
olup, harcama evraklarının hak ed�ş raporları ve bunlara �l�şk�n tüm belge ve cetveller� �le ödeme em�rler�n� 
kanunları tak�p ederek d�ğer   b�r�mler adına hazırlayıp; Mal� H�zmetler Müdürlüğü'ne tesl�m ed�lm�şt�r.
 

                6-Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�

  Destek H�zmetler� Müdürlüğü, 5393 sayılı Beled�ye Kanununun verd�ğ� yetk�ler çerçeves�nde 
Destek H�zmetler�n� koord�nasyon hal�nde Beled�yem�z d�ğer b�r�mler�yle faal�yetler�n� planlı b�r şek�lde 
yer�ne get�rmekted�r. 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanununun yayınlanmasıyla beraber ver� ve 
b�lg�ye dayalı olarak kaynakların etk�l� b�r şek�lde kullanılıp kullanılmadığının �zlenmes� �ht�yacı söz konusu 
olmuştur.
           Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmel�klerde ve �lg�l� d�ğer mevzuatta bel�rlenen sorumlulukların 
yanında görev ve yetk�ler�n �fasında,  Beled�ye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşıda sorumludur.
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BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE BİRİMİ SATIN ALMA BİRİMİ



           II.  AMAÇ ve HEDEFLER
   
 A-Müdürlüğümüz Amaç ve Hedefler�
 Beled�yem�z�n h�zmetler�n�n eks�ks�z yürütüleb�lmes� �ç�n �şlemler�n yapılmasını kontrol ve tak�p 
ederek sonuçlandırılmasını sağlamak;
  D�ğer b�r�m müdürlükler�n�n �ht�yaçlarının karşılanmasındak� süreçte �şlemler�n yapılmasına yardımcı 
olmak.                        
           Müdürlüğümüz hedefler� arasında günümüz teknoloj�k kaynak, araç ve gereçlerden yararlanılarak daha 
modern�ze ed�lerek kal�tel� b�r h�zmet pol�t�kasını sürdürmekt�r. 

 B-Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler
 Destek H�zmetler� Müdürlüğü 5393 sayılı Beled�ye yasasının 48. maddes�ne dayanılarak kurulmuş ve 
Beled�ye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan b�r b�r�md�r. 
 Beled�yem�z b�r�mler�nce h�zmet duyulan mal, h�zmet ve yapımla �lg�l� 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
kapsamına göre yapılan alımların gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k p�yasa araştırma h�zmetler�n� d�ğer harcama 
b�r�mler� adına yapmak ve Mal� H�zmetler Müdürlüğüne tesl�m etmek.   

 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
 A-Mal� B�lg�ler

    
   1-Bütçe Uygulama Sonuçları

 2-Temel  Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar
 Müdürlüğümüz bütçes�ne 2016 mal� yıl başlangıç ödeneğ� olarak 5.120.000,00.-TL. ödenek 
konmuş, yapılan aktarma ve geçen yıldan devrolan ödenek �le beraber net bütçe ödeneğ� 5.317.751,89-TL 
olmuştur. Yıl �çer�s�nde 3.815.525,75TL bütçe g�der� gerçekleşm�ş olup, yıl sonunda kalan ödeneğ�n 
1.502.226,14.-TL'sı �ptal ed�lm�şt�r. 

 3-Mal� Denet�m Sonuçları
 Müdürlüğümüz 2016 mal� yıl �çer�s�nde 2699 adet ödeme evraklarını ve taşınır mal �şlem 
fişler�n� düzenl� olarak yapmış, denetlenmek üzere gerekl� şek�lde dosyalayıp arş�vlenm�şt�r. 

 

EKO. 
KOD 

HESAP BÜTÇE İLE 
VERİLEN 

NET 
ÖDENEK  

HARCANAN GERÇEKLEŞME	
ORANI			%	

01.01 MEMURLAR 174.000,00 179.000,00 178.809,66  99 

01.02 SÖZLEŞMELİ PERS. 383.000,00 383.000,00 115.800,82  30 

02.01 MEMURLAR 27.000,00 27.000,00 25.395,46  94 

02.02 SÖZLEŞMELİ PERS. 66.000,00 66.000,00 17.890,10  27 

03.02
 TÜKETİME YÖNELİK 

MAL VE MALZEME 
745.000,00

 
745.000,00

 
287.657,98

  
39

 

03.03 YOLLUKLAR 5.000,00 5.000,00 98,79 2 

03.04 GÖREV GİDERLERİ 35.000,00 35.000,00 0,00  0,00 

03.05 HİZMET ALIMLARI 3.355.000,00 3.547.751,89 3.174.278,60  89 

03.07
 MENKUL MAL 

GAYRİMADDİ HAK ALIMI 
265.000,00

 
265.000,00

 
13.094,40

 
5
 

03.08
 GAYRİMENKUL MAL 

BAKIM VE ONARIM 
30.000,00

 
30.000,00

 
2.499,94

 
8
 

06.01 MAMUL MAL ALIMLARI  35.000,00 35.000,00 0,00 0 

TOPLAM 5.120.000,00 5.317.751,89 3.815.525,75 72 
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 B-Performans  B�lg�ler�

 1-Faal�yet  ve Proje B�lg�ler�

 Beled�yem�z�n stratej�k planında  Destek H�zmetler� Müdürlüğü �ç�n mal� yılı hedef ve hedef adımı 
bel�rt�lm�şt�r.  
 
  2- Performans Sonuçlarının Değerlend�r�lmes�

 Beled�yem�z Mecl�s�n�n almış olduğu müdürlüğümüz yönetmenl�ğ�nde bel�rt�len görev yetk� ve 
sorumlulukları kanunlar çerçeves�nde en �y� şek�lde yapmaya çalışmış, d�ğer müdürlüklerle b�lg� alış ver�ş�nde 
bulunmuş ve performansını en üst sev�yeye çıkarmaya çalışmıştır. 

IV-KURUMSAL  KABİLİYET  ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 A-Üstünlükler
         
Destek H�zmetler� Müdürlüğünün güçlü, b�lg� ve b�r�k�ml� kal�tel� h�zmet alanları üreten; alanında yet�şm�ş 
olan tecrübel� personellere sah�p olmak,
           
 Mevzuat değ�ş�kl�kler�n�n anında �zleneb�lmes� olanaklarının varlığı,
Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluk alanına g�ren h�zmetlerde başarılı b�r performans �le kal�tel� h�zmet 
sunulmasının sağlanması neden�yle, h�zmet alanlarının memnun�yet�n�n sağlanmış olması. 

 B- Zayıflıklar
  Müdürlüğümüzden h�zmet alan b�r�mler�n talepler�n� zamanında �letmemeler�nden kaynaklanan aksaklıklar. 
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   İÇ  KONTROL  GÜVENLİK BEYANI

   Harcama  yetk�l�s�  olarak  yetk�m  dah�l�nde :
Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. Bu raporda açıklanan 
faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş   kaynakların etk�l� ekonom�k ve 
ver�ml� b�r şek�lde  kullanıldığını   görev ve yetk� alanı çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n  �dar� mal� 
kararlar buna �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda  yeterl� güvencey�  sağladığını  ve 
harcama b�r�m�m�zde  süreç  kontrolünü etk�n olarak b�ld�r�r�m.
 Bu  güvence  harcama yetk�l�s� olarak  sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler �ç 
kontroller, �ç denetç� raporları �le  Sayıştay raporları g�b� b�lg� dah�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
Burada  raporlanmayan, �daren�n menfaat�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m.     

                                                                                Sad�fe  KÜMÜR
                                                                          Destek H�zmetler� Müdürü 



 
        DESTEK HİZMETLERİ BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

             Destek H�zmetler� b�r�m yönet�c�s� olarak yetk�m dah�l�nde ;
Bu �darede, faal�yetler�n Mal� Yönet�m ve Kontrol Mevzuatı �le d�ğer mevzuata uygun olarak 
yürütüldüğünü, Kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanılmasını tem�n 
etmek üzere �ç kontrol süreçler�n�n �şlet�ld�ğ�n�, �zlend�ğ�n� ve gerekl� tedb�rler�n alınması �ç�n 
düşünce ve öner�ler�m�n zamanında üst yönet�c�ye raporlandığını beyan eder�m.

İdarem�z�n 2016 yılı Faal�yet Raporunda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru 
olduğunu tey�t eder�m. 

       Sad�fe KÜMÜR
       Destek H�zmetler� Müdürü
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BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ



         
       I- GENEL BİLGİLER

             A- M�syon ve V�zyon

B�lg� İşlem Müdürlüğü beled�ye b�r�mler�nde kullanılan her türlü b�l�ş�m malzemeler�n�n tem�n�, 
kurulumu, eğ�t�m� ve onarım �şlemler� �le tüm beled�ye personel�n�n h�zmet �ç� b�l�ş�m �ht�yaçlarını en son 
teknoloj� ürünler�yle karşılayarak vatandaşlarımıza en hızlı ve en kal�tel� şek�lde h�zmet vermey� amaç 
ed�nm�şt�r. 

             B- Yetk�, Görev ve Sorumluluklar

               B�lg� İşlem Müdürlüğü aşağıdak� yetk�, görev ve sorumluluklarını yer�ne get�rmekle yükümlüdür:

a) Beled�ye ve muhtarlık h�zmet b�nalarının b�l�ş�m altyapısını oluşturan sunucu b�lg�sayar, depolama 
ün�tes�, ağ anahtarı, kes�nt�s�z güç kaynağı, telefon santral�, güvenl�k kamera s�stem� g�b� 
donanımları ve bu donanımlara a�t tamamlayıcı malzemeler� tem�n etmek, kurulum, bakım ve 
onarımlarını yapmak, �ht�yaç hal�nde yedek parça ve sarf malzemeler�n� tedar�k etmek, kes�nt�s�z ve 
ver�ml� çalışmasını sağlamak,

b) Beled�ye ve muhtarlık h�zmet b�nalarında bulunan b�lg�sayar ve çevre elemanları, fotokop� mak�nası,  
kablolu ve kablosuz ses ve ver� �let�ş�m aygıtları, masaüstü yazıcı ve tarayıcı g�b� b�l�ş�m altyapısına 
sah�p son kullanıcı c�hazlarını tem�n etmek, kurulum, bakım ve onarımlarını yapmak, �ht�yaç hal�nde 
yedek parça ve sarf malzemeler�n� tedar�k etmek, kes�nt�s�z ve ver�ml� çalışmasını sağlamak,

c) Beled�ye b�r�mler�n�n �ht�yaç duyduğu ses ve ver� ağını tes�s etmek ve �şletmek,

d) Beled�ye b�r�mler�n�n ve talep gelmes� hal�nde muhtarlıkların �ht�yaç duyduğu sab�t ve mob�l ver� ve 
ses hatlarını tes�s etmek ve �şletmek,

e) D�ğer b�r�mlerden ve muhtarlıklardan gelen müdürlük görev alanı �çer�s�nde kalan c�hazlarla �lg�l� 
donanımsal problemler� çözmek, 

f) Beled�ye bünyes�nde kullanılan Kent B�lg� S�stem�, Coğrafi B�lg� S�stem� g�b� otomasyon yazılımları 
�le b�lg�sayarlara kurulması gereken yazılımların ön �nceleme, performans test� ve kurulumlarını 
yapmak, l�sans b�lg�ler�n� yönetmek, güncel kalmasını sağlamak ve �lg�l� personele eğ�t�m vermek,

g) Müdürlükler�n yazılım talepler�n� değerlend�rmek, araştırmak, ön �nceleme ve performans test� 
yapmak,

h) Beled�yeye a�t kurumsal �nternet s�tes�n�n barınma, güvenl�k ve tasarım g�b� altyapı h�zmetler�n� tes�s 
etmek, her zaman er�ş�leb�l�r kalmasını sağlamak ve ver� g�r�ş� yapacak personele eğ�t�m vermek,

ı) Beled�ye bünyes�nde yer alan otomasyon ver� tabanı ve d�ğer dosyaları merkez�, güvenl�, yetk�l� 
personeller arası paylaşıma açık ve yönet�leb�l�r b�r platformda toplamak ve her zaman 
er�ş�leb�l�rl�ğ�n� sağlamak,

�) Beled�yen�n sunmuş olduğu h�zmetler�n, mükellef borç b�lg�ler�n�n ve d�ğer b�ld�r�mler�n 
hemşer�ler�m�ze ulaşmasını sağlamak amacıyla kısa mesaj altyapısını tes�s etmek ve �şletmes�n� 
sağlamak,
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j) Beled�ye s�stemler�n�n çalışmasını engelleyecek beled�ye ağı �çer�s�nden ya da dış kaynaklı s�ber 
saldırılara karşı gerekl� güvenl�k tedb�rler�n� almak,

k) 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmes� ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Ed�lmes� Hakkında Kanun çerçeves�nde kurumun �nternet çıkışına a�t kayıtları 
tutmak, pol�t�kasını bel�rlemek ve yürütmek,

l) Kurumsal elektron�k posta hesaplarını tes�s etmek ve �şletmes�n� sağlamak,

m) Beled�yede kullanılan otomasyon s�stemler� arasında ya da d�ğer resm� kurumların otomasyon 
s�stemler� �le beled�ye otomasyon s�stemler� arasında entegrasyonu tes�s etmek, ver�ml� ve kes�nt�s�z 
çalışmasını sağlamak,

n) D�ğer b�r�mlerden ve muhtarlıklardan gelen müdürlük görev alanı �çer�s�nde kalan c�hazlarla �lg�l� 
yazılımsal problemler� çözmek, 

       C-B�lg� İşlem Müdürlüğüne İl�şk�n B�lg�ler
   

 1-F�z�ksel Yapı

 Müdürlüğümüz Beled�ye H�zmet B�nasının b�r�nc� katında Emlak Şefl�ğ� b�r�m�n�n karşısında h�zmet 
vermekted�r. Müdürlük bünyes�nde bulunan odalar aşağıdak� tabloda göster�lm�şt�r.

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

2-  Teşk�lat Yapısı

25F a a l � y e t  R a p o r u  2 0 1 6



3- B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar

  Müdürlüğümüz görev alanında bulunan h�zmetler� �fa ederken kullandığımız teknoloj�k kaynaklar 
aşağıdak� tabloda göster�lm�şt�r.

4- İnsan Kaynakları     

    B�lg� İşlem Müdürlüğü 2 adet memur, 1 adet sözleşmel� personel ve 1 adet firma personel�yle 
faal�yetler�n� sürdürmekted�r. 

5- Sunulan H�zmetler

  Müdürlük bünyes�nde sunulan h�zmetler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

 a)  D�ğer b�r�mler�n faal�yetler�n� kes�nt�s�z ve ver�ml� yürüteb�lmek adına donanımsal ve yazılımsal 
problemler�n yer�nde ya da uzak er�ş�m �le çözümü,
 b)  Kurumsal �nternet adres�ne a�t altyapı h�zmet�,
 c)  Kurum �ç� personele a�t kurumsal e-posta h�zmet�,
 d)  Kurum �ç� personeller arası sab�t ya da mob�l �let�ş�m h�zmet�,
 e)  Kurum personel�n�n etk�n ve ver�ml� çalışması �ç�n yeterl� hızda �nternet h�zmet�,
 f)  Hemşer�ler�m�ze ulaşab�lmek adına kısa mesaj h�zmet�,
 g)  Kurumumuz h�zmetler�n�n hızlı, etk�n ve ver�ml� olab�lmes� adına d�ğer resm� kurumlarla serv�s 
entegrasyonu,
 h)  Kurum ağını dış ve �ç saldırılardan korumak �ç�n s�ber güvenl�k h�zmet�.      

 6-   Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�

          B�lg� İşlem Müdürlüğü, 5393 sayılı Beled�ye Kanununun verd�ğ� yetk�ler çerçeves�nde �daren�n b�l�ş�m 
h�zmetler�n� koord�nel� ve planlı b�r şek�lde yer�ne get�rmekted�r. 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol 
Kanununun yayınlanmasıyla beraber ver� ve b�lg�ye dayalı olarak kaynakların etk�l� b�r şek�lde kullanılıp 
kullanılmadığının �zlenmes� �ht�yacı söz konusu olmuştur.

  Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmel�klerde ve �lg�l� d�ğer mevzuatta bel�rlenen sorumlulukların 
yanında görev ve yetk�ler�n �fasında,  Beled�ye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşıda sorumludur.

Malzeme
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II.  AMAÇ ve HEDEFLER

   A-Müdürlüğümüz Amaç ve Hedef ler�

 Beled�yem�z�n vatandaşlarımıza sunduğu h�zmetler�n etk�l�, ver�ml�, doğru ve şeffaf olması ve 
h�zmetler�n�n eks�ks�z yürütüleb�lmes� �ç�n b�l�ş�m altyapısını oluşturup �dares�n� sağlamak;
 D�ğer b�r�m müdürlükler�n�n b�l�ş�m �ht�yaçlarını karşılayıp h�zmetler�n daha hızlı ve doğru şek�lde 
sunulmasına yardımcı olmak.                        
           Müdürlüğümüz hedefler� arasında günümüz teknoloj�k kaynak, araç ve gereçlerden yararlanılarak daha 
modern ve kal�tel� h�zmet pol�t�kasını sürdürmekt�r. 

 B-Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler
 
 B�lg� İşlem Müdürlüğü 5393 sayılı Beled�ye yasasının 15/b maddes�ne dayanılarak kurulmuş ve 
Beled�ye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan b�r b�r�md�r. 
 
 Beled�yem�z b�r�mler�nce b�l�ş�m alanında �ht�yaç duyulan mal veya h�zmet�n mevzuat 
çerçeves�nde karşılanması, ver�ler�n doğruluğu ve güvenl�ğ�n�n sağlanması, vatandaşlara sunulan elektron�k 
ve g�şe h�zmetler�n�n devamlılığının sağlanması müdürlüğümüzün temel h�zmet pol�t�kalarında yer 
almaktadır. 

III.  FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

  A-Mal� B�lg�ler

  1-Bütçe Uygulama Sonuçları
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2-Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar

Müdürlüğümüz bütçes�ne 2016 mal� yıl başlangıç ödeneğ� olarak 3.127.000,00.-TL ödenek konmuş, 
yıl �çer�s�nde yapılan B�lg�sayar ve Çevresel Donanım �hales� �le Mamul Mal Alımlarına 192.000,00.-TL, E-
İmar �hales� �le Gayr� Madd� Hak Alımlarına 300.000,00.-TL toplamda 492.000,00.-TL aktarma yapılmış olup 
net bütçe ödeneğ� 3.619.000,00.-TL olmuştur. Yıl �çer�s�nde personel g�derler� 211.968,34 TL, mal alımlarına 
a�t g�derler 1.630.883,95.-TL, h�zmet alımlarına a�t g�derler 884.355,40.-TL, toplamda 2.727.207,69.-TL 
bütçe g�der� gerçekleşm�ş olup yılsonunda kalan ödeneğ�n 891.792,31.-TL'sı �ptal ed�lm�şt�r. Bütçe 
gerçekleşme oranı %75,36 olup 2017 yılına ödenek devr� gerçekleşmem�şt�r. 

3-Mal� Denet�m Sonuçları

Müdürlüğümüzün 2016 mal� yıl �çer�s�nde yapmış olduğu 153 adet yevm�ye fiş� düzenlem�ş olup 
denetlenmek üzere gerekl� şek�lde dosyalanıp arş�vlenm�şt�r. 

B-Performans  B�lg�ler�

 1-Faal�yet ve Proje B�lg�ler�

 Müdürlüğümüze a�t 2016 yılındak� faal�yet b�lg�ler� aşağıda maddeler hal�nde bel�rt�lm�şt�r:

 1. 2015 yılında merkez b�namıza bağladığımız lokasyonlara ek olarak 2016 yılında Ek h�zmet 
b�nalarımızdan
  1.1.  Beled�ye Kültür Merkez� (Kablosuz Bağlantı)
  1.2.  Fen İşler� Müdürlüğü (Kablosuz bağlantı)
  1.3. Esk� Tar�ş B�nası(Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü) (F�ber 
Bağlantı)
  1.4.  Ayrancılar Prefabr�k H�zmet B�nası
  1.5.  Çaybaşı H�zmet B�nası lokasyonları ver� paylaşımı ve bütünlüğü kapsamında MPLS 
(Mult�  Protocol Label Sw�tch�ng)omurgası �le merkez b�namıza bağlanmıştır.
 2. 1. Maddede yer alan lokasyonların �nternet bağlantıları merkez lokasyon üzer�ne alınmıştır.
 3. Aşağıda yer alan b�na ve müdürlüklerde yapısal kablolama yapılarak ver� ağları konusunda hız 
artışı, güvenl�k ve tek merkezden yönet�m kolaylığı sağlanmıştır
  3.1. Esk� Tar�ş B�nası
   3.1.1. Kademe, 
   3.1.2. Çöp Ayrıştırma,
   3.1.3. Tem�zl�k İşler� Çavuş Odası
   3.1.4. Park Bahçeler Müdürlüğü Çavuş Odası
   3.1.5. Marangozhane
  3.2. Beled�ye Kültür Merkez�
   3.2.1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Ek Pr�zler
   3.2.2. S�nema Salonu
   3.2.3. S�nema B�let Satış Noktası
  3.3. Ayrancılar Prefabr�k H�zmet B�nasına a�t telefon ve �nternet alt yapısı
  3.4. Çaybaşı H�zmet B�nası
   3.4.1. Bölge Koord�natör Odası
   3.4.2. Sekreterl�k
   3.4.3. Zabıta
 4. B�l�ş�m altyapısındak� talepler� karşılamak üzere �haleye çıkılarak aşağıda ana maddeler� 
bel�rt�len mal ve malzeme satın alındı:
  4.1.  Masaüstü b�lg�sayar, taşınab�l�r b�lg�sayar ve çevresel donanımları
  4.2. Sw�tch, modem, ağ kablosu g�b� ağ malzemeler�
  4.3. Tarayıcı, yazıcı, fotokop� mak�nası ve yedek parçaları
  4.4. Sarf Malzemeler (Toner, baskı kağıdı, atık toner kutusu, şer�t)
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 5. S�stem odasında günün ve geleceğ�n �ht�yaçlarını karşılamak üzere �lg�l� mevzuata uygun 
şek�lde aşağıdak� çalışmalar yapılmıştır:

5.1. PVC olan s�stem odasına a�t 2 kenar sökülerek yer�ne ısı ve ses yalıtımı üst 
düzeyde olacak şek�lde gaz beton örüldü.

5.2.  Yangın kapısı montajı yapıldı.
 5.3.  Kes�nt�s�z Güç Kaynağının bakımı yapılarak ömrü b�tm�ş aküler değ�şt�r�ld�.
5.4.  2 adet kl�manın bakımı yapıldı.
5.5.  FM 200 Yangın Söndürme S�stem� montajlanarak devreye alındı.

 6. Beled�yem�z kurumsal �nternet s�tes�ne
6.1. Vatandaşlarımızın �mar durumunu çevr�m�ç� kontrol edeb�lmes� �ç�n “E-İmar”,
6.2. Vatandaşlarımızın �lçem�z� akıllı har�ta �le tak�p edeb�lmeler� �ç�n “Kent Rehber�”,
alanları eklend�.

 7. Beled�yem�zde kullanılan donanımlardan;
7.1.  Donanım kaynaklı 72 adet b�lg�sayar arızasına müdahale ed�ld� ve çözüldü.
7.2.  Yazılım kaynaklı 246 b�lg�sayar arızasına müdahale ed�ld� ve çözüldü.
7.3.  Fotokop� mak�naları ve masaüstü yazıcılara a�t 92 adet donanım yada yazılım 
kaynaklı arıza çözüldü.
7.4.  Donanım ya da �let�ş�m kaynaklı 35 adet kamera arıza b�ld�r�m�ne müdahale ed�ld�.
7.5. Donanım ya da �let�ş�m kaynaklı 56 adet Telefon arızası çağrı taleb�ne müdahale 
ed�lerek çözüm sağlandı.

 8. Kullandığımız Kent B�lg� S�stem� yazılımı �le �lg�l� d�ğer b�r�mlerden gelen 
8.1.  EBYS (Elektron�k Belge Yönet�m S�stem�) modülü �ç�n 264 
8.2.  İnsan Kaynakları modülü �ç�n 25 
8.3.  Hesap İşler� modülü �ç�n 73
8.4.  Gel�r ve İcra modüller� �ç�n 12
8.5.  Kullanıcı ve yetk� �şlemler� �ç�n 102 adet çağrı kaydına cevap ver�lerek problemler� 
çözümünü sağladık.

 9.  Kurumumuz �ç ve dış yazışmalarında kullanılmak üzere Elektron�k Belge Yönet�m 
S�stem�ne geç�ld�. Geç�ş aşamasında;

9.1.  61 personele N�tel�kl� Elektron�k İmza Sert�fikası ve kart okuyucusu,
9.2.  1.000.000 adet zaman damgası,
9.3.  F�z�ksel dokümanların elektron�k olarak arş�vlenmes� amacıyla 50 adet doküman 
tarayıcı
9.4.  Kent B�lg� S�stem�ne dâh�l ed�lmek üzere E-�mza modülü satın alındı ve �lg�l� s�stem 
devreye alındı.

 10. Beled�yem�ze bağlı mahalleler�n muhtarlıklarından gelen
10.1. 29 adet b�lg�sayar veya yazıcı arızası
10.2. 23 adet �nternet veya �ç ağ arızası
10.3. 14 adet kamera arızası veya geçm�şe dönük kamera kayıt görüntüleme talepler� 
müdürlüğümüz tarafından g�der�lm�şt�r.
10.4. 528 adet telefon, 588 adet �nternet faturasının müdürlüğümüzce ödemes� 
yapılmıştır.

 11. Günün ve geleceğ�n �ht�yaçlarını karşılamak üzere b�l�ş�m altyapı s�stem�nde donanımsal 
ve yazılımsal aşağıdak� b�l�ş�m altyapı malzemeler� satın alınmıştır:

11.1.  1 adet ver� depolama ün�tes�
11.2.  1 adet ver� yedekleme ün�tes�
11.3.  Yedekl� çalışacak şek�lde 2 adet sunucu 
11.4.  7 adet 48 port, 6 adet 24 port ve 16 adet 8 port yönet�leb�l�r profesyonel ağ anahtarı
11.5.  4 adet kablosuz aktarıcı
11.6.  1 adet güvenl�k duvarı
11.7.  Yedekleme yazılımı
11.8.  Ant�v�rüs yazılımı
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12. 11. Maddede bel�rt�len yazılım ve donanım alımları �le b�rl�kte 
 12.1.  Kurumumuza a�t �nternet trafiğ� daha güvenl� ve kontrol ed�leb�l�r duruma   
 gelm�şt�r.
 12.2. Kurumumuzda bulunan tüm b�lg�sayarların ant�v�rüs yazılımı �le ver� güvenl�ğ�  
 arttırılmıştır.
 12.3.  Kuruma a�t etk� alanı oluşturularak 
 12.3.1.  Dışarıdan ver�ye er�ş�m kısıtlanmış,
 12.3.2.  Tüm akt�f c�hazlar merkez� yönet�me bağlanmış,
 12.3.3.  Güvenl� sunucu üzer�nde b�r�mlere özel ortak klasörler oluşturulmuş,
 12.3.4.  Tüm ağ c�hazları tek merkeze bağlanarak yönet�leb�l�r hale gelm�şt�r.
 12.4. Satın alması yapılan sunucu tabanlı Coğrafi B�lg� S�stem� yazılımı sunucu üzer�ne 

alınarak Merkez� Elektron�k İmar S�stem� hayata geç�r�lm�şt�r.
 12.5. Ver� güvenl�ğ� ve er�ş�leb�l�rl�ğ�n� arttırmak üzere Beled�ye Kültür Merkez�nde bulunan 

S�stem odasına Felaket Kurtarma Merkez� kurularak merkezde oluşan ver�ler�n günlük 
yedekler� �lg�l� lokasyona kablosuz aktarıcılar �le gönder�lmekted�r.

13. Personel Devam Tak�p , Mevzuat ve Kent B�lg� S�stem� Yazılımlarına a�t l�sans güncellemeler� 
yapılmış ve �lg�l� yazılımların güncel kalması sağlanmıştır.

14. E-�mar s�stem�ne geç�ş yapılab�lmes� adına Merkez� İmar Planı ve Coğrafi B�lg� S�stem� yazılımı 
satın alınmış, sunucu ve �stemc�lere kurulumları yapılarak eğ�t�mler� verd�r�lm�şt�r.

15. Emlak Şefl�ğ� ve İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğünde bulunan K�osk Numaratör C�hazlarının arıza ve 
bakımları yaptırılmış �lg�l� b�r�mler�n talepler� çerçeves�nde rev�zyonlar yapılmıştır.

16. Beled�yem�z önünde bulunan meydana LED Ekran satın alınmış, bağlantı ve montajları 
yaptırılmış, çalışır hale get�r�lm�şt�r.

17. Beled�yem�z bünyes�nde bulunan Masal Dünyası Temat�k Park'ına 12 kameralı, Atatürk Sanay� 
S�tes�nde bulunan Cam��' ye 3 kameralı, Dağkızılca Mahalles�ne 7 kameralı ve geç�c� olarak 
�ht�yaca b�naen kullanılmak üzere de 1 kameralı olmak üzere 4 farklı IP tabanlı CCTV kamera 
s�stem� ve 23 adet IP kamera kurularak şeh�r güvenl�ğ� arttırılmıştır.

18. Kurum �ç� mob�l görüşmeler �ç�n satın alınan 426 adet hattın yönet�m�(hat açma, hat �ptal�, dış 
aramalara açma-kapatma, �nternet açma-kapatma) �ç�n açılan 34 adet çağrı kaydı çözüme 
ulaştırılmıştır.

NO

 

FAALİYET&PROJE

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ

 

HEDEF

 

GERÇEKLEŞEN

 

 

Beled�ye �nternet s�tes�n� e -
beled�yec�l�k uygulamalarına uygun 
hale get�rmek ve gel�şt�rmek

 
Tamamlanma Oranı(%)

 

100

 

95

 

 

Beled�ye mecl�s kararları, yıllık 
bütçe, performans raporları vb. 
�nternet s�tes�nde yayınlamak

 Yayınlama oranı (%)
 

100
 

100
 

 
B�r�mler arasında evrak akışının b�r 
otomasyon s�stem�ne bağlanması  Tamamlanma Oranı(%)  100  100  

 
E-�mza altyapısının kurulması

 
Tamamlanma Oranı(%)  100  100  

 
İht�yaç olan PC ve

 
yedek parça, 

donanım malzemeler� ve 
programlar satın almak

 

Alınan Parça Sayısı

 
60

 
120

 

 

Şehr�n emn�yet� �ç�n �ht�yaç duyulan 
bölgelere MOBESA güvenl�k kamera 
s�stem�n� kurmak

 

Kurulan Kamera Sayısı

 

30

 

23

 

 

İnternet üzer�nden borç sorgulama 
ve ödeme yapılmasını 
kolaylaştırarak gel�r artışını 
sağlamak

 

İnternet üzer�nden ödeme 
oranı(%)

 

10

 

3,4

 

1.1.3

1.1.7

1.2.4

1.2.5

1.2.8

1.2.9

1.4.1

2- Performans Sonuçları Tablosu
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3- Performans Sonuçlarının Değerlend�r�lmes�

1.1.3 numaralı performans kodunda bel�rt�len kurumun resm� �nternet s�tes�n�n e-beled�ye 
uygulamalarına uygun hale get�r�lmes� �le �lg�l� olarak Elektron�k İmar Uygulaması satın alınmış ve 
kurulumları gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu kapsamda raporun 3.B.1.6 bölümünde bu proje �le �lg�l� yapılan 
faal�yetlere yer ver�lm�şt�r.%5' l�k b�r sapma gerçekleşm�ş olup önümüzdek� yıl Halkla İl�şk�ler alanında 
yapılacak (çevr�m�ç� ş�kayet ve tak�b� g�b�) çalışmalarla projen�n tamamlanması planlanmaktadır.

1.1.7 numaralı performans kodunda bel�rt�len beled�ye faal�yetler�n�n kurumsal �nternet s�tes�nde 
yayımlanması �ş� �se tamamıyla gerçekleşt�r�lm�ş, yıl �çer�s�ndek� tüm faal�yetler �nternet s�tem�zde 
yayımlanmıştır.

1.2.4 numaralı performans kodunda bel�rt�len b�r�mler arası evrak akışının otomasyon s�stem�ne 
bağlanması projes� de tamamıyla gerçekleşm�ş olup bu raporun 3.B.1.9 bölümünde bu proje �le �lg�l� yapılan 
faal�yetlere yer ver�lm�şt�r.

1.2.5 numaralı performans kodunda bel�rt�len e-�mza altyapısının kurulması projes� de tamamıyla 
gerçekleşm�ş olup bu raporun 3.B.1.9 ve 3.B.1.11 bölümler�nde bu proje �le �lg�l� yapılan faal�yetlere yer 
ver�lm�şt�r.

1.2.8 numaralı performans kodunda bel�rt�len b�lg�sayar ve çevre b�leşenler� satın alma projes� de 
fazlasıyla gerçekleşm�ş olup bu raporun 3.B.1.4 maddes�nde bu proje �le �lg�l� yapılan faal�yetlere yer 
ver�lm�şt�r.

1.2.9 numaralı performans kodunda bel�rt�len �ht�yaç olan yerlere güvenl�k kamerası kurma projes� de 
yıl �çer�s�ndek� talebe yönel�k %77 oranla gerçekleşm�ş olup bu raporun 3.B.1.17 maddes�nde bu proje �le �lg�l� 
yapılan faal�yetlere yer ver�lm�şt�r.

1.4.1 numaralı performans kodunda bel�rt�len kurum tahs�latlarının �nternet üzer�nden çevr�m�ç� 
ödenmes� projes� de tamamen gerçekleşm�ş olup vatandaşlarımızdan tahs�l ed�len toplam bedel�n %3,4 lük 
oranı �nternet s�tem�z üzer�nden tahs�l ed�lm�şt�r. E-Beled�yec�l�k uygulamalarının daha yaygın 
kullanılmasıyla bel�rlenen hedefe ulaşılması düşünülmekted�r.

IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
A-Üstünlükler         

B�lg� İşlem Müdürlüğünün b�lg� ve b�r�k�m sah�b� kal�tel� b�l�ş�m h�zmet� üreten; alanında yet�şm�ş olan 
tecrübel� personellere sah�p olmak, buna �laveten �ht�yaca göre alınan doğru malzeme �le �daren�n b�l�ş�m 
altyapısını hızlandırma kab�l�yet� müdürlüğümüzün üstün yanlarını göstermekted�r.         

B- Zayıflıklar

Müdürlüğümüz faal�yetler�n�n �crası esnasında talep ed�len bazı h�zmetler�n �fası personel ya da 
bürokrat�k nedenlerden dolayı vades�nde çözülememekted�r. Zayıflığın g�der�lmes� adına gerek kurum �ç� 
gerek de b�r�m �çer�s�nde gerekl� adımlar atılmaktadır.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde:
Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.
Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l� ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını görev ve yetk� alanı çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� mal� kararlar buna �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� 
güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünü etk�n olarak b�ld�r�r�m.
 Bu güvence harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler �ç 
kontroller, �ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg� dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
Burada raporlanmayan, �daren�n menfaat�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m.     

                   Şak�r GÖRGÜN
         B�lg� İşlem Müdür V.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ



 SUNUŞ:

          5393 Sayılı Beled�ye Kanunu'nun 56. maddes� �le 17.03.2006 tar�h ve 26111 sayılı Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�ren Kamu İdareler�nce Hazırlanacak Faal�yet Raporları hakkındak� Yönetmel�ğ�n 
10. maddes� uyarınca; hazırlanan Müdürlüğümüzün 2016 Mal� Yılı Faal�yet raporu aşağıda sunulmuştur.
           Yönetmel�k gereğ� hazırlanan raporumuzda; m�syon ve v�zyonumuz doğrultusunda müdürlüğümüzün 
ortaya koyduğu pol�t�ka, hedef ve amaçları �le bütçedek� program ve yıllık çalışma programına yönel�k, 
sorumluluğum altındak� yetk� ve görevler�m�z� vatandaşlarımıza etk�l� ve ver�ml� b�r şek�lde h�zmet n�tel�ğ�nde 
sunmak amacıyla bu husustak� başarımızı en üst sev�yeye çıkarmak üzere, azam� d�s�pl�n �çer�s�nde özver�l� ve 
gayretl� b�r şek�lde tüm personel�m�z �le b�rl�kte yoğun b�r şek�lde çaba sarf etmektey�z.
 Hedefler�m�z� gelecek yıllarda daha �ler�ye götürmek amacı �le çalışmalarımızı sürdüreceğ�z.
 B�lg�ler�n�ze arz eder�m.

 I. GENEL BİLGİLER

 A. M�syon, V�zyon ve Yetk�-Görev-Sorumluluklar

 M�syon
 İlkeler� doğrultusunda şehr�m�ze yapı ve fiz�k� mekan ölçeğ�nde kal�tel� modern b�r görünüm 
kazandırarak ver�ml� etk�n yen�l�klere açık olmak modern görünümlü ve tar�h� değerler�n ışığı altında geleceğ� 
tasarlamak, akt�f ver�ml� süratl� ve kal�tel� h�zmet vererek halkımızdan bekled�ğ�m�z özgüven� kazanmak 
rasyonel çözümlerle halkın sorunlarını ortadan kaldırmak ve şeffaf b�r Müdürlük olmak.

 V�zyon
• Kanun ve yönetmel�kler �le mevzuatlara uygun plan proje yapımının sağlanarak şehr�m�ze depreme dayanaklı 
kal�tel� ve modern b�nalar kazandırmak.
• Tekn�k ve sosyal altyapısı tamamlanmış, gecekondusuz yaşanab�l�r mekânlar oluşturarak şehr�m�z� tar�h� ve 
doğal güzell�kler� �le b�rl�kte olgunlaştırmak ve bu amaçla projeler üretmek.
• İlçem�z� standartların üzer�ne taşıyarak örnek �lçe olması yolunda her türlü yen�l�ğe açmak 
• Var olan doğal kaynakların, doğal güzell�kler�n ve tar�h� değerler�n ışığı altında geçm�ş ve geleceğ� bugünde 
b�rleşt�rmek.

 Yetk� Görev ve Sorumluluklar

a) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len Müdürlük h�zmetler�n�n zamanında ver�ml� ve düzenl� şek�lde
yürütülmes�n� sağlamak.
b) Personel arasında görev bölümü yapmak.
c) Personel�n g�zl� s�c�ller�n� düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını �zlemek; Müdürlüğün çalışma 
konuları �le �lg�l� kuruluş ve b�r�mlerle �şb�rl�ğ� kurmak.
d) Müdürlüğümüzce planlı ve programlı b�r şek�lde çalışmalarını düzenleyerek personel arasında uyumlu b�r �ş 
ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını �zlemek denetlemek.
e) Çalışma ver�m�n� artırmak amacıyla kanunları ve �dar� yargı kararlarını ve bunlarla �lg�l� yayınları satın 
almak abone olmak, bunlardan personeller�n yararlanmasını sağlamak.
f) Müdürlükte yapılan çalışmalarla �lg�l� olarak bel�rl� aralıklarla toplantılar düzenlemek
Çalışmaları düzenlemek ve çalışmaları değerlend�rmek.
g) Müdürlüğümüze a�t tüm personel�n çalışmalarını �zlemek, denetlemek ve gerekl� d�rekt�fler� vermek.
h) Müdürlüğün görev alanlarına g�ren konularda kes�n kararlar vermek çeş�tl� konulara �l�şk�n farklı yollar ve 
çözümler arasında son ve kes�n seç�m yapmak.
�) Müdür görev ve çalışmaları yönünden Beled�ye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; 
Mevzuat hükümler�ne uygun ver�len d�ğer görevler� de yapar.

                                                                                                          Bahar KARABAŞ
                                                                                               İmar ve Şeh�rc�l�k Müdür Vek�l�
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j) Personel görev ve çalışmaları bakımından Müdürlüğüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat 
hükümler�ne uygun ver�len d�ğer görevler� de yapar.
k) Serv�ste görevlend�r�len personel�n yapacağı �ş �le �lg�l� görevler�n�n neler olduğunu müdür tarafından 
düzenlenecek b�r �ç yönerge �le tek tek açıklamalı b�r şek�lde bel�rterek personel�ne �mza karşılığında 
ver�lecek ve personel bu yönergede bel�rt�len görevler� eks�ks�z yapacak ve sürekl� olarak çalışma 
masasında bulundurulacaktır.

 B. Müdürlük Çalışmaları 

 Müdürlük Alt B�r�mler�n�n Görevler�

 1-Planlama, Har�ta ve Numarataj B�r�m�

 Planlama, Har�ta ve Numarataj B�r�m�, doğrudan Müdüre; Müdür gerek gördüğü takd�rde yazılı onayı 
�le alt b�r�mler�ne bağlı olarak �şlevler�n� yürütür. Planlama, Har�ta ve Numarataj B�r�m�'n�n görevler� şu 
şek�lded�r;

 Nazım planın uygulanmasına yönel�k "uygulama �mar planı" yapmak.
 Planlanmış alanlarda, gerekl� durumlarda plan değ�ş�kl�ğ� veya plan rev�zyonu yapmak.
 Kentsel, çevre kal�tes�n�n planlanması ve yönet�m� �ç�n gerekl� önlemler� almak.
 Dar ve küçük ölçekl� özel alan planlaması ve projelend�rmes� çalışmalarına �vme

kazandırmak.
 Yen� kentsel gel�şme ve yerleşme alanları planlamak.
 Yaşanab�l�r kent adaları oluşturmak.
 Beled�yem�z sınırları �çer�s�nde 5393 sayılı Beled�ye Kanunu'nun 73. maddes� ve 6306 sayılı Afet R�sk� 

Altındak� Alanların Dönüştürülmes� Hakkında Kanun kapsamında bel�rlenen “Kentsel Dönüşüm ve 
Gel�ş�m Alanlarına” �l�şk�n gerekl� yazışmaları ve �şlemler� yapmak.

 Beled�yem�z sınırları �çer�s�nde Başbakanlık Toplu Konut İdares� Başkanlığı tarafından yapılacak 
“Toplu Konut Projeler�ne” �l�şk�n TOKİ �le gerekl� yazışmaları ve  �şlemler� yapmak.

 Gecekondu önleme bölges� planları yapmak.
 Doğal ve tar�h� s�t alanlarını saptamak.
 B�reysel plan değ�ş�kl�ğ� �stekler�n� değerlend�rmek.
 Kentleşmen�n ve yapılaşmanın hava fotoğrafları yolu �le �zlenmes�n� sağlamak.
 İmar adalarının etütler�n� yapmak ve yapılanma koşullarını bel�rlemek.
 Proje önces� k�tle hattını bel�rtmek ve yapı ruhsatı almış yapılara su basman v�zes�n�

yapmak.
 Beled�ye sınırları �ç�nde, �mar planı olan alanlarda araz� ve arsa düzenlemes� yapmak.

İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşk�l edecek hal�hazır har�talar oluşturmak, 
plan rev�zyonu veya değ�ş�kl�ğ� yapılacak alanlarda �se hal�hazır har�taları güncellemek.

 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. 16. ve 18.maddes� uyarınca yapılacak �mar uygulamalarının 
kontroller�n� Planlı Alanlar T�p İmar Yönetmel�ğ� hükümler�ne uygun olarak yapmak.

 H�ssel� yapılaşmış alanlarda, mülk�yet sorununun çözümü �ç�n 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddes� 
uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, bu çalışmaların araz� ve büro kontroller�n� yapmak.

 İnşaat ruhsatı ver�lecek yerler �ç�n araz�de �st�kamet krok�ler� tanz�m etmek.
 Parsel mal�kler�n�n �stemler� üzer�ne 18.madde uygulaması, �fraz, tevh�t, yola terk g�b� �şlemler� 

gerçekleşt�rmek.
 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün �stemler� doğrultusunda park alanlarını tesp�t ederek park yapımına 

katkıda bulunmak.
 İst�kamet ve projeler�ne göre ruhsat alınarak yapılan yapının zem�n�ne g�d�lerek �st�kamet krok�s�, 

vaz�yet planı ve proje ölçüler�ne uygun şek�lde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
 Koruma amaçlı �mar planı, uygulama �mar planı ve ıslah planına göre b�na yapmak �ç�n d�lekçe �le 

başvurulara, �sten�len belgeler�n get�r�lmes� sonucunda, araz�de hal�hazır tesp�t yaparak �mar durum 
belges� hazırlamak.
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 Uygulama �mar, koruma amaçlı �mar, ıslah �mar planları hakkında b�lg� almak �ç�n
başvuranlara sözlü b�lg� vermek. 

 İmar, Islah, koruma amaçlı �mar planları hakkında b�lg� ve �mar durumu almak �steyen özel ve resm� 
kurum ve kuruluşlara, özel k�ş�lere �sten�len belgeler� hazırlamak, vermek.

 Beled�ye sınırları �çer�s�nde vatandaşlar �le h�ssel� veya müstak�l yapılaşmaya elver�şl� olmayan tam 
h�ssel� Beled�yem�z adına kayıtlı taşınmazların satışına yönel�k �şlemler,

 4706 sayılı yasanın 5.maddes�n�n 7.fıkrasına göre öncel�kle yapı sah�pler� �le bunların kanun� ve akd� 
halefler�ne satılmak üzere Beled�yem�ze dev�r ed�len taşınmazların bedel tesp�t raporunun hazırlanması 
ve bel�rt�len satış bedel�n� yatıran hak sah�pler�ne satışının yapılması hususunda çalışma yapmak.

 Beled�ye ölçeğ�nde ve özel�nde kentsel ver� (nüfus, konut stoku, göç vb.) tabanı oluşturmak.
 Mevcutta bulunan arsa ve b�naların numaralandırma �şlem�n� yapmak. 
 Oluşturulan kent b�lg� s�stem�n�n alt yapısıyla çevre ve emlak verg�ler�n�n toplanmasına katkıda 

bulunmak; �nşaat ruhsatının ver�lmes�nde kolaylık sağlamak vb. h�zmetlere altlık oluşturmak.
 Nüfus sayımı �le ortaklaşa çalışma yaparak, adres ve nüfusun eşleşt�r�lmes�n� sağlamak, ulusal adres 

ver� tabanı oluşturmak.
 Fen İşler� Müdürlüğü �le gerçekleşt�r�len proje çalışmalarına altlık oluşturmak.

 2-Yapı Ruhsatı B�r�m�

 Yapı Ruhsatı B�r�m�, doğrudan Müdüre; Müdür gerek gördüğü takd�rde yazılı onayı �le alt b�r�mler�ne 
bağlı olarak �şlevler�n� yürütür. Yapı Ruhsatı B�r�m�'n�n görevler� şu şek�lded�r;

 İnşaat ruhsatı almak �steyen mülk�yet sah�pler�ne, �nşaata başlamadan önce;
İmar durumu ve �st�kamet krok�s�ne göre projeler� �ncelemek, Beled�ye Gel�rler� Kanunu �le Beled�ye 
Mecl�s�n�n harç ve ücret tar�fes� uyarınca �nşaat ruhsat harçlarını hesaplamak, tahakkuk ett�rmek.

 Yapılacak yapının, tapusunu, çapını, röperl� krok�s�n�, �mar durumunu, �st�kamet krok�s�n�, �lg�l� 
mühend�s odalarından ve �lg�l� kurumlardan onaylı m�mar� projes�n�, deprem yönetmel�kler�ne uygun 
olarak hazırlanacak betonarme projeler�n�, �nşaat mühend�s�n�n stat�k hesaplamasına esas teşk�l edecek 
jeotekn�k veya jeoloj�k zem�n etüt raporunu, proje müell�fler�n�n s�c�l durum belgeler�n�, fenn� mesul 
taahhütnameler�n�; Asansör Projes�n�; �lg�l� Yönetmel�kler gereğ�; Paratoner, Merkez� TV Antenler�, 
Kl�malar İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� İmar yönetmel�ğ�n�n 58.maddes� gereğ�; �ncelemek ve �nceleme 
sonucunda herhang� b�r eks�k görülmezse Yapı Ruhsatını düzenlemek.

 Beled�ye sınırları dah�l�nde bulunan b�naların, �nşaat ruhsatı almış her türlü �şyer� ve bağımsız 
b�r�mler�n Genel �skan ve Kullanma �z�nler�n� hazırlamak, �nşaatı tamamlanan b�naların �lg�l�ler�n 
yazılı �stemler� üzer�ne onaylı proje ve ekler�ne göre yer�nde kontrolünü yapmak, kontrolü yapılan b�na 
�ç�n genel �skan raporu düzenlenmes�ne esas teşk�l eden raporları (Tedaş, Sığınak, Asansör, Yangın 
Tes�satı) �le �l�ş�ks�z yazıları (emlak verg� �l�ş�ğ� ve SSK borcu yoktur yazısı) �stend�kten sonra genel 
�skan raporu düzenlemek, raporda bağımsız b�r�mler�n n�tel�ğ�n�, oturumunu, numaralarını bel�rtmek.

 İnşaatı tamamlanan b�nalara Genel �skan düzenlenmes�n�n ardından bağımsız b�r�mler�n ayrı veya 
toplu olarak kullanma �z�nler�n� tanz�m etmek. Ayrıca �nşaatı b�ten bağımsız b�r�mlere ortak kullanım 
alanlarının b�tmes� şartıyla da kısm� kullanma �z�nler� düzenlemek.

 Arş�v kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma �z�nler�n�, talep olduğunda suret olarak 
vermek.

 Asansör ve yangın tes�sat raporlarını, mak�ne mühend�s� �le beraber yer�nde kontrol ederek hazırlamak.
 Kullanma �zn� harç ve ücretler�n� tahakkuk ett�rmek.
 Müracaatlarda onaylı proje ve ekler�ne uygun olmayan yada projes�ne göre henüz tamamlanmamış 

b�nalar �ç�n �lg�l�s�ne yazı �le cevap vermek.
 Genel �skanı alınmış, ancak kullanma �zn� alınmamış bağımsız b�r�mler� tesp�t ed�p müracaatlarını 

sağlamak.
 Banka veya şahısların Ekspert�z raporları talepler�nde yer�nde proje ve �malat kontrolü yapmak, 

sonuçlandırmak.
 Yapılan �şlemler�n gerek b�lg�sayar ortamında, gerekse dosyalama şekl�nde arş�v�n�

düzenlemek.
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 İlg�l� meslek odaları, SGK ve Devlet İstat�st�k Enst�tüsüne aylık kullanma �zn� ver�ler�n� göndermek.
 İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü'nün d�ğer b�r�mler� �le koord�nel� çalışarak b�lg� vermek.
 Ruhsat ve Denet�m Müdürlüğü �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatları �ç�n mahall�nde tetk�k yapılması.

 3-Yapı Denet�m B�r�m�

Yapı Denet�m B�r�m�, doğrudan Müdüre; Müdür gerek gördüğü takd�rde yazılı onayı �le alt b�r�mler�ne 
bağlı olarak �şlevler�n� yürütür. Yapı Denet�m B�r�m�'n�n görevler� şu şek�lded�r;

 Denet�m F�rmasının Yapı denet�m� Uygulama Esasları ve Yönetmel�ğ� Ekler�ne �st�naden düzenled�ğ� 
haked�ş dosyalarını �ncelemek, �nşaatı yer�nde kontrol etmek ve haked�ş dosyalarını onaylayarak 
ödemeler�n�n yapılmasını sağlamak.

 4708 sayılı Yapı Denet�m Kanununa �st�naden Yapı Denet�m S�stem�nde Ruhsat onayı yapılması.
 İşyer� Tesl�m Tutanağı g�r�lmes�.
 Haked�ş Sev�ye Onaylarının yapılması.
 Haked�ş ödemeler�n�n yapılması, yapılan YİBF değ�ş�kl�kler�n�n s�steme �şlenmes�, İş B�t�rme 

Tutanağının s�steme �şlenmes� ve YİBF'�n düşülmes�.
 D�ğer müdürlüklerden ve Resm� kurumlardan gelen yazılara cevap ver�lmes�.
 Yapı denet�m F�rmalarının Denetç� ve Kontrol Elemanı değ�ş�kl�kler�ne a�t evrak kontroller�n�n 

yapılarak onaylanması.
 İnşaatların yer�nde tetk�k� ve ısı yalıtım ve kaba �nşaat v�zeler�n�n yapılması
 Beled�yem�z sınırları �çer�s�nde bulunan Yapı denet�ml� İnşaatların her yılsonunda yapılması gereken 

Yıl Sonu Sev�ye Tesp�t�'n�n onaylanması.
 Yapı Denet�m F�rmalarının denetled�kler� İnşaatlar �ç�n YİBF değ�ş�kl�kler� (müteahh�t değ�ş�kl�ğ�, 

şant�ye şefi değ�ş�kl�ğ� vb.) �ç�n sev�ye tesp�t tutanakları düzenlenmes�.

 4-Evrak Kayıt ve Kontrol B�r�m�

 Evrak Kayıt ve Kontrol B�r�m�, doğrudan Müdüre; Müdür gerek gördüğü takd�rde yazılı onayı �le alt 
b�r�mler�ne bağlı olarak �şlevler�n� yürütür. Evrak Kayıt ve Kontrol B�r�m�'n�n görevler� şu şek�lded�r;

 Müdürlüğümüze gelen evrakların �lg�l� tekn�k personele havale �şlemler�n� yapmak.
 Müdürlüğümüzden g�den evrakların posta �şlemler�n� yapmak.
 Müdürlüğümüze a�t bütün evrakları arş�vlemek.

  C. Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler

 1-F�z�ksel Yapı:

İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü, Torbalı Beled�yes�n�n 3. katında h�zmet vermekted�r. Müdürlüğümüze 
a�t evraklar; Müdürlüğümüz  katında, H�zmet B�namızın bodrum katında ve Çaybaşı Beled�yes� esk� h�zmet 
b�nasının bodrum katında arş�vlenerek saklanmaktadır.

 2-B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar: 

Müdürlüğümüz bünyes�nde; 24 adet b�lg�sayar, 3 adet yazıcı ve fotokop� mak�nes�, 2 adet renkl� yazıcı, 1 
adet s�yah beyaz yazıcı, 2 adet telev�zyon, 1 adet laptop ve 2 adet fotoğraf mak�nes� mevcuttur.

 3-İnsan Kaynakları:
  

Müdürlüğümüz bünyes�nde yer alan: memur, sözleşmel� memur ve �şç� kadrosunda çalışan personel 
sayıları, aşağıdak� tabloda göster�ld�ğ� şek�lded�r.
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 4-Sunulan H�zmetler:

 İmar Planları ve İmar Planı Tad�latları Yapılmıştır.
 Parselasyon Planları Kontrol Ed�lm�şt�r.
 İmar Durumu Ver�lm�şt�r.
 Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İz�n  Belges� Ver�lm�şt�r.
 Temel Üstü V�zes� Yapılmıştır.
 Numarataj Ver�lm�şt�r.
 Kamulaştırma, Taşınmaz Alım, Satım İşler� Yapılmıştır.
 Yapı Denet�m H�zmet İşler� yapılmıştır.
 İmar �le �lg�l� gelen tüm resm� evrak ve d�lekçeler �ç�n gereğ� yer�ne get�r�lm�şt�r.

Müdürlüğümüzce 01.01.2016-31.12.2016 tar�hler� arasında düzenlenen ve �ncelenen evraklara �l�şk�n 
sayılar şu şek�lded�r;

1256 adet “İmar Durum Belges�” düzenlenm�şt�r.
1262 adet “Yapı Ruhsatı Belges�” düzenlenm�şt�r
2579 adet “Yapı Kullanma İz�n Belges�” düzenlenm�şt�r.
391 adet “İmar Uygulaması” Beled�yem�z Encümen�ne sevk ed�lerek karara bağlanmıştır.
17 adet “Plan Değ�ş�kl�ğ�” dosyası Beled�ye Mecl�s�m�ze sevk ed�lerek karara bağlanmış olup; �şlem 
yapılmak üzere İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�'ne gönder�lm�şt�r.
 17 adet taşınmaza �l�şk�n “H�ssel� Satış” �şlemler�; Beled�ye Mecl�s�m�ze sevk ed�lerek karara 
bağlanmış olup; Beled�yem�z Encümen�nce fiyatları bel�rlend�kten sonra satılmıştır.
 23 adet taşınmaza �l�şk�n “Kamulaştırma” �şlem� Beled�ye Mecl�s�m�ze sevk ed�lerek karara 
bağlanmış olup; Beled�yem�z Encümen�nce fiyatları bel�rlend�kten sonra satın alınmıştır.
33.712adet (Gelen-G�den Evrak) �şlem görmüştür. 

 5-Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�:

 Üst Yönet�c�ler: İç kontrol s�stem�n�n kurulması/gözet�lmes�nden sorumludurlar.

 Harcama Yetk�l�ler�: (Görev/yetk� alanı çerçeves�nde) İdar�/mal� karar/�şlemlere �l�şk�n olarak �ç 
kontrolün �şley�ş�nden sorumludurlar.

 II. AMAÇ VE HEDEFLER:

 A. Müdürlüğün Amaç ve Hedefler�

Şeh�rc�l�kte örnek b�r şeh�r olma özell�ğ�n� koruyarak, halkın �ht�yaç ve beklent�ler�n�
karşılayacak şek�lde, modern şeh�rleşmeye yönel�k �mar ve şeh�rc�l�k çalışmalarının yapılmasını 
amaçlamaktır;

HARİTA MÜHENDİSİ

Toplam

 

İNŞAAT MÜHENDİSİ
 

2
 

MİMAR
 4  
 2  

ŞEHİR PLANCISI 2  

JEOFİZİK MÜHENDİSİ 1  
MAKİNA MÜHENDİSİ 1  
İNŞAAT TEKNİKERİ 2  
HARİTA TEKNİKERİ 4  
İŞÇİ PERSONEL 6

24
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 İmar mevzuatına �l�şk�n görev ve �şlemler�n yürütülmes�nde, koord�nasyon ve denet�m� sağlamak, 
Beled�yem�ze bağlı d�ğer Müdürlükler�n altyapısını oluşturacak b�lg�, belge döküman toplanması ve 
talepler�n�n karşılanması da görevler�m�z �çer�s�nde yer almaktadır.

 B. Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler

İmar �şler�n� kal�tel� ve ver�ml� b�r şek�lde yapmak, �mar h�zmet kal�tes�n� �y�leşt�rmek ve daha �y� 
platformlara taşıyarak halkımızın güven�n� kazanmak ve dürüst olmak temel pol�t�kalarımız ve öncel�kler�m�z 
arasındadır.

C. D�ğer Hususlar

 Kent�n artan nüfus �ht�yacını karşılamak �ç�n yen� yerleş�m alanları oluşturmak.
 Kent�n �ht�yacına göre planda değ�ş�kl�kler yaptırmak.
 Şehr�m�z�n �mar planlarının Beled�yem�z�n Web s�tes�nde yayınlandıktan sonra �mar 

durumunu öğrenmek �steyen vatandaşların Müdürlüğümüze gelmeden de b�lg� sah�b� olması 
sağlanacaktır. 

 İlçem�z�n tüm İmar Planlarının sayısal hale get�r�lmes� �le b�rl�kte Kent B�lg� S�stem�ne geç�ştek� �k�nc� 
adım da atılmış olacaktır. 

 Torbalı Kadastro B�r�m� ve Torbalı Tapu Müdürlüğü �le Beled�yem�z arasında �mzalanan protokol 
gereğ� kadastral ver�ler�n tem�n� ve tapu kütük b�lg�ler�ne b�lg�sayar ortamında en doğru ve hızlı şek�lde 
ulaşılab�lecekt�r.  

      
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 A. MALİ BİLGİLER

 1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mal� B�lg�lere �l�şk�n Açıklamalar
 

Müdürlüğümüz bütçes�ne faal�yet dönem� �çer�s�nde Mal� Yıl Ödeneğ� olarak “6.810.00,00 TL” 
ödenek konulmuş ve daha sonra “2,995.00,00 TL”  ödenek eklenm�şt�r. Söz konusu ödenekten “6.250.227,82 
TL”  harcanmış ger�ye kalan “3.554.772,18 TL” ödenek �ptal ed�lm�şt�r.

 2-Mal� Denet�m Sonuçları
 

Müdürlüğümüzce yıl �çer�s�nde yapılan ödeme evrakları ve taşınır mal �şlem fişler� Beled�yem�z Destek 
H�zmetler� b�r�m� tarafından hazırlanarak Mal� H�zmetler Müdürlüğünce, herhang� b�r denetlemede hazır b�r 
şek�lde sunulmak üzere arş�vlenmekted�r.

 B –PERFORMANS BİLGİLERİ

 1-Faal�yet ve Proje B�lg�ler�
 

2016 mal� yılı �ç�nde müdürlüğümüz adına Destek H�zmetler� Müdürlüğünce ödeme evrakı 
düzenlem�ş, 2016 yılı performans programını hazırlamıştır.
            
 2-Performans Sonuçlarının Değerlend�r�lmes�
 

Beled�yem�z Mecl�s�n�n almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmel�ğ�nde, �lg�l� kanun ve yönetmel�klerde 
bel�rt�len görev, yetk� ve sorumlulukları kanunlar çerçeves�nde en �y� şek�lde yapılmaya çalışılmış, d�ğer 
müdürlüklerle b�lg� alış ver�ş�nde bulunulmuş, eğ�t�c� sem�nerlere katılarak ver�ml�l�ğ�n� ve performansını üst 
sev�yeye çıkarma gayret� �çer�s�nde olmuştur.
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 A. Üstünlükler

1. Değ�şen teknoloj�ye ayak uydurulması.
2. Vatandaştan gelen müracaat d�lekçeler�n�n anında değerlend�r�lmes�.
3. H�zmet kal�tem�z�n �y� olması.
4. Beled�ye parseller� �le �lg�l� envanter�n çıkarılması ve mülkler�n�n ver�ml� olarak

Değerlend�r�lmes�.
5. Müdürlüğümüzde çalışan personel�n genç ve d�nam�k ve tecrübel� olması.
6. H�zmet b�l�nc� ve h�zmet aşkı �le çalışılması.
7. D�ğer b�r�mler �le koord�nasyonun etk�n olması.
8. Tekn�k personeller�n meslek� yeterl�l�kler�ne göre �şlemler yapması.
9. Etk�nl�k ve Ver�ml�l�k açısından çalışan personel�n azam� gayret sarf etmes�.
10. Gel�ş�me ve değ�ş�me açık olunması.
11. H�zmetlerde önderl�ğ�n ve örnekl�l�ğ�n �lke ed�n�lmes�.
 

 B. Zayıflıklar

1. Yoğun �ş temposundan kaynaklanan zaman yeters�zl�ğ�.
2. Mevzuattan kaynaklanan uzun süren�n, sonuçlara yansıması.
3. Yönetmel�kler�n değ�şmes� neden�yle bazı konularda çel�şk�ye düşülmes�.

 C. Değerlend�rme

 Müdürlüğümüz gerek personel yönünden gerekse kullanmış olduğu teknoloj�k malzemeler yönünden 
gerekl� b�lg� ve tecrübeye sah�p b�r şek�lde, müdürlüğümüzün her türlü �ş, �şlem ve faal�yetler�n� gerekl� t�t�zl�k 
ve hassas�yette, her türlü özver�yle, kanunlar çerçeves�nde h�çb�r aksaklığa meydan ver�lmeden, görev� üst 
düzeyde yapma gayret� �çer�s�nde bulunmaktadır.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Personel�n ver�m�n� arttırmak �ç�n çeş�tl� faal�yetler, sem�nerler ve gez�ler düzenleneb�l�r.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde: Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve 
doğru olduğunu beyan eder�m.
 Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde 
�ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� 
hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak 
uygulandığını b�ld�r�r�m. Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve 
değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r 
husus hakkında b�lg�m olmadığımı beyan eder�m.
            B�lg�ler�n�ze arz eder�m.

                                                                                             Bahar KARABAŞ
                                                                                                   İmar ve Şeh�rc�l�k Müdür Vek�l�
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İNSAN KAYNAKLARI 
VE EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ



SUNUŞ
               Kamu İdareler�nce Hazırlanacak Faal�yet Raporları Hakkında Yönetmel�k gereğ�;  hazırlanan  2016  
yılı  b�r�m  faal�yet  raporu  aşağıda sunulmuştur.
               Yönetmel�k  gereğ�  hazırladığımız faal�yet  raporumuzda;  5393  sayılı  Beled�ye 
Kanunu'nun verd�ğ� yetk�ler çerçeves�nde İnsan kaynakları ve Eğ�t�m�  Müdürlüğü h�zmetler�n�, koord�nasyon 
hal�nde Beled�yem�z d�ğer b�r�mler�yle  faal�yetler�n� planlı b�r şek�lde  yer�ne get�rmekted�r. 
              Hedefler�m�z� gelecek yıllarda daha �ler�ye götürmek amacıyla çalışmalarımız Kanun ve yönetmel�k 
çerçeves�nde öncel�kler�ne göre planlanmıştır. 

I-GENEL BİLGİLER 
                

A-M�syonumuz 
 M�syonumuz; Torbalı'da yaşayanların ortak n�tel�kl�, yerel �ht�yaçlarını karşılayarak, kentsel yaşam 

kal�tes�n� arttırmak. 

V�zyonumuz  
V�zyonumuz; Sorunları çözen, geleceğ� yapılandıran b�r Beled�ye olmak.

          Halka h�zmet amacımız olup,  özell�kle �ş ve �şlemler�m�zde adalet,  eş�tl�k,  şeffaflık ve hesap 
vereb�l�rl�k �lkeler�ne  dayalı  b�r  anlayışla,  et�k  �lkelere  bağlı, kamu  yararını  her  şey�n  üstünde  tutarak, 
vatandaşlarımızın  �ş ve  �şlemler�n� en  süratl�  b�r b�ç�mde  yürütmey� bütün personel�m�zle b�rl�kte 
sürdürmen�n gayret�  �ç�nde hareket ederek, b�zlerden  h�zmet  alma noktasında bulunan halkımıza; h�zmet�   
en kolay ve  en  �y� şek�lde  vermen�n  gayret�   �çer�s�nde  olma  prens�b�  �le  tüm  çalışan  personel�m�z  �le  
b�rl�kte  h�zmette  öncü  olmanın  azm�  �çer�s�nde bulunmaktır. 

                  B-Yetk� görev ve sorumluluklar

      1- İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürlüğü, Beled�yem�z�n �st�hdam yönet�m�, �şgücü planlaması ve 
organ�zasyonu �le �lg�l� �ş ve �şlemler �le Beled�yem�z bünyes�nde görev yapan memur, sözleşmel� ve �şç� 
personel�n özlük, s�c�l ve d�ğer hak ve yükümlülükler� �le h�zmet �ç� eğ�t�m �ş ve �şlemler� �le �lg�l� görevler� 
yürütür. 
       2- a)İlk defa memur olarak atanacaklarla �lg�l� kanun, tüzük, yönetmel�k ve genelgeler 
doğrultusunda gerekl� tüm �şlemler� yapmak. 
  b) Müdürlükler�n öner�s� üzer�ne adaylıkta en az b�r yılını tamamlayan başarılı memur adayların 
asaletler�n�n tasd�k�, başarısız olan adayların da �l�ş�kler�n�n kes�lmes� �le �lg�l� �şlemler� yapmak. 
  c) Memur personel�n kurum �ç� görevlend�rme, kurumlar arası nak�l, kadro değ�ş�kl�ğ�, açıktan 
atama ve geç�c� görevlend�rme �şlemler�n� yapmak, talep d�lekçeler�n�n �ncelen�p sonuçlandırmak, göreve 
başlayış �şlemler�n� yapmak. 
  ç)Memur personel�n derece, terfi ve kademe �lerlemes� terfi tar�hler�n� bel�rten l�steler� tak�p 
ederek, onaylarını almak, maaşa etk� yapan kıdem ve h�zmet yıllarının tesp�t etmek. 
  d)İşe g�r�şten �t�baren tüm çalışma yıllarını, kademe ve derece değ�ş�kl�kler�n� göster�r h�zmet 
belgeler�n� düzenlemek. 
  e) Memur personel�n ücrets�z �z�n (askerl�k, doğum sonrası) göreve başlayış ve görevden ayrılış 
�şlemler�n� yapmak. 
  f) Memur personel�n h�zmet borçlanma ve �nt�bak (S.S.K. Bağ-Kur, eğ�t�m değ�ş�kl�ğ� askerl�k 
süres�nce ve d�ğer mazerete dayalı süreler) �şlemler�n� yapmak. 
  g) Ödül ve d�s�pl�n cezalarına �l�şk�n �şlemler� yapmak. 
  ğ) Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma �şlemler�n� yapmak. 
  h) Emekl�l�k h�zmet yıllarını tamamlayanların ve emekl�ye ayrılmak �steyenler�n emekl�l�k 
�şlemler�n� yapmak 
  ı) Kadro derece unvan değ�ş�kl�kler� �le kadro �ptal �hdas �şlemler�n� yapmak 
  �) 1,2 ve 3 ncü derece kadrolarda bulunan memurların talepler� üzer�ne yeş�l pasaport 
müracaatlarına �l�şk�n �şlemler� yapmak 
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j) Son sek�z yıl �ç�nde herhang� b�r d�s�pl�n cezası almayan memurlara, aylık dereceler�n�n 
yükselt�lmes�nde d�kkate alınmak üzere b�r kademe �lerlemes� yapmak. 

k) İz�nler�n� yurtdışında geç�rmek �steyenler�n başkanlık makamı ve val�l�k makamından yurtdışı 
�z�n olurlarını almak 

 l) Personel�n evl�l�k ve mahkeme kararı v.b. nedenlerden kaynaklanan soyadı değ�ş�kl�kler�n� Sosyal 
Güvenl�k Kurumuna b�ld�rmek. 

 m) Personel�n adl� ve �dar� dava kararlarının �lg�l�lere tebl�ğ�n� yapmak. 
n) Vefat eden memurların dul ve yet�mler�ne maaş bağlanmasına ve sağlık yardımına �l�şk�n 

�şlemler�n� yapmak 
 o) Personel devam kontrol s�stem� �le personel�n g�r�ş-çıkış kontroller�n� yapmak. 
ö)Stajyer öğrenc� kontenjanlarını bel�rlemek ve staj taleb�nde bulunan öğrenc�ler�n branşlarına 

uygun müdürlüklerde staj yapmalarını sağlamak. 
p)G�yecek yardımı yönetmel�ğ�ne göre ver�lmes� öngörülen g�y�m kuşam ve d�ğer melbusatın tem�n� 

veya bedeller�n�n ödenmes� �le �lg�l� �şlemler�n� yapmak 
r) Yürütülen görevlerle �lg�l� �stat�st�k� b�lg�ler hazırlamak ve raporlamak 
s) İz�ne ayrılan müdürler�n ve Başkan Yardımcılarının �z�nl� olduğu süre �ç�nde görev�n� yürütecek 

personel�n vekaleten görevlend�rme �şlemler�n� yapmak. 
ş) Yurtdışına görevl� gönder�len personel �le �lg�l� val�l�k makamından onay almak ve h�zmet 

pasaportlarının tem�n� �ç�n gerekl� �şlemler� yapmak 
t) Yan ödeme ve özel h�zmet tazm�natı cetveller�n� hazırlayarak onaya sunmak. 
 u) Kanunlar ve üst makamlarca ver�len benzer n�tel�ktek� d�ğer görevler� yapmak. 
ü) 5393 Sayılı Beled�ye Kanunun 49'ncu maddes� gereğ� sözleşmel� personel çalıştırılması hakkında 

kadro �hdas �şlemler�n� yapmak. 
v) 5393 Sayılı Beled�ye Kanunun 49'ncu maddes� gereğ� kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmel� 

personel�n ücret�n�n bel�rlenmes� �ç�n beled�ye mecl�s�ne sunulmak üzere onay almak. 
y) 5393 Sayılı Beled�ye Kanunun 49'ncu maddes� gereğ� çalıştırılacak sözleşmel� personeller�n 

h�zmet sözleşmeler�n� hazırlamak ve sözleşme tar�h�nden �t�baren 30 gün �çer�s�nde İç�şler� Bakanlığına 
göndermek. 

z) Memur ve sözleşmel� personeller�n fasılalar �le düzenlenm�ş olan özlük dosyasında muhafazası 
gereken evrakların konu ve �çer�kler�n� esas alarak arş�vlemek. 

aa) Memur ve sözleşmel� personeller�n özlük dosyalarını korumak ve kurum s�c�l numarası esasına 
göre düzenleyerek arş�vlemek. 

ab) Sonu 0 ve 5 �le b�ten yıllarda şubat ayının son gününe kadar, memur personelden mal beyanı 
almak, muhafaza etmek ve öncek� yıllarda alınan beyannamelerle karşılaştırmak üzere kom�syon kurulmasını 
sağlamak 

ac) Yıllık, mazeret, hastalık, ücrets�z �z�n, evl�l�k, ölüm ve doğum �z�nler�ne �l�şk�n �şlemler� yapmak 
ve arş�vlemek. 

ad) Memur personeller�n�n b�lg�ler�n�n �nternet üzer�nden elektron�k ortamda SGK'ya “HİTAP” 
h�zmet� tak�p programına aktarılması �şlemler�.

ae) 5510 sayılı kanunun 8.Maddes�'ne göre memur�yete yen� başlayan veya naklen gelen 
memurların �nternet ortamında �şe g�r�ş �şlemler�n�n yapılması.

af) 5510 sayılı kanunun 9.Maddes� gereğ�nce görevden ayrılan memurun �nternet ortamında çıkış 
b�ld�rgeler�n�n ver�lmes�.

ag) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 94., 95.,96., 97. ve 98. Maddeler� gereğ�nce devlet 
memurluğunun sona ermes� veya memurluktan çek�lenler�n tekrar memur�yete atanması �şlemler�.  

İşç� Özlük İşler�  
a)Yen� �şe alınan, �şten ayrılan ve kadro değ�ş�kl�ğ� olan personel�n Çalışma ve Sosyal Güvenl�k 

Bakanlığına �şç� g�r�ş ve çıkış b�ld�r�mler�n� göndermek, her ay düzenl� olarak Türk�ye İş Kurumuna �şgücü 
ç�zelges�n� göndermek. 

b) İşç� personeller�n görevlend�rme, emekl�l�k, h�zmet akd� fesh�, mahkeme yazışmaları, kadro 
değ�ş�kl�kler� g�b� özlük �şler�n� yapmak. 
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c) Sakat �şç�, esk� hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak �şç�ler�n yasal çerçevede alım 
�şlemler�n� gerçekleşt�rmek. 

ç) Geç�c� ve sürekl� �ş göremezl�k haller� �le �lg�l� �ş ve �şlemler� yapmak. 
d) Emekl�l�k ve �st�fa �şlemler�n� yapmak. 
e) İş akd� feshed�len �şç�ler�n �hbar ve kıdem tazm�natlarını hesaplayarak ödenmes� �ç�n �lg�l� 

müdürlüğe göndermek. 
f) İşç�ler�n yer değ�şt�rme, s�lah altına alınma ve terh�sler� neden�yle �ş ak�tler�n�n askıya alınması �le 

göreve dönmeler�yle �lg�l� �şlemler�n� yapmak. 
g) Bordroları hazırlamak ve dönem bordrolarının (e) b�ld�rge �le Sosyal Güvenl�k Kurumuna b�ld�rmek. 
ğ) İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Kurulu'nca alınan kararların uygulanmasını tak�p etmek. 
h) Hafta tat�l�, fazla mesa� ve yıllık ücretl� �z�nler� �le �lg�l� �ş ve �şlemler� yapmak. 
ı) Sözleşmeden kaynaklanan �kt�sad� ve sosyal haklarının eks�ks�z ve zamanında alınmasını sağlamak. 
�) Kanunlar ve üst makamlarca ver�len benzer n�tel�ktek� d�ğer görevler� yapmak. 

        İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m� Müdürlüğümüzün görev�, gerek b�r�mler arasındak�  d�yaloglarımız,  gerekse  
Müdürlüğümüze  �şler�n�   tak�p  etmek  üzere  gelen vatandaşlarımıza bütün çalışan personel�m�z �le güler 
yüzlü,   sevg�  ve  saygı çerçeves�nde h�zmet vermekt�r. 

C-İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

                        1.F�z�ksel yapısı 

    İnsan Kaynakları Eğ�t�m� Müdürlüğü, Beled�yem�z merkez h�zmet b�nasında yer  almaktadır. 3 
odadan oluşmaktadır.

       2.Teşk�lat Yapısı 

                                                   

İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m�  Müdürlüğü,  Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı  1  Müdürlükten  
oluşmaktadır.   
                  3. B�lg� ve Teknoloj�k kaynaklar  

Müdürlüğümüzün  b�l�ş�m  h�zmetler�,   B�lg�  İşlem  Müdürlüğü  tarafından  yürütülmekte  olup  5 
adet b�lg�sayarımız mevcuttur. 
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BELEDİYE BAŞKANI

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE 
EĞİTİM MÜDÜRÜ



                   4- İnsan Kaynakları   

  Mevcut Memur Kadro Durumu
1-Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 1 Şef,1 Adet Sözleşmel� Personel,2 Adet H�zmet Satın Alma 

Yöntem�yle Çalıştırılan Personel olmak üzere 5 personel bulunmaktadır. 

2-İnsan kaynaklarında çalışan personel�n eğ�t�m durumları 3 adet l�sans,1 adet önl�sans, 1 Adet l�se 
mezunundan oluşmaktadır.

 

 

20%

 
20%

 20%
 

40%

 

İNSAN KAYNAKLARI PERSONELİ

 Müdür

 
Şef

 
Sözleşmel� Personel

 H�zmet Satın Alma Yöntem�yle Çalıştırılan Personel

 

 

60%

 

20%

 
20%

 

ÖĞRENİM DURUMU
 

L�sans

 

Önl�sans

 

L�se
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                3- Torbalı Beled�yes� 86 memur, 40 sözleşmel�, 40 da�m� �şç�, 2 geç�c� �şç� h�zmet satın alma yolu �le 
tem�n ed�len 605 �şç� olmak üzere toplam 773 personelle halkımıza h�zmet vermekted�r.

                     5-Sunulan H�zmetler 
                 a) Devlet Memurları Eğ�t�m� Genel Planı, Aday Memurların Yet�şt�r�lmeler�, H�zmet �ç� Eğ�t�m 
Yönetmel�kler�, Devlet Memurlarının Yet�şt�r�lmek Amacıyla Yurt Dışına Gönder�lmeler�, Yurt İç�nde ve 
Dışında Öğrenc� Okutma ve İht�sas Yaptırma Yönetmel�kler� �le Üst Kademe Yönet�c�ler�n�n 
Yet�şt�r�lmeler�ne �l�şk�n mevzuat hükümler� doğrultusunda �ş ve �şlemler� Özel Kalem Müdürlüğüyle 
b�rl�kte yürütülmüştür.

b) Tüm memur ve sözleşmel� statüde görev yapan personeller�n eğ�t�m �ht�yaç anal�z�n� yapılmıştır.
c) Yapılan eğ�t�m �ht�yaç anal�z� doğrultusunda yıl �ç�nde uygulanacak ve personel�n yet�şt�r�lmes�n�, 

ver�ml�l�ğ�n�n artırılmasını ve daha �ler�k� görevlere hazırlanmalarını sağlayıcı her çeş�t eğ�t�m faal�yet� tesp�t 
ed�lerek bunların b�ç�m ve usuller�n� gösterecek ve yıllık olarak hazırlanacak eğ�t�m programlarını Özel kalem 
müdürlüğüyle b�rl�kte hazırlanmıştır. 

 ç) Başkanlık Makamınca onaylanan h�zmet �ç� eğ�t�m programları özel Kalem Müdürlüyle b�rl�kte 
uygulanmıştır.

 d) H�zmet�ç� eğ�t�m kapsamında kurs, panel, konferans ve eğ�t�m faal�yetler� yürütülmüştür. 
e) Katılım l�steler�  oluşturularak, eğ�t�m araç ve gereçler� tedar�k ed�lerek h�zmet�ç� eğ�t�me 

katılacak personellere b�lg� ver�lm�şt�r.
 f) H�zmet�ç� eğ�t�mler� değerlend�r�lerek  sonuçları raporlanmamıştır. 
g) Mahall� �dare b�rl�kler� ve d�ğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğ�t�mlere personel�n 

gönder�lmes� amacıyla �ş ve �şlemler� yürütmek. 

II- AMAÇ VE HEDEFLER  

A-Müdürlüğümüz Amaç ve Hedefler� 

                1 -Kurumsal Gel�ş�m�n Sağlamak
                2- İnsan kaynaklarının Gel�şt�rmek

      • Eğ�t�m Faal�yetler�n�n Gel�şt�rmek
      • Mot�vasyonun artırılmasına yönel�k faal�yetler�n yapmak
3-Kurum �ç� �let�ş�m�n gel�şt�rmek
      • Per�yod�k toplantılar yapmak

 

11% 

5% 

5% 
0% 

79% 

BELEDİYEMİZİN TOPLAM PERSONELİ 

Memur 

Sözleşmel� 

Da�m� İşç� 

Geç�c� İşç� 

H�zmet Satın Alma Yöntem�yle Çalıştırılan İşç� 
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B-  Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler 
Temel pol�t�kamız,  “Önce  İnsan” felsefes�yle halkın memnun�yet�ne odaklı, katılımcı, şeffaf  b�r 

yönet�m anlayışıyla  sürdürüleb�l�r  h�zmet   vermek
Temel Öncel�ğ�m�z �se, Katılımcı, şeffaf,  �nsan odaklı ve ad�l b�r yönet�m anlayışıyla h�zmetler�  

etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde sunmak, Beled�yem�z standardını  arttırmaktır. 

C-  D�ğer Hususlar

Müdürlük İlke ve Değerler�m�z �se Aşağıdak� şek�lded�r;
1. Görevde b�lg�lend�rme ve eş�tl�k esastır. 
2. Görev uygulamalarında dürüst ve ad�l olunacaktır. 
3. Sunulan h�zmetler çözüme yönel�k olacaktır. 
4. Yasaların verd�ğ� görev�n yer�ne get�r�lmes�nde eş�t ve şeffaf olunacaktır. 
5. Çalışanların meslek� ve davranış eğ�t�mler�ne önem ver�lecekt�r. 
6. Personel�m�z takım ruhu ve �şb�rl�ğ� �nancı �le çalışacaktır.  
7. Mesleğ� ve kurumu küçük düşürecek davranışlara fırsat ver�lmeyecekt�r.  
8. Ver�len h�zmetlerde kal�te ön planda olacaktır.  
9.Ver�len h�zmette pol�t�k amaç güdülmeyecekt�r. 

  III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ  VE DEĞERLENDİRMELER 

A-  Mal� B�lg�ler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

 

 
 

EKONOMİK
 

SINIFLANDIRMA
 

 

 

AÇIKLAMA

 
 
 

BÜTÇE İLE
 

VERİLEN
 ÖDENEK

 

NET BÜTÇE 
ÖDENEĞİ 
TOPLAMI

 

 

BÜTÇE 
 

TOPLAMI

 

 

İPTAL 
 

ÖDENEK

 

 

BÜTÇE  

I II       

 

01 
 

01 
Personel 

G�derler�
 394.000,00

  394.000,00
  293.886,33

 
100.113,67

 
58.236,52

 
02 

 

02 
Sosyal Güvenl�k 

Kurumlarına
 

 

38.000,00

 

38.000,00

 

23.889,06

 

14.110,94

 

6.167,99

 
04

 
 

04
 

Mal ve H�zmet 

Alım G�derler� 
7.106.000,00

 
7.385.753,77
 

4.101.507,21
 

3.284.246,56
 

0,00

 
05

 
 

05
 

 
Car� Transferler

 
300.000,00  323.000,00

 
322.319,78
 

680,22
 

0,00

 06
 

 06
 

Sermaye 

G�derler�
             

31.000,00 31.000,00 0,00 31.000,00 12.500,00

TOPLAMLAR 7.869.000,00  

 

8.171.753,77 4.741.602,38 3.430.151,39  

TOPLAMI   

GİDERİ EDİLEN GİDERİ
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2016 YILI MALİ HARCAMA TABLOSU
        
        Müdürlüğümüz bütçes�ne faal�yet dönem� �çer�s�nde Mal� yılı ödeneğ� olarak 7.869.000,00 TL ödenek 
konulmuş, yıl �çer�s�nde 23.000,00 TL ödenek aktarımı yapılmıştır. Net bütçe ödeneğ� toplamı 8.171.753,77 
TL olup, yıl �çer�s�nde 4.741.602,38 TL harcanmış , 3.430.151,39 TL  ödenek �ptal ed�lm�şt�r. 
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2-  Mal� Denet�m Sonuçları 
              
         Müdürlüğümüzün,  amaçlarına ve  mevzuata  uygun  olarak  faal�yetler�n  etk�l�,  ekonom�k ve ver�ml�  
b�r şek�lde  yürütülmes�n�   varlık  ve  kaynakların  korunmasını  muhasebe  kayıtlarının  doğru  ve  tam  olarak 
tutulmasını mal� b�lg� ve yönet�m b�lg�s�n�n zamanında ve güven�l�r olarak üret�lmes�n� sağlamak üzere �dare 
tarafından oluşturulan organ�zasyon yönet�m süreç ve d�ğer kontroller� düzenl� şek�lde yapmaktır.   

                  B.PERFORMANS BİLGİLERİ 

1- Faal�yet ve Proje B�lg�ler�  
Beled�yem�z�n  stratej�k planında  İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m�  Müdürlüğü  yıl  �ç�nde hedef  ve  

faal�yetler�  �le  müdürlük tarafından  tesp�t  ed�len performans hedef programı  �ç�n b�r  çok   hedef ve hedef  
adımı bel�rt�lm�şt�r.  

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ   

A-Üstünlükler

Müdürlüğümüzün, güncel   mevzuatı   tak�p  etmes�,  güncellenen  mevzuatı  zamanında  ve  doğru  
olarak uygulaması.  

• F�z�ksel çalışma şartları;  (B�na ,  yerleş�m) 
• Teknoloj�k kaynaklara er�şme �mkanı.   

B-Zayıflıklar  

Teknoloj�k olanakları daha etk�l� kullanab�l�r�z;
Kurum �şt�gal alanıyla �lg�l� çok sayıda mevzuat olması  ve sık mevzuat değ�ş�kl�kler�.  

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

 Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

 Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s 

ed�lm�ş kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım 

çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve 

düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün 

etk�n olarak uygulandığını b�ld�r�r�m. 06.02.2017

       Nuran MEMİŞ

       İnsan Kaynakları  ve Eğ�t�m� Müdür.V.

       İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİMİ 

          MÜDÜRLÜĞÜNÜN  HARCAMA YETKİLİSİ



MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
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1- GENEL BİLGİLER 

A- M�syon ve V�zyon 

M�syon;
H�zmetler�n yapılmasında kullanılan kaynakların ekonom�k ve sosyal şartlara bağlı, kanunlarla 

bel�rlenen görev ve yetk�ler çerçeves�nde mah�yet�ne uygun olarak sağlıklı, etk�l� ve güven�l�r b�ç�mde 
kullanılması, muhaseben�n temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe �lkeler�ne uygun olarak 
muhasebeleşt�r�lmes� sağlanarak hesap ver�leb�l�rl�ğ�n� kolaylaştırmaktır.

V�zyon;
1- Teknoloj�y� kullanımına öncel�k tanıyarak,
2- Ver�ml�l�ğ� esas alarak,
3- Şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak,
4- Plan ve projelere önem vererek,
5- Kaynakların etk�n b�r b�ç�mde kullanılmasını sağlayarak,
6- Faal�yetlerde ve standartlarda en yüksek sev�yeye ulaşmayı sağlamaktır.

B- Yetk�, Görev ve Sorumluluklar

Mal� H�zmetler Müdürlüğümüz 5393 sayılı Beled�yeler Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m 
Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yeler�n�n Yönet�m� Hakkındak� Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunu, 213 sayılı Verg� Usul Kanunu, 488 
sayılı Damga Verg�s� Kanunu, 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanunu, 3065 sayılı K.D.V. Kanunu, Mahall� 
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmel�ğ�, Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ� ve d�ğer mevzuatlardan doğan 
Verg�, Harç, Ücret, Para Cezaları, K�ra, Şartlı ve Şartsız Bağış, Paylar g�b� alacakların Tarh, Tahakkuk Tak�p ve 
Tahs�l� �le �lg�l� kanunlar çerçeves�nde görev yapar. 

• B�r�mler�n bütçeler�n� b�rleşt�rerek kurum bütçeler�n� oluşturmak ve �lg�l� makamlara sunmak
• Kes�n Hesap ve B�lançoyu çıkarmak �lg�l� makama sunmak
• B�r�mlerden gelen ödeme em�rler� ve muhasebe �şlem fişler�n�n kontroller�n� yaparak �lg�l�ler�ne 

ödemek ve muhasebe kayıtlarını yapmak
• Beled�yem�z gel�rler�n� hesaplara �nt�kal ett�rmek ve kayıtlarını tutmak
• Kurum gel�rler�n�n tahakkuk ve tahs�latını yapmak
• Harcamaların bütçe tert�pler�ne uygun olarak yapılmasını tak�p ve tem�n etmek
• Mal� raporları zamanında, doğru, uygun, yönet�m�n ve �lg�l� d�ğer k�ş�ler�n b�lg� �ht�yaçlarını 

karşılayacak ve kes�n hesabın çıkarılmasına temel olacak şek�lde düzenlemek
• Yasal ödemeler ve borçların süres�nde ödenmes�n� sağlamak
• İdaren�n mülk�yet�nde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara �l�şk�n �cmal cetveller�n� 

düzenlemek
• Hesap ve kayıt düzen�nde saydamlık, hesap ver�leb�l�rl�k ve tekdüzen�n sağlanması, �şlemler�n�n kayıt 

dışında kalmasının önlenmes�, faal�yetler�n�n gerçek mal�yetler�ne uygun olarak sağlıklı ve güven�l�r 
b�r b�ç�mde muhasebeleşt�r�lmes�

• Kanunların verd�ğ� d�ğer yükümlülükler� yer�ne get�rmek
• Beled�ye Gel�r Tar�fes�n� hazırlamak ve Mecl�s onayına sunmak
• Beled�yen�n ayn� ve nakd� varlığı hakkında kayıtları tutmak
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A- Mal� H�zmetler Müdürlüğü'ne İl�şk�n B�lg�ler

I. F�z�ksel Yapı

Müdürlüğümüz Beled�ye Merkez H�zmet B�nası �çer�s�nde, Muhasebe Serv�s�, Emlak Serv�s�, Gel�r 
Serv�s� ve İcra Tak�p Tahs�l Serv�s� olarak faal�yet göstermekted�r. 

II. Örgüt Yapısı
     

2015 yılında Muhasebe Serv�s�nde; 1 Mal� H�zmetler Müdürü, 1 Muhasebec�, 3 Sözleşmel� Personel
5 Büro Elemanı ( İşç� Personel )

Gel�r Serv�s�nde; Gel�r Serv�s�nden sorumlu 1 Gel�r Şefi, 1 Memur, 4  Veznedar,  1 Sözleşmel� Personel, 10
 Büro Elemanı ( İşç� Personel )
İcra Tak�p ve Tahs�l Serv�s�nde; 1 Memur, 1 Sözleşmel� Personel, 2 Büro Elemanı ( İşç� Personel)
Emlak Serv�s�nde; Emlak Serv�s�nden sorumlu 1 Emlak Şefi, 3 Memur, 6 Büro Elemanı ( İşç� Personel ) 

görev almaktadır.

III. B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar

Beled�yem�z Mal� H�zmetler Müdürlüğü'nde ve Serv�sler�nde db2 ver� tabanlı, delph� yazılım d�l� �le e-
Beled�ye s�stem� kullanılmakta olup tüm tahakkuk, tahs�lat, raporlama �şlemler� b�lg�sayar ortamında 
yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. 2016 yılında s�stem�m�zde kayıtlı olan mükellefler�m�z�n adres 
b�lg�ler� güncellenerek, mükerrer kayıtlar tek s�c�l altında toplanmaya devam ed�lm�şt�r.

IV. İnsan Kaynakları

V. Sunulan H�zmetler

Mal� H�zmetler Müdürlüğümüz 04.01.2016 tar�h�nde 1 nolu yevm�ye kaydı �le 2015 yılından 2016 yılına 
hesap devr� �le kayıtlarına başlamıştır. 2 nolu yevm�ye kaydı �le �se 2016 yılı Beled�ye bütçes� kayıtlara 
alınmıştır. 

01.01.2016 – 31.12.2016 tar�hler� arasında 8518 adet yevm�ye kaydı yapılmıştır. Yevm�ye kayıtları 
Gönderme Emr� ve Muhasebe İşlem F�şler�nden oluşmaktadır.

2016 Mart ayında 2015 yılı Kes�n Hesap çalışmalarına başlanmış, hazırlanan Kes�n Hesap Mayıs ayında 
toplanan Mecl�s�m�ze sunularak kabul ed�lm�şt�r.

Haz�ran ayında Beled�ye B�r�mler�ne Mal� H�zmetler Müdürlüğümüzce 2017 yılı ve �zleyen 2 yılın 
bütçeler� ve gel�r tar�feler� �ç�n Bütçe çağrısı yapılmıştır. Haz�ran, Temmuz aylarında b�r�mler�n tekl�fler� 
�ncelenm�ş ve taslak bütçe hal�ne get�r�lerek Beled�ye Başkanımıza sunulmuştur. İncelenen taslak bütçe 
Ağustos ayında Beled�ye Encümen�ne gönder�lm�şt�r. Encümence �ncelenen 2017 yılı taslak bütçes� ve 
performans programı Ek�m dönem� olağan Mecl�s�nce Bütçe Kom�syonuna gönder�lm�şt�r. Kom�syonca 
�ncelenen 2017 yılı taslak Bütçes� Ek�m ayı Mecl�s�nce kabul ed�lm�ş olup Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığı 
Kasım dönem� Mecl�s toplantısında görüşülmek üzere Mecl�s Şube Müdürlüğü'ne gönder�lm�ş ve Büyükşeh�r 
Mecl�s�nce de kabul ed�lm�şt�r. 

6736 sayılı yasa gereğ� yapılandırılan Sosyal Güvenl�k Kurumu, Verg� Da�res� Müdürlüğü ve İZ-SU 
borçlarımız peş�n olarak ödenm�şt�r.

MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

MUHASEBE SERVİSİ GELİR SERVİSİ EMLAK SERVİSİ İCRA TAKİP VE TAHSİL 
SERVİSİ
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1-Taşınmaz Mülkler�m�zden ( K�ralama ,ve Ecr�m�s�l ) Elde Ed�len Gel�rler
09/02/2017 tar�hl� güncel tapu kayıt ver�ler�ne dayanılarak mülk�yet� Torbalı Beled�yes�ne a�t toplam 

taşınmaz ( b�na, araz�, zeyt�nl�k, arsa vb. ) sayımız 1388 adett�r.
Mülk�yet� beled�yem�ze a�t taşınmazlardan k�ralama ve ecr�m�s�l yoluyla gel�r elde ed�len ve s�stemde 

kayıtlı taşınmaz sayımız toplam 561 adett�r. Gel�r elde ed�len taşınmazlar n�tel�ğ� bakımından araz� ( tarla, 
zeyt�nl�k vb. )  ve b�na ( dükkan vb. ) olarak �k� grupta �ncelenm�şt�r. 

a-Araz� ( tarla ,zeyt�nl�k vb. ) 
Araz� ( tarla, zeyt�nl�k vb. ) n�tel�ğ�nde olup gel�r elde ed�len taşınmaz sayımız toplam 151 adet olup; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu �le k�raya ver�lm�ş olup aynı zamanda sözleşmes� devam eden araz� ( 

tarla, zeyt�nl�k vb. ) n�tel�ğ�nde gel�r elde ed�len taşınmaz sayısı 91 adet olup; sözleşmes� b�tm�ş ve ecr�m�s�l 
yoluyla gel�r tak�b� yapılan araz� ( tarla, zeyt�nl�k vb. ) n�tel�ğ�ndek� taşınmaz sayımız 60 adett�r.

b.B�na ( Dükkan Vb. ) 
B�na  ( dükkan vb. ) n�tel�ğ�nde olup gel�r elde ed�len taşınmaz sayımız toplam 410 adet olup ; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu �le k�raya ver�lm�ş olup aynı zamanda sözleşmes� devam eden b�na ( 

dükkân vb. ) n�tel�ğ�nde gel�r elde ed�len taşınmaz sayısı 96 adet olup; sözleşmes� b�tm�ş ve ecr�m�s�l yoluyla 
gel�r tak�b� yapılan b�na ( dükkan vb. ) n�tel�ğ�ndek� taşınmaz sayımız 314 adett�r.

Beled�yem�z Hukuk İşler� Müdürlüğü ve Gel�r Şefl�ğ�n�n ortak yapmış olduğu çalışma �le 18 Mart 2016 
tar�h� �t�bar�yle 5216 , 5747 ve 6360 sayılı yasalar �le tüzel k�ş�l�ğ� sona eren beldeler ve köylerde  tüzel k�ş�l�ğ� 
adına kayıtlı 105 taşınmazın Torbalı Beled�yes� adına tesc�l� yapılmış ve tapu senetler� alınmıştır.

Kanun kapsamında tesc�l� yapılan 105 adet taşınmaz n�tel�kler� bakımından �nceleme ve saha çalışması 
başlamış olup gel�r get�rme potans�yel olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu �le k�raya ver�lmes� 
planlanmaktadır.

• Tahakkuk ve tahs�lat oranlarının arttırılmasına yönel�k çalışmalar yapılmaktadır.
• Vades�nde ödenmeyen k�ra borçları �le �lg�l� B�lg� İşlem Müdürlüğü �le koord�nel� olarak 

mükellefler� b�lg�lend�rme amaçlı s�stemde kayıtlı cep telefonlarına b�lg� mesajı gönder�lmes� 
yönünde çalışma yapılmaktadır.

• Beled�yem�z�n alacağı olan her türlü k�ra ve ecr�m�s�l borçları �le �lg�l� tahs�lat konusundak� 
eks�kl�kler�n g�der�leb�lmes� ve kamu zararının önleneb�lmes� �ç�n zaman aşımına g�recek olan 
alacaklarımız Hukuk �şler� Müdürlüğü �le koord�nel� b�r şek�lde çalışılmaktadır.

• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında k�raya ver�l�p sözleşmes� b�ten ve ecr�m�s�l 
yoluyla gel�r elde ed�len mükelleflere tahakkuk s�lme ve tahs�lat kaybını önlemek açısından 
b�lg�lend�rme yazıları gönder�lm�şt�r. 

• Torbalı Beled�yes�n�n sorumluluk alanında bulunan �lan-reklam verg�s� mükellefler�n�n 
beyanlarını zamanında vermeler� konusunda b�lg�lend�rme yapılmakta olup; beyan vermeyen 
mükellefler �ç�n kanun kapsamında yasal mevzuatın gerekler�n�n yapılması planlanmaktadır.

• Çevre Tem�zl�k Verg�s� mükellefler�n�n tesp�t� ve sağlıklı ver�ler�n elde ed�l�p değerlend�r�lmes� 
yönünde İlçem�z Torbalı Verg� Da�res� Müdürlüğü, Torbalı T�caret Odası ve Torbalı Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası �le koord�nel� ver� alışver�ş�n�n yapılması planlanmak beyan ve mükellef 
sayısı gerekmekted�r.

• Tarımsal Sulama H�zmetler� ücretler�n�n tahs�latı bakımından mükelleflere a�t eks�k ver�ler�n 
tamamlanab�lmes� �ç�n �lçem�z Torbalı Z�raat Odası ve Ç�ftç� Malları Koruma Başkanlığı �le 
koord�nel� ver� alışver�ş�n�n yapılması planlanmak beyan ve mükellef sayısı gerekmekted�r.  

• Ecr�m�s�l olan yerler �le �lg�l� olarak Sayıştay Başkanlığından gelen b�lg�ler doğrultusunda 
�haleler yapılmaktadır.

• 2016 yılında mükelleflere Zabıta Müdürlüğü �le koord�nel� şek�lde kend� sorumluluk alanımız 
�çer�s�nde 2500 adet �lan reklam beyannames� dağıtılmıştır.

2016 Ocak-Şubat aylarında 20.000.- adet mükellefin mern�s s�stem�nden adres b�lg�ler� alınarak 
adresler� güncellenm�şt�r.Adres güncellemeler� tamamlandıktan sonra 28.087 adetEmlak verg�s� 
gec�km�ş borçlar �ç�n ödeme emr� çek�lm�şt�r.Bu gönder�len ödeme em�rler�nden tebl�ğ ed�len ve 
tebl�ğ ed�lemeyenler�n l�stes� ekte ver�lm�şt�r. 
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Tebl�ğ ed�lemeyen 8.512 adet ödeme em�rler�ndek� T.C.-Verg� nosu olmayanlar �ç�n Emlak,Ruhsat, 
gel�r serv�s�ndek� dosyalardan ve T�caret S�c�l ,Takb�s ,verg� da�res� s�stem araştırmalarından T.C.-Verg� no 
b�lg�ler� tem�n çalışması yapılmıştır.Vefat eden mükellefler �ç�n Emlak serv�s� tarafından var�s b�lg�ler� tem�n 
ederek tebl�ğ ed�lemeyen ödeme em�rler� var�slere gönder�lm�şt�r.
Bu çalışmalar net�ces�nde 2016 ödeme em�rler�n�n son durumu aşağıdak� g�b�d�r.

 2017 yılında tebl�ğ ed�lemeyen 2.865 adet ödeme emr� �ç�n çalışmalarımız devam etmekted�r.

Durum

 

Adet

 

Tutar

 

Tebl�ğ ed�len

 

19.575

 

7.499.100. -TL

 

Tebl�ğ ed�lemeyen

   

8.512

 

2.018.206. -TL

 
Toplam

 

28.087

 

9.517.306. -TL

 

 Tebl�ğ ed�lemeyenler

 

Adet

 

Tutar

 T.C.-Verg� no olmayan

 

4.702

 

937.511. -TL

 Vefat

 

3.401

 

830.098.-TL

 Yurtdışı

    

409

 

227.841.-TL

 Toplam
 

8.512
 

2.018.206. -TL
 

 

Durum
 

Adet
 

Tutar
 

Tebl�ğ ed�len
 

25.715
 

10.327.127. -TL
 

Tebl�ğ ed�lemeyen

   

2.865

 

518.321.-TL

 

Toplam

 

28.580

 

10.845.448. -TL

 

 

Tebl�ğ ed�lemeyenler

 

Adet

 

Tutar

 

T.C.-Verg� no olmayan

 

660

 

146.275.-TL

 

Mern�s adr. olmayan

 

131

 

41.370.-TL

 

Vefat

 

1.736

 

164.869.-TL

 

Yurtdışı

 

322

 

153.022.-TL

 

Toplam

 

2.865

 

518.321.-TL
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VI. Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�

 D- D�ğer Hususlar

 2-AMAÇ VE HEDEFLER

A- Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefler� 

• Müdürlüğümüzün gel�r ve g�der bütçes�n�n hazırlanması
• Hesap ver�leb�l�rl�k ve tekdüzen�n sağlanması
•  İşlemler�n kayıt altına alınması, faal�yetler�n�n mah�yet�ne uygun olarak sağlıklı, etk�l� ve güven�l�r b�r 

b�ç�mde muhasebeleşt�r�lmes�n�n sağlanması
• Mal� tabloların;  zamanında ve doğru, muhaseben�n temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve 

muhasebe �lkeler�ne uygun, kes�n hesabın çıkartılmasına temel olacak, karar, kontrol ve hesap verme 
süreçler�n�n etk�n çalışmasını sağlayacak şek�lde hazırlanması

• Beled�ye gel�r bütçes�ne konulmuş olan gel�rler� tahakkuk ett�rerek gel�r ve alacakların tak�p ve 
zamanında tahs�l �şlemler�n�n yürütülmes�n� sağlamak

• Beled�ye �ç�nde �ht�yaç duyulan mal, malzeme ve h�zmet alımlarında doğrudan tem�n yer�ne 1 yıl �ç�n 
gerekl� alımlarda daha çok �hale yapılmasının sağlanması ve bu ves�le �le daha çok ve uygun mal ve 
h�zmet alımı yapılması hedeflenmekted�r

B- Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler

Müdürlük çalışanlarının yen�l�klere açık, �ht�yaçlara cevap veren, b�lg� ve becer�lerle donatılması 
sağlanarak daha etk�n h�zmet vermeler�n� tem�n etmek.

Yen� kanun ve Yönetmel�klerle de paralel olarak b�r�mler�m�zde çalışan personeller�n meslek �ç� eğ�t�m 
almasını tem�n etmek, tekn�k ve teknoloj�k b�lg�ler�n� tazelemek, eğ�t�mler�n� her yıl kademel� olarak arttırmak.

C- D�ğer Hususlar 

 3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mal� B�lg�ler

 I.Bütçe Uygulama Sonuçları 

2016 yılı Beled�ye başlangıç Gel�r Bütçes� 126.000.000.- TL, G�der Bütçes� �se başlangıç bütçes� olarak 
126.000.000.- TL öngörülmüştür. 2015 yılından devreden 11.819.259,89 TL ödenek �le toplam G�der Bütçes� 
137.819.259,89 TL olmuştur. 

2016 yılı Bütçe G�der� �se; 93.693.188,01 TL olup, g�der�n bütçeye oranı  %67,98' d�r.
2016 yılı Bütçe Gel�r� �se; 96.543.680,03 TL olup, gel�r�n bütçeye oranı %76,62' d�r.
Bütçe gel�rler�nden red ve �adeler toplamı 101.664,97.- TL olup buna göre 2016 yılı net bütçe gel�r�m�z 

96.442.015,06 TL' dır.  
2016 Mal� yılı bütçe gel�r – g�der farkımız 2.748.827,05 TL'd�r. 
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 II. Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar

2016 YILI SONU İTİBARİYLE GİDER TABLOSU 

KOD AÇIKLAMA BÜTÇEYE 

KONULAN 
NET BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

HARCANAN 
BÜTÇE 

GERÇ. 

ORANI % 

01 PERSONEL GİDERLERİ 16.550.500,00 17.484.500,00 13.706.088,57 %78,38  

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 3.554.500,00 3.798.400,00 2.872.377,18 % 75,62 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 63.745.000,00 75.951.086,66 53.229.176,50 % 70,08 

04 FAİZ GİDERLERİ 650.000,00 1.796.000,00 1.795.380,73 % 99,96 

05 CARİ TRANSFERLER 2.359.000,00 2.791.890,00 2.378.001,19 % 85,17 

06 SERMAYE GİDERLERİ 26.728.000,00 34.156.373,23 19.195.493,96 % 56,19 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 710.000,00 710.000,00 516.669,88 % 72,77 

08 BORÇ VERME 3.000,00 3.000,00 0,00 0 

09 YEDEK ÖDENEKLER 11.700.000,00 1.128.010,00 0,00 0 

TOPLAM 126.000.000,00 137.819.259,89  93.693.188,01  % 67,98 

 

 

PERSONEL GİD. 
13.706.088,57.-  

%14,63 

SOS. GÜV.KURUM.GİD. 
2.872.377,18.-   

%3,07 

MAL VE HİZMET ALIM 
GİD. 53.229.176,50.-  

%56,81 

FAİZ GİDERLERİ       
1.795.380,73.-  

%1,91 

CARİ TRANSFERLER 
2.378.001,19.-     

%2,54 

SERMAYE GİDERLERİ 
19.195.493,96.-    

%20,49 

SERMAYE TRANSFERLERİ 
516.669,88.-       

%0,55 

TOPLAM HARCANANIN GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ 

PERSONEL GİDERLERİ 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 

MAL VE HİZMET ALIMLARI 

FAİZ GİDERLERİ 

CARİ TRANSFERLER 

SERMAYE GİDERLERİ 

SERMAYE TRANSFERLERİ 
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KOD 

                   AÇIKLAMA 
        BÜTÇEYE 

       KONULAN 
         TAHSİLAT 

BÜTÇE GERÇ. 

   ORANI % 

01 VERGİ GELİRLERİ        37.188.000,00         30.526.679,32    % 82,08 

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRL.        15.857.000,00         12.657.786,33    % 79,82 

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE 

 ÖZEL GELİRLER 

         2.728.000,00           1.850.692,94    % 67,84 

05 DİĞER GELİRLER        36.437.000,00        36.058.654,38   % 98,96 

06 SERMAYE GELİRLERİ        34.030.000,00         15.449.867,06   % 45,40 

09 RED VE İADELER ( - )          (-)240.000,00 0,00       %0 

TOPLAM    126.000.000,00        96.543.680,03     % 76,62 

 

VERGİ GELİRLERİ 
30.526.679,32. -  

%31,62 

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET  
GELİRLERİ  

12.657.786,33. -  
%13,11 

ALINAN BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR 
1.850.692,94. -  

%1,92 

DİĞER GELİRLER  
36.058.654,38. - 

%37,35 

SERMAYE GELİRLERİ 
15.449.867,06. - 

%16 

TOPLAM TAHSİLATIN GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ 

VERGİ GELİRLERİ 

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL. 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 

DİĞER GELİRLER 

SERMAYE GELİRLERİ 

III. Mal� Denet�m Sonuçları 
Müdürlüğümüz 2016 mal� yılı �çer�s�nde yapılmış olan ödeme evrakları ve muhasebe �şlem fişler�n� 

kontrol etm�ş, denet�me hazır hale get�rm�ş ve mevzuata uygun olarak dosyalanıp arş�vlenm�şt�r.
Aynı zamanda Beled�yem�z�n Denet�m Kom�syonu 2016 mal� yılının gel�r ve g�derler�n� denetlemekte 

olup, N�san ayı Mecl�s�ne raporlarını sunacaklardır.
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IV. D�ğer Hususlar
,

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

I-Faal�yet ve Proje B�lg�ler�

   2016 yılında G�derler hesabımız (630) 84.081.701,14 TL, Gel�rler hesabı (600) 100.967.200,07 TL 
olup,
 Dönem olumlu faal�yet sonucumuz (590) 16.885.498,93 TL'd�r. Dönem faal�yet sonuçları 
tablomuz aşağıda sunulmuştur.
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II- Performans Sonuçları Tablosu

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Müdürlüğümüz personel�yle, araç ve gereçler�yle, �y� b�r çalışma ortamıyla ve teknoloj�k b�lg�sayar s�stem�yle en
 ver�ml� h�zmet� sunmaya çalışmaktadır.

    Müdürlüğümüz bünyes�nde bulunan personel�n h�zmet �ç� eğ�t�mler� devam etmekted�r.

 Mal� H�zmetler Müdür V.   Mal� H�zmetler Müdürlüğü
    Muhasebe Yetk�l�s�           Harcama Yetk�l�s�
         Arzu GARİP                                Adnan KORKMAZ

Stratej�k 

Hedef 
Faal�yet&Proje Performans Gösterges� Hedef Gerçekleşen Hedef 

SA1.H4.F2 Vades� geçm�ş ödenmeyen Beled�ye 

alacaklarının Tebl�gat,duyuru ve �cra 

yoluyla tahs�l ed�lmes� 

Tebl�gat Sayısı,Duyuru 

Sayısı, Tahs�lat Oranı 

%50 Tebl�gat sayısı 25715  (%90) 

 

SA1.H4.F4 Hemşer�ler�n beled�yeden h�zmet taleb� 

sırasında kuruma borcu yoktur yazısı 

�stenerek, ta hs�lat oranının arttırılması  

Ver�len kuruma borcu 

yoktur yazısı 

3000 66.436 adet borcu yoktur 

yazısı ver�lm�şt�r 

SA1.H4.F5 Beyana dayalı verg� gel�rler�nde kaçak 

m�ktarının azaltılarak tahakkuk m�ktarını 

her yıl artırmak, tahakkuk kayıplarını 

azaltmak (İlan reklam) 

Tahakkuk oranındak� artış %10 1712 adet beyan 

dağıtılmıştır 

SA1.H4.F6 İlan reklam verg�s� beyanlarının hatasız 

alınması kaçakların azaltılması, verg� kayıp 

ve kaçağın denet�m ve kontrol yoluyla 

azaltılması 

Tutanak sayısı 140 756 (beyan ) 

SA1.H4.F7 G�der bütçes�n� karşılayab�lecek her yıl �ç�n 

uygun artışla bütçe büyümes�  

Bütçe büyüme oranı  %5  

SA1.H4.F8 Mükerrer olan kentl� numaralar 

b�rleşt�r�lecek  

Kentl� numara sayısı 150 2630 

SA5.H4.F9 İşyerler�nde kullanılan tartı ve ölçü 

aletler�n�n kontrol ed�lmes� 

Denetlenen �şyer� sayısı 200 55 ( beyan ) 

 



MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 
Mal� h�zmetler b�r�m yönet�c�s�olarak yetk�m dah�l�nde;

Bu �darede, faal�yetler�n mal� yönet�m ve kontrol mevzuatı �le d�ğer mevzuata uygun olarak 
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanılmasını tem�n etmek 
üzere gerekl� tedb�rler�n alınması �ç�n düşünce ve öner�ler�m�n zamanında üst yönet�c�ye raporlandığını, 
İdarem�z�n 2016 yılı Faal�yet Raporunun “III/A- Mal� B�lg�ler” bölümünde yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, 
tam ve doğru olduğunu tey�t eder�m.

                   Arzu GARİP
                                                                                                                    Mal� H�zmetler Müdür V.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Mal� h�zmetler b�r�m yönet�c�s�olarak yetk�m dah�l�nde;

Bu �darede, faal�yetler�n mal� yönet�m ve kontrol mevzuatı �le d�ğer mevzuata uygun olarak 
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanılmasını tem�n etmek 
üzere gerekl� tedb�rler�n alınması �ç�n düşünce ve öner�ler�m�n zamanında üst yönet�c�ye raporlandığını, 
İdarem�z�n 2016 yılı Faal�yet Raporunun “III/A- Mal� B�lg�ler” bölümünde yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, 
tam ve doğru olduğunu tey�t eder�m.

                                                                                                                           Adnan KORKMAZ
                                                                                                                              Harcama Yetk�l�s�
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RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ



 SUNUŞ

5393 Sayılı Beled�ye Kanunu ve �lg�l� mevzuat hükümler� �le Torbalı Beled�ye Mecl�s�' n�n 02.05.2007 
Tar�hl� ve 7 Sayılı Kararı �le kurulmuş olan Müdürlüğümüz, açılması Beled�yem�z�n �zn�ne bağlı olan 
�şyerler�n� denetleme ve ruhsat düzenleme görevler�n� yapmaktadır.

Denet�m faal�yetler�nde Zabıta Müdürlüğü ve İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü �le koord�nel� olarak 
çalışmalarına devam etmekted�r.

 I.GENEL BİLGİLER

 A.MİSYON VE VİZYON

M�syonumuz:
Beled�yem�z sorumluluk alanında yer alan tüm �şyerler�n�, yasa ve mevzuatlar çerçeves�nde ver�len 

�mkan ve yetk�ler dah�l�nde planlı, programlı ve ad�l b�r şek�lde ruhsatlandırmak.

V�zyonumuz:
İlçe halkını, g�r�ş�mc�s�n�, çevres�n� önemseyen çalışanlarıyla sorumluluk alanımızdak� �şyerler�n�n 

Avrupa B�rl�ğ� standartlarında denet�mler�n� yapan, �ş ve �şlemler�n� aksatmadan tak�p eden b�r kuruluş 
olmak.

 B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Müdürlüğümüz' ün Görev�

•  3572 sayılı İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Da�r Kanun Hükmünde Kararnamen�n 
Değ�şt�r�lerek Kabulüne Da�r Kanun, 5393 Sayılı Beled�ye Kanunu, 2559 Sayılı Pol�s Vaz�fe ve 
Salah�yet Kanunu �le 2005/9207 Sayılı İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�k 
gereğ�nce �şyerler�n� ruhsatlandırmak,
•  394 Sayılı Hafta Tat�l� Kanununa göre alması gereken �şyerler�ne Tat�l Günler� Çalışma Ruhsatı 
düzenlemek,
•  Beled�ye Mecl�s�' nce bel�rlenen Ruhsat harçları �le Tat�l Günler� Çalışma Ruhsatı harçlarının 
tahakkuklarını düzenlemek,
•  2464 Sayılı Gel�rler Kanunu' na göre alınan harçları tahakkuk ett�rmek,
•  Ruhsatlandırma aşamasında �şyer�n�n İmar, Fen İşler�, İtfa�ye, Sağlık ve Asay�ş yönünden 
�ncelenmes� amacıyla �lg�l� Müdürlüklerle koord�nel� çalışmak,
•  İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatı �ç�n başvuruda bulunan �şletmec�ler�n �şyerler�n�n kom�syonca 
�ncelenerek uygunluğunu kontrol etmek,
•  Müdürlüğe gelen ve g�den evraklar �le d�lekçeler� kayıt altına alarak, �lg�l� k�ş�lere dağıtımını 
sağlamak,
•  2872 sayılı Çevre Kanununa göre Canlı Müz�k İz�n Belges� alması gereken yerlere Gürültü Ölçüm 
Raporunun uygunluğunun değerlend�r�lmes�n� müteak�ben Canlı Müz�k Yayın İzn� düzenlemek,
•  2005/9207 sayılı İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�ğe göre Mesul Müdür 
Belges� alması gereken �şyerler�ne, Mesul Müdür Belges� düzenlemek.
•  Müdürlük �le �lg�l� her türlü ş�kâyetler� tetk�k ederek sonuçlandırmak, �lg�l� b�r�m ve/veya kuruluşlara 
yönlend�rmek,
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Gerek denet�mlerdek� tesp�tlerde,  gerekse Müdürlüğümüze gelen ş�kâyetler net�ces�nde;
 a) İnsan sağlığına zarar veren
 b) Çevre k�rl�l�ğ�ne yol açan
 c) Yangın, patlama, genel güvenl�k, �ş güvenl�ğ�, �şç� sağlığı, trafik ve karayolları, �mar,  
kat mülk�yet� ve doğanın korunması �le �lg�l� düzenlemelere aykırı davranan �şyerler�ne gerekl� �kazları 
yapmak, olumsuzlukların g�der�lmemes� hal�nde gerekl� �dar� �şlem�n yapılması amacıyla Encümene 
sunmak,
  Kamu Kurum ve Kuruluşlar aracılığıyla vatandaşların ş�kayet ve temenn�ler� hakkında gerekl� 
�ncelemeler ve çalışmalar yaparak en geç 30 gün �çer�s�nde vatandaşı ve �lg�l� kurumu b�lg�lend�rmek,
İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatı �ptal� �ç�n başvuruda bulunan �şletmec�ler�n �şlemler�n�n yaparak, 
�lg�l� kurumları ve �şletmec�y� b�lg�lend�rmek,
Müdürlük kayıtlarının b�lg�sayar ortamında sürekl� güncell�ğ�n� sağlamak,
Müdürlük arş�vlemes�n� yapmak,
Arş�vlemen�n b�lg�sayar ortamında oluşturulmasını sağlamak,
 Beled�yem�zdek� d�ğer Müdürlüklerden; İZSU Genel Müdürlüğü' nden, İzm�r Büyükşeh�r 
Beled�yes�' nden, İl Tarım Müdürlüğü' nden, İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� İtfa�ye Da�re Başkanlığı' 
ndan, Kaymakamlık Makamı' ndan, d�ğer kurum ve kuruluşlardan ve meslek odalarından gelen 
yazılara görüş b�ld�rmek ve cevab� yazılar hazırlamak,

2. Müdürlüğümüz' ün Yetk� Alanı

Müdürlüğümüz görevler�yle �lg�l� �şler�n yapılmasında mer' � mevzuat dah�l�nde yetk�l�d�r.

3. Müdürlüğümüz' ün Sorumluluğu

Müdürlüğümüz yasa ve yönetmel�klerde bel�rt�len sorumluluklarının yanı sıra Beled�ye Başkanı, 
Başkan Yardımcıları ve Özel Kalem Müdürüne karşı da sorumludur.

 C.İDARİYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.F�z�ksel Yapı

1.1. H�zmet Araçları

Müdürlüğümüz h�zmetler�n�; Gel�r Serv�s�, Güvenl�k Am�rl�ğ� ve Müdürlüğümüz �ç�n tahs�s ed�len 
araçla yürütmekted�r.

1.2. H�zmet B�r�mler�

Müdürlüğümüz h�zmetler�n� tarafımıza tahs�s ed�lm�ş 1 adet müdür odası �le 1 adet personel 
odasında �fa etmekted�r. Ayrıca Çaybaşı Beled�ye H�zmet B�nasında 1 adet arş�v odamız bulunmaktadır.
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2.Teşk�lat Yapısı

3.B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar

     Müdürlüğümüzde toplam 20 (y�rm�) adet araç gereç kullanılmaktadır.

4.İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüzde faal�yetler 1 adet Müdür Vek�l�, 1 adet Şef, 2 Adet Zabıta Memuru ve 3 adet �şç� 
personel tarafından yürütülmekted�r.

 

 

0
 

0,5  

1
 

1,5
 

2

 

2,5

 

3

 

ADET
 

1  1  

2
 

3

 MÜDÜR VEKİLİ

 ŞEF
 

ZABITA MEMURU
 

İŞÇİ 
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BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKAN YARDIMCISI

RUHSAT VE DENETİM 
MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELLER
(TEKNİK PERSONELLER, MEMURLAR, İŞÇİLER)

NO CİNSİ SAYISI 

1 B�lg�sayar (Masaüstü) 
2 Yazıcı  
3 Fotokop� Mak�nası 
4 Telefon 
5 Cep Telefonu 
6 Kl�ma 
7 Buzdolabı (küçük boy) 
8 Tarayıcı 

TOPLAM 

7 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
3 
23 



5.Sunulan H�zmetler

Müdürlüğümüzde 31 Aralık 2016 tar�h� �t�bar� �le; 184 adet Sıhh� Müessese, 65 adet Gayr� Sıhh� 
Müessese, 29 adet Umuma Açık Müessese olmak üzere toplam 2 adet İşyer� Ruhsatlandırılmış olup,

65 adet Hafta Tat�l� Çalışma Ruhsatı,  7 adet Mesul Müdür Belges�,1 adet Canlı Müz�k Yayın İzn� 
düzenlenm�şt�r.

- Sıhh� Müessese

- Umuma Açık Müessese
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- Gayr� Sıhh� Müessese

16 adet �şyer� para cezasına çarptırılmıştır. 

6.Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�

Kamu Mal� Yönet�m� ve kontrol Kanunun get�rd�ğ� �ç kontrol çerçeves�nde gerekl� kontroller 
yapılmakta, Mal� �şlemler ve �lg�l� kontroller Harcama yetk�l�s�, gerçekleşt�rme görevl�s�, bütçe ve ön mal� 
kontrol b�r�m� tarafından yapılmaktadır.

Beled�ye Kanunun �lg�l� maddes� gereğ� Beled�ye Mecl�s� �ç�nden oluşturulan Denet�m 
Kom�syonu tarafından kontrol ed�lmekted�r. Denet�m kom�syonu raporuna göre gerekl� önlemler 
alınmaktadır.

  II.AMAÇ ve HEDEFLER

       A.İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Beled�yem�z sınırları �çer�s�nde bulunan her türlü t�car� faal�yet�n, çevre ve �nsan sağlığına zarar 
ver�lmeyecek b�r şek�lde mevzuatlara uygun olarak devam ett�r�leb�lmes� �ç�n gerekl� �ş ve �şlemler�n 
yapılarak ve sürdüreb�l�rl�ğ�n�n sağlanması temel amacımız ve hedefim�zd�r.
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 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

     A.PERFORMANS BİLGİLERİ

1.Faal�yet ve Proje B�lg�ler�

•  Sıhh� �şyerler�n� ruhsatlandırmak
•  Umuma Açık İst�rahat ve Eğlence yerler�n� ruhsatlandırmak
•  2. ve 3. Sınıf GSM' ler� ruhsatlandırmak
•  Tat�l Günler� Çalışma Ruhsatı düzenlemek
•  İşletmelere rut�n kontroller yapmak
•  Müdürlüğümüze gelen ş�kayetler� zamanında değerlend�rerek vatandaşın 
   memnun�yet�n� sağlamak
•  Personel Eğ�t�m�n� sağlamak
•  D�ğer Müdürlükler ve Resm� Kurumlar �le koord�nel� çalışmak
•  Beled�ye Mecl�s�'nce bel�rlenen ruhsat harçlarının tahakkuklarını düzenlemek
•  2464 Sayılı Gel�rler Kanunu'na göre alınan harçları tahakkuk ett�rmek
•  Canlı Müz�k Yayın İzn� vermek
•  Mesul Müdür Belges� düzenlemek

 Ekonom�k 

Sınıflandırma

 

 

 Açıklama

 

 Bütçe �le 

Ver�len 

Ödenek

 

 Net Bütçe 

Ödeneğ� 

Toplamı

 

 Bütçe 

G�der� 

Toplamı

 

 İptal 

Ed�len 

Ödenek

 I

 

II

 

01

 

01

 

Personel G�derler�

 

292.000,00

 

292.000,00

 

185.478.58

 

106.521,42

 

02
 

02
 

Sosyal Güvenl�k 

Kurumları
 

43.000,00
 

43.000,00
 

23.982,31
 

19.017.69
 

03
 

03
 

Mal� ve H�zmet Alım 

G�derler�
 

227.000,00
 

227.000,00
 

1.296.53
 

225.703.47

 

04 04 Sermaye G�derler� 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

TOPLAM 577.000.0

0 

577.000.0

0 

210.757.42 366.242.58
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2016 YILI MALİ HARCAMA  TABLOSU

Müdürlüğümüzün bütçes�ne faal�yet dönem� �çer�s�nde Mal� yılı ödeneğ� olarak 577.000.00 TL ödenek 
konulmuş olup net bütçe ödeneğ� toplamı  577.000.00 TL'd�r.Yıl �çer�s�nde 210.757.42 TL harcanmış, 
366.242.58 TL ödenek �ptal ed�lm�şt�r.

  IV.ÖNERİLER VE TEDBİRLER

• H�zmet �ç� eğ�t�m programlarına ağırlık ver�lmel�d�r.
• Kurumsal k�ml�ğe yakışacak şek�lde görev, yetk� ve sorumluluk tanımlarının detaylı b�r şek�lde 

yapılmasının yararlı olacağı düşünülmekted�r.
• Serv�sler arası �let�ş�m eks�kl�kler�n�n g�der�lmes� yönünde karşılıklı çalışmalar yapılmalıdır.
• Sürekl� denet�m ve kontroller�n sağlanması adına dışarıda görev alacak ruhsat, �mar, ve zabıta 

personeller�nden oluşacak Gez�c� Ek�p oluşturulmalıdır.
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RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 Ruhsat ve Denet�m Müdür Vek�l� olarak yetk�m dah�l�nde;

 Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.
 
  Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n bütçe �le tahs�s ed�lm�ş kaynakların, planlanmış 
amaçlar doğrultusunda ve �y� mal� yönet�m �lkeler�ne uygun olarak kullanıldığını ve �ç kontrol 
s�stem�n�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ�ne �l�şk�n yeterl� güvencey� sağladığını b�ld�r�r�m. 

  Bu güvence, üst yönet�c� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç 
kontroller, �ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara 
dayanmaktadır.

  Burada raporlanmayan �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus 
hakkında b�lg�m olmadığını beyan eder�m. 20.02.2017
 

                                             Ayşe KUNDAKÇI
                                                                                              Ruhsat ve Denet�m Müdür V.



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

 Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mahall� karalar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 

 Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara dayanmaktadır.
 

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 20.02.2017

                                        
                                                                                                      Ayşe KUNDAKÇI
                                                                                                    Ruhsat ve Denet�m Müdürü V.
                          Harcama Sorumlusu
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ



  SUNUŞ:

 Torbalı Beled�yes� Özel Kalem Müdürlüğü personel�m�zle b�rl�kte Beled�yem�z�n katılımcı, şeffaf, 
halkla bütünleşen yönet�m anlayışı �ç�nde h�zmet ver�len çalışmalara katkıda bulunmak, kamu yararını her 
şey�n üstünde tutan b�r anlayışla h�zmet etmey� kend�m�ze görev b�lerek h�zmet vermeye çalıştık.

            Sayın Başkanımızın ''İlçem�zde yaşayan bütün �nsanlarımız �ç�n çalışmak en temel hedefler�m�zden 
b�r�d�r'' �fades�yle ş�md�ye kadar halkımıza güler yüzlü,  şefkat� es�rgemeyen b�r tutum �çer�s�nde yaptığımız 
çalışmalar bundan sonrada halkımız �ç�n aynı şek�lde h�zmet etmeye devam edeceğ�z.
                      

 I-GENEL BİLGİLER

 A-M�syon ve V�zyon

Özel Kalem Müdürlüğü Beled�ye Başkanı'nın Beled�ye Mecl�s�, Beled�ye Encümen� ve Beled�ye 
h�zmet b�r�mler� arasındak� koord�nasyonu sağlar.

           B-Görev Yetk� ve Sorumluluklar

 Beled�ye Başkanına sunulacak her türlü belge, yayın, karar ve yazılarla �lg�l� gerekl� �şlemler� 
yapar.

 Başkanın em�r ve d�rekt�fler�n�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n� denetler.
 Beled�ye Başkanı'nın kurumlar, k�ş�ler ve toplumla �l�şk�ler�n� düzenl� b�r şek�lde yer�ne get�rmes� �ç�n 

gerekl� organ�zey� yapar.
  Başkanın katılması gereken toplantı ve törenler�n yer ve zamanını tesp�t ederek  Başkanı haberdar 

eder.
 Başkanın z�yaret ve gez�ler�n�n planlamasını yapar.
 Başkanın basınla olan �l�şk�ler�n� tal�matlar doğrultusunda Basın danışmanı �le koord�nel� olarak 

yürütür.
Beled�ye  Başkanı'nın  randevularını düzenleyerek  hazırlar ve gelen m�safirler�n programa uygun 

olarak  Başkan  �le görüşmeler�n� sağlayıp koord�ne eder.
 Şeh�rde cereyan eden  resm� protokol  faal�yetler�n�  b�ld�rmek, gerekl� olanlara  Başkanın veya 

vek�l�n�n katılımının sağlanması 

           C –İdareye  �l�şk�n  B�lg�ler

  1-F�z�ksel Yapı
  Beled�ye  H�zmet Katının �k�nc� katında  Başkan odası , �k� adet Başkan Yardımcısı odası ,Özel 
Kalem Müdürlüğü odası, Sekreterya odası ve  Danışma olarak  h�zmet vermekted�r.
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BELEDİYE BAŞKANI

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRÜ

ÖZEL KALEM 
MEMURU

 2-Örgüt Yapısı
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 3-B�lg� ve Teknoloj�k B�lg�ler

 Müdürlüğümüz h�zmetler�n�  yürütürken  �let�ş�m tekn�kler� �le bu alanda  kullanılan  2 adet  
b�lg�sayar 2 adet yazıcı  olmak üzere  teknoloj�k c�hazlar kullanılmaktadır.

 4-İnsan Kaynakları
 Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 1 adet memur olmak üzere 2 personel  görev yapmaktadır.

  5-Sunulan H�zmetler
 Beled�yen�n, katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönet�m anlayışı �ç�nde üretmes�ne katkıda 
bulunmak.    
 a-Başkanlık  makamının halka açık olmasını  sağlamak.
 b-Halkın ,�stek ,�ht�yaç ve sorunları konusunda  Beled�ye Başkanıyla  görüşmes�ne  ortam ve  
 �mkan sağlamak.
 c-Vatandaşların katılımını  sağlamak üzere, mahalle  sorunlarını tesp�t� ve çözülmes� konusunda   
 mahalle halkıyla  �let�ş�m� sağlamak.
 d-Vatandaşların , Beled�ye  Başkanlığı'nın  tutum ve tavırlarıyla  �lg�l� görüş ve düşünceler�n�  
 tesp�t  amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak, yaptırmak.
 e-Demokrat�k  yönet�m anlayışı  çerçeves�nde  Başkanlık Makamı  �le personel  arasında  
 �let�ş�m�  sağlamak  üzere kurum �ç�  toplantılar  organ�ze etmek.
 f- Başkanlığın kamu  kurum ve kuruluşları, s�v�l toplum örgütler�, ün�vers�teler ve sosyal 
 yardım kuruluşları g�b� örgütlerle d�yaloğunu sağlamak.
 g-Başkanlığın çalışma gündem�n� oluşturmak.
 h-Başkanlığın k�tle �let�ş�m  araçlarıyla  �let�ş�m�n�  sağlamak, Beled�ye h�zmetler�n�n   
 yansıtılmasına, halka duyurulmasına  �l�şk�n  beyanatları hazırlamak.
 �-Başkanlık Makamının yapılan  ve yapılacak etk�nl�k  ve h�zmetler�n� halka  duyurmak  
 amacıyla  beled�yen�n  �lg�l�  d�ğer  b�r�mler�yle  d�yalog kurmak.
 j-Beled�ye yerel yönet�mler ve Beled�yey� �lg�lend�ren yayınları �zlemek, gerekl�  görünenler� 
 Başkanlık   Makamına  sunmak.
 k-Resm� ve özel günlerde  ve yören�n  örf-adet , gelenek-görenekler�n� yaşatmak amacıyla  
 Beled�ye  Başkanı �le halkın  bütünleşmes�n� sağlamak.
 l-Beled�ye  Başkanının  kentte  halkı �lg�lend�ren sosyal, kültürel ve ekonom�k  toplantılara  
 katılımı  konusunda gerekl�  özen�  göstermek.
 m-Ş�kayet ve �stekler�n  �lg�l�  b�r�me �let�lmes�n� sağlamak.



 n-Halkın  Beled�ye çalışmalarına  katılımı �ç�n yen�  yöntemler gel�şt�rmek ve başkanlığa 
 sunmak.
 o-Basın sözcülüğü ün�tes�n�n oluşumunu sağlamak ve yönlend�rmek.
 p-Mahalle ve gençl�k konseyler� oluşumuna, konseyler�n etk�nl�ğ�ne Başkanlıkla  d�yaloğuna  
 katkıda bulmak.
 r-İnternet üzer�nden ma�l olarak  gelen  �stek  ve ş�kayetler  �le kurumumuza ulaşan  
 vatandaşlarımızın  �stek  ve ş�kayetler�  yazılı olarak  kayıt altına  alınarak  bu gelen  sorun ve 
 ş�kayetler�  �lg�l� b�r�mlere hem ma�l  yoluyla hem de üst yazı  �le b�rl�kte b�ld�rmek.

 6-Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�
 Özel Kalem Müdürlüğü, 5393 sayılı Beled�ye Yasasının 48.maddes� ve 2006/9809 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararına kuruluş ve Beled�ye Başkanına bağlı olarak çalışan b�r b�r�md�r.

              .
  II.  AMAÇ ve HEDEFLER

 A-Müdürlüğümüz Amaç ve Hedefler�

 Önce �nsan temel �lkem�z doğrultusunda başkanlık makamı ve vatandaş arasında sağlıklı �let�ş�m 
kurulması sağlanacaktır.
 Yıl �ç�nde başkanlık makamına gelen ve yanıtlanması gereke sözlü yada yazılı tüm �stek, 
ş�kayetlere b�r hafta �ç�nde ger� dönülerek b�lg� ver�lecekt�r.
                  

 B-Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler

 Temel pol�t�kamız  ''  Önce İnsan'' felsefes�yle halkın memnun�yet�ne odaklı, katılımcı şeffaf b�r 
yönet�m  anlayışıyla sürdürüleb�l�r h�zmet vermek. 
 Beled�yeye a�t   tüm h�zmet b�nalarının bakım, onarım ve tem�zl�ğ�n�n yapılmasını sağlamak. 
 Temel  Öncel�ğ�m�z  �se  Katılımcı, Şeffaf, �nsan odaklı ve ad�l b�r yönet�m anlayışıyla  
h�zmetler� etk�n b�r şek�lde sunmak, beled�yem�z standardını arttırmaktır.
          

 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
 
 A-Mal� B�lg�ler
 
 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 

 2-Temel  Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar
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 3-Mal� Denet�m Sonuçları

 Müdürlüğümüzün  amaçlarına ve mevzuata uygun olarak faal�yetler�n� etk�l� ekonom�k ve 
ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes�n� muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını  mal� b�lg� ve 
yönet�m b�lg�s�n�n zamanında  ve güven�l�r olarak üret�lmes�n� sağlamaktır.

 B-Performans  B�lg�ler�
    
 1-Faal�yet  ve Proje B�lg�ler�
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Özel Kalem Müdürlüğü olarak;
       

IV-KURUMSAL  KABİLİYET  ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

   A-Üstünlükler
       .  Beled�yem�z�n halkla �l�şk�ler s�stem�n�n son derecede �y� olması.
       .  Mevzuat değ�ş�kl�kler�n�n anında �zleneb�lmes� olanaklarının varlığı.
       .  Eğ�t�m Kültür  ve Spor altyapısının yeterl�l�ğ�. 

       B- Zayıflıklar
       .  İns�yat�f ve yetk� kullanımında  sorunların varlığı.
       .  F�nansal kaynak  �mkanlarından  yeter�nce faydalanılmaması.    
       .  Beled�ye h�zmet b�nasının fiz�k� yeters�zl�ğ�
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        İÇ KONTROL  GÜVENLİK BEYANI

   Harcama  yetk�l�s�  olarak  yetk�m  dah�l�nde;

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. Bu raporda 
açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş kaynakların etk�l� 
ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını,   görev ve yetk� alanı çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n 
�dar� mal� kararlar buna �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� 
sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünü et�n olarak b�ld�r�r�m.

Bu güvence harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg� dah�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. Burada 
raporlanmayan, �daren�n menfaat�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m olmadığını beyan 
eder�m.     

 

                  Adnan KORKMAZ 
                  Özel Kalem Müdürü.
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SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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 I-GENEL BİLGİLER:

 A)M�syon ve V�zyon

 M�syon:
 Torbalı'da yaşayan tüm �ht�yaç sah�pler�n�n tesp�tler�n�n yapılarak �ht�yaçlarının karşılanması, sosyal 
güvences� bulunmayan k�mses�z vatandaşlarla, herhang� b�r mesleğ� olmayan �şs�z kadın, erkek ve gençler�n 
topluma kazandırılarak üret�me dah�l ed�lmeler�, y�ne yardıma muhtaç  yaşlı ve hastalara yardım el�n�n 
uzatılması �le madd� durumu yeters�z olan vatandaşlarımıza her türlü desteğ�n sağlanarak �lçem�zde sosyal 
barışın tes�s ed�lmes� m�syonumuz'dur.
 V�zyon:
 İnsan odaklı çalışma ç�zg�s�nden sapmadan, her türden yardıma muhtaç İlçe Sak�nler�n�n tüm 
sorunlarına ve �ht�yaçlarına karşılık bulab�lmeler� ve destek görmeler�n� sağlamaktır.

 B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar:
 Torbalı Beled�yes� Sosyal Yardım İşler� Müdürlüğü Torbalı Beled�ye Mecl�s�n�n 03/07/2005 tar�h ve 
5393 Sayılı Beled�ye Kanununun 15/b hükümler�ne göre oluşturulan Çalışma Usul ve Esaslarına da�r 
yönetmel�k ve 02/07/2015 tar�h ve  5393 Sayılı Beled�ye Kanununun 15/b hükümler�ne göre oluşturulan 
Sosyal Yardım Yönetmel�ğ� uyarınca çalışmalarını yürütür.
 Torbalı Beled�yes� Sosyal Yardım İşler� Müdürlüğü; Torbalı Beled�ye Başkanlığı'nın amaçları, prens�p 
ve pol�t�kaları �le bağlı bulunulan �lg�l� mer'� mevzuat ve Beled�ye Başkanı'nın bel�rleyeceğ� esaslar 
çerçeves�nde,   
 Başkanlık Makamının em�r ve d�rekt�fler� doğrultusunda beled�ye sınırları �ç�nde �kamet eden fak�r ve 
yardıma muhtaçlara gerekl� ayn� ve nakt� yardımları yapmak ;Özürlü vatandaşlara gerekl� destek ve yardımı 
sağlamak, sosyal h�zmet ve yardımlar �ç�n gönüllü kuruluşlar ve �lg�l� kuruluşlarla �şb�rl�ğ�nde bulunmak, ortak 
projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak
 Torbalı Beled�yes� Teşk�lat ve Çalışma Yönetmel�ğ�n�n 11. Maddes�nde sayılan görevler�n yer�ne 
get�r�lmes�nden ve müdürlüğün koord�nasyonundan öncel�kle beled�ye başkanına veya bağlı olduğu başkan 
yardımcısına karşı b�r�nc� derecede sorumludur

 C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler

 1-F�z�ksel Yapı: 
 Torbalı Beled�yes� H�zmet B�nası 1. Katında h�zmet vermekted�r.

 2- Teşk�lat Yapısı

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI

SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRÜ

PROGRAMCI PROGRAMCI
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 3-B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar:

 Müdürlüğümüzde kullanılan b�lg�sayar s�stem ve yazılımlarının per�yod�k bakım ve s�stem çalışırlığı  
b�lg� �şlem müdürlüğü sorumluluğundadır. Kurum �ç� ve dışı yazışmalar b�lg�sayar s�stem� üzer�nden kayıt 
altına alınmaktadır. Müdürlüğümüzde 3 adet masa üstü pc, 1 adet yazıcı ve 1 adet fotokop� c�hazı 
bulunmaktadır.

 4- İnsan Kaynakları

 Müdürlüğümüzde müdür �le ona bağlı görev yapan  2 (�k�) 4/b programcı sözleşmel�  personel 
bulunmaktadır. Personel�n eğ�t�m durumu �se Müdür l�sans mezunu olup programcı ünvanıyla çalışan �k� 
personel�m�z b�r� ön l�sans, d�ğer� �se l�sans mezunudur.

 5- Sunulan H�zmetler

 Sosyal Yardım İşler� Müdürlüğü Yazışmalar:
 Müdürlüğümüze gelen resm� yazılar, yardım ve ş�kayet d�lekçeler�, beled�yem�z müdürlükler�nden 
gelen evrakların kayıtları alınıp, gereğ� yapıldıktan sonra arş�vleme �şlem� yapılmaktadır. 2016 yılında 
müdürlüğümüzce toplam 2524 evrak kayıt altına alınmıştır.

 Fak�r ve Muhtaçlara Yapılan Yardımlar:
 Destek h�zmetler� müdürlüğü �le koord�nel� olarak kömür yardımı, cenaze evler�ne p�de ve ayran 
dağıtımı, ramazan ayında erzak yardımı ve öğrenc�lere kırtas�ye yardımı �haleler� yapılmıştır. 

  •  Toplam 840 Ton kömür  3500 �ht�yaç sah�b� a�leye dağıtılmıştır. 
  •  Ramazan ayında 6500 a�leye erzak paket� dağıtılmıştır. 
  •  Cenaze evler�ne 2016 yılında 110.000 adet p�de ve 110.000 adet ayran dağıtılmıştır.
  •  İht�yaç sah�b� 1500 öğrenc�m�ze kırtas�ye yardımı yapılmıştır.
  • 5393 Sayılı Beled�ye Kanununun 38. Maddes�n�n (n) bend�ne �st�naden başkanlık oluru ve 
sosyal yardım kom�syonu kararı �le 1080 fak�r ve muhtaç k�ş�ye 292.350,00 TL madd� yardım yapılmıştır.

 Spor Klüpler�ne Destek:
 İlçem�zde faal�yet gösteren amatör spor kulüpler�ne müdürlüğümüz bütçes�nden 300.000,00 TL'l�k 
madd� destek sağlanmıştır.

Yardım Severlerle İş B�rl�ğ�:
İş b�rl�ğ� �le hareket ederek ramazan ayında �ht�yacı olan a�lelere sıcak yemek yardımı sağlanmıştır.

 II-AMAÇ ve HEDEFLER

  A) İdaren�n Amaç ve Hedefler�
 
  Müdürlüğümüzün 2016 yılındak� amaç ve hedefler�, Beled�yem�z�n 2015-2019 yıllarını kapsayan 
stratej�k planında bel�rt�ld�ğ� üzere aşağıda sunulmuştur.
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FAALİYET&PROJE 
PERFORMANS 
GÖSTERGESİ HEDEF 

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İzm�r Büyükşeh�r 
Beled�yes� �le ortaklaşa çalışarak daha fazla �ht�yaçlı a�leye ulaşmak

 Ulaşılan a�le sayısı

 

5000

 

İht�yaç sah�pler�ne gıda, yakacak ve g�yecek yardımı yapmak 
 

Yardım yapılan k�ş� sayısı
 

6100
 

İht�yaç sah�pler�ne nakd� yardım yapmak Yardım yapılan k�ş� sayısı  500 

İht�yaç sah�b� olan öğrenc�lere kanunlar çerçeves�nde burs, 
kırtas�ye, okul kıyafet�, çanta vb. yardımı yapmak 

Yardım yapılan öğrenc� 
sayısı 

400 

Kadın konuk  ev�n� tefr�şatınının yen�lenmes� yüzde (%) 100 

Cenaze evler�ne gıda yardımı yapmak
 

Yardım yapılan hane sayısı
 

750
 

Yen� doğan bebeklere malzeme yardımı yapmak Hazırlanan yardım paket� 
sayısı 

1250 

Toplu sünnet ve n�kâh tören� yapmak. Sayı/yıl 50 

Engell�lere �ht�yaçları doğrultusunda med�kal malzeme sağlamak
 

Alınan malzeme sayısı
 

50
 

Halka toplu gıda yardımı yapmak (çorba çeşmes�, şerbet, lokma 
vb.) 

Etk�nl�k sayısı 8 

İht�yaç sah�b� yaşlılarımıza evde k�ş�sel bakım ve sağlık h�zmet� 
sunmak

 
Yardım yapılan k�ş� sayısı

 
10

 

Hasta nak�l aracı tem�n etmek, var olanların bakım ve onarımlarını 
yapmak 

Alınan/ bakım onarım 
yapılan araç sayısı 

1 

Halk Eğ�t�m Müdürlüğü ve İşkur ortaklığıyla çeş�tl� meslek kursları 
açmak 

Kursa katılan k�ş� sayısı 100 

Engell� t�caret merkez� kurarak, engell� vatandaşların t�caret 
yapmasını sağlamak 

Açılan merkez sayısı
 

1
 

Kadın ve gençl�k merkez� kurarak rehberl�k, danışmanlık h�zmet� 
sunmak 

Açılan merkez sayısı 1 

Kent halkı arasında sosyal dayanışmayı sağlayıcı projeler üretmek
 

Yapılan Proje Sayısı
 

2
 

İst�hdam sağlayıcı tedb�rler almak �ç�n projeler üretmek Yapılan Proje Sayısı  1 

Dernek ve Vakıfların Sosyal Projeler�ne Nakd� ve Ayn� Yardımda 
bulunmak 

Yapılan Proje Sayısı  1 

İht�yaç Sah�b� Çocuklara Hed�yeler Vermek  Hed�ye Ver�len Çocuk 
Sayısı 

500 

İht�yaç sah�b� vatandaşlara ucuz ekmek tedar�k�n�n sağlanması
 

Tedar�k Ed�len Ekmek 
Sayısı

 1 günde 150 
ekmek

 

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
2016 MALİ YILI PERFORMANS GÖSTERGE CETVELİ
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 III-FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 A) Mal� B�lg�ler

 1) Bütçe Uygulama sonuçları ve Temel Mal� Tablolar

 2) Mal� Denet�m Sonuçları
 5393 Sayılı Beled�ye Kanununun 25. Maddes� gereğ�nce mecl�s tarafından 2016 mal� yılı �ç�n seç�len 
denet�m kom�syonumuz müdürlüğümüz harcama evrakları üzer�nde gerekl� �nceleme ve denet�m� yapmıştır.

 

 B-Performans B�lg�ler�

 1-Faal�yet ve Proje B�lg�ler�
 Müdürlüğümüzün 2016 yılı faal�yet ve projeler�, Beled�yem�z�n 2015-2019 yıllarını kapsayan stratej�k 
planında bel�rt�ld�ğ� g�b� �daren�n amaç ve hedefler� bölümündek� tabloda bel�rt�lm�şt�r.

 2-Performans Sonuçları Tablosu ve değerlend�r�lmes�
 Müdürlüğümüzün performans programında bel�rt�len 2016 yılına a�t hedefler�ne a�t gerçekleşt�rme 
oranları aşağıdak� tabloda bel�rt�lm�şt�r.

  

 
 

      

Ekonom
�k Kod

 

Hesap Adı
 Bütçe İle 

Ver�len Ödenek
 

Aktarmayla
 Net Bütçe 

Ödeneğ� 
Toplamı

 

Bütçe G�der� 
Toplamı

 

Ödenen Bütçe 
G�der�

 

  

Eklenen
 

 
(+)

 

Düşülen
 

 
(-)

 
    

01  PERSONEL GİDERLERİ  142.000,00  0,00  0,00  142.000,00  120.011,79  120.011,79  

02  

SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA DEVLET 
PRİMİ GİDERLERİ  

25.000,00  0,00  0,00  25.000,00  19.417,05  19.417,05  

03  MAL VE HİZMET ALIM 
GİDERLERİ  3.001.500,00  0,00  150.000,00  2.851.500,00  992.472,44  992.472,44  

05
 

CARİ TRANSFERLER
 

515.000,00 
 

178.890,00 
 

0,00 
 

693.890,00 
 

608.345,00 
 

608.345,00 
 

06
 

SERMAYE GİDERLERİ
 

13.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

13.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

  
3.696.500,00 

 
178.890,00 

 
150.000,00 

 
3.725.390,00 

 
1.740.246,28 

 
1.740.246,28 
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NO 

FAALİYET

&
PROJE 

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ HEDEF 

GERÇEKLEŞTİ
RİLEN 

HEDEFE 
ULAŞMA 
YÜZDESİ 
(%) 

SORUM
LU 
BİRİM 

6.1.1 Kaymakamlık 
Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı ve 
İzm�r 
Büyükşeh�r 
Beled�yes� �le 
ortaklaşa 
çalışarak daha 
fazla �ht�yaçlı 
a�leye 
ulaşmak 

Ulaşılan a�le sayısı 5000 

6.500 130,00    

SYİM 

6.1.2 İht�yaç 
sah�pler�ne 
gıda, yakacak 
ve g�yecek 
yardımı 
yapmak  

Yardım yapılan k�ş� 
sayısı 

6100 

6.500 106,55    

SYİM 

6.1.3 İht�yaç 
sah�pler�ne 
nakd� yardım 
yapmak 

Yardım yapılan k�ş� 
sayısı 

500 

1.080 216,00    

SYİM 

6.1.4 İht�yaç sah�b� 
olan 
öğrenc�lere 
kanunlar 
çerçeves�nde 
burs,kırtas�ye,
okul kıyafet�, 
çanta vb. 
yardımı 
yapmak 

Yardım yapılan 
öğrenc� sayısı 

400 

1.500 375,00    

SYİM 

6.1.5 Kadın konuk  
ev�n� 
tefr�şatnın 
yen�lenmes� 

yüzde (%) 100 

0 0,00    

SYİM 

6.1.6 Cenaze 
evler�ne gıda 
yardımı 
yapmak 

Yardım yapılan 
hane sayısı 

750 

733 97,73    

SYİM 

6.1.7 Yen� doğan 
bebeklere 
malzeme 
yardımı 
yapmak 

Hazırlanan yardım 
paket� sayısı 

1250 

0 0,00    

SYİM 

6.1.8 Toplu sünnet 
ve n�kâh 
tören� 
yapmak. 

Sayı/yıl 50 

50 100,00    

SYİM 
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6.1.9 Engell�lere 
�ht�yaçları 
doğrultusunda 
med�kal 
malzeme 
sağlamak 

Alınan malzeme 
sayısı 

50 

7 14,00    

SYİM 

6.1.10 Halka toplu 
gıda yardımı 
yapmak 
(çorba 
çeşmes�, 
şerbet, lokma 
vb.) 

Etk�nl�k sayısı 8 

8 100,00    

SYİM 

6.1.11 İht�yaç sah�b� 
yaşlılarımıza 
evde k�ş�sel 
bakım ve 
sağlık h�zmet� 
sunmak 

Yardım yapılan k�ş� 
sayısı 

10 

0 0,00    

SYİM 

6.1.12 Hasta nak�l 
aracı tem�n 
etmek, var 
olanların 
bakım ve 
onarımlarını 
yapmak 

Alınan/ bakım 
onarım yapılan araç 
sayısı 

1 

1 100,00    

SYİM / 
UHM 

6.1.13 Halk Eğ�t�m 
Müdürlüğü ve 
İşkur 
ortaklığıyla 
çeş�tl� meslek 
kursları 
açmak 

Kursa katılan k�ş� 
sayısı 

100 

0 0,00    

SYİM 

6.1.14 Engell� t�caret 
merkez� 
kurarak, 
engell� 
vatandaşların 
t�caret 
yapmasını 
sağlamak 

Açılan merkez 
sayısı 

1 

0 0,00    

SYİM 

6.1.15 Kadın ve 
gençl�k 
merkez� 
kurarak 
rehberl�k,danı
şmanlık 
h�zmet� 
sunmak 

Açılan merkez 
sayısı 

1 

0 0,00    

SYİM 

6.1.16 Kent halkı 
arasında 
sosyal 
dayanışmayı 
sağlayıcı 

Yapılan Proje Sayısı 2 

0 0,00    

SYİM 
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projeler 
üretmek 

6.1.17 İst�hdam 
sağlayıcı 
tedb�rler 
almak �ç�n 
projeler 
üretmek 

Yapılan Proje Sayısı 1 

1 100,00    

SYİM 

6.1.18 Dernek ve 
Vakıfların 
Sosyal 
Projeler�ne 
Nakd� ve 
Ayn� 
Yardımda 
bulunmak 

Yapılan Proje Sayısı 1 

3 300,00    

SYİM 

6.1.19 İht�yaç Sah�b� 
Çocuklara 
Hed�yeler 
Vermek 

Hed�ye Ver�len 
Çocuk Sayısı 

500 

0 100,00    

SYİM 

6.1.20 İht�yaç sah�b� 
vatandaşlara 
ucuz ekmek 
tedar�ğ�n�n 
sağlanması 

Tedar�k Ed�len 
Ekmek Sayısı 

1 günde 
150 

ekmek 0 0,00    

SYİM 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
 
 
Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;
 
Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.
 
Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 

kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım 
çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve 
düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün 
etk�n olarak uygulandığını b�ld�r�r�m.

 
Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, 

�ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 

b�lg�m olmadığını beyan eder�m. 20.02.2017 
  

                                                                                    Ker�m ALTEN 
         Sosyal Yardım İşler� Müdürü

 



YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ



 SUNUŞ:

             5393 Sayılı Beled�ye Kanunu'nun 56. maddes� �le 17.03.2006 tar�h ve 26111 sayılı Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�ren Kamu İdareler�nce Hazırlanacak Faal�yet Raporları hakkındak� Yönetmel�ğ�n 
10. maddes� uyarınca; hazırlanan Müdürlüğümüzün 2016 Mal� Yılı Faal�yet raporu aşağıda sunulmuştur.
           Yönetmel�k gereğ� hazırlanan raporumuzda; m�syon ve v�zyonumuz doğrultusunda müdürlüğümüzün 
ortaya koyduğu pol�t�ka, hedef ve amaçları �le bütçedek� program ve yıllık çalışma programına yönel�k, 
sorumluluğum altındak� yetk� ve görevler�m�z� vatandaşlarımıza etk�l� ve ver�ml� b�r şek�lde h�zmet n�tel�ğ�nde 
sunmak amacıyla bu husustak� başarımızı en üst sev�yeye çıkarmak üzere, azam� d�s�pl�n �çer�s�nde özver�l� ve 
gayretl� b�r şek�lde tüm personel�m�z �le b�rl�kte yoğun b�r şek�lde çaba sarf etmektey�z.
 Hedefler�m�z� gelecek yıllarda daha �ler�ye götürmek amacı �le çalışmalarımızı sürdüreceğ�z.
 B�lg�ler�n�ze arz eder�m.

                                                                                                                     Nurten SEVİM
                                            
                                                     Yapı Kontrol Müdür Vek�l�
 
 I. GENEL BİLGİLER

 A. M�syon, V�zyon ve Yetk�-Görev-Sorumluluklar

 M�syon

 İlkeler� doğrultusunda şehr�m�ze yapı ve fiz�k� mekan ölçeğ�nde kal�tel� modern b�r görünüm 
kazandırarak ver�ml� etk�n yen�l�klere açık olmak modern görünümlü ve tar�h� değerler�n ışığı altında geleceğ� 
tasarlamak, akt�f ver�ml� süratl� ve kal�tel� h�zmet vererek halkımızdan bekled�ğ�m�z özgüven� kazanmak 
rasyonel çözümlerle halkın sorunlarını ortadan kaldırmak ve şeffaf b�r Müdürlük olmak.

 V�zyon

 • Kanun ve yönetmel�kler �le mevzuatlara uygun plan proje yapımının sağlanarak şehr�m�ze depreme 
dayanaklı kal�tel� ve modern b�nalar kazandırmak.
 • Tekn�k ve sosyal altyapısı tamamlanmış, gecekondusuz yaşanab�l�r mekânlar oluşturarak şehr�m�z� 
tar�h� ve doğal güzell�kler� �le b�rl�kte olgunlaştırmak ve bu amaçla projeler üretmek.
 •  İlçem�z� standartların üzer�ne taşıyarak örnek �lçe olması yolunda her türlü yen�l�ğe açmak 
 • Var olan doğal kaynakların, doğal güzell�kler�n ve tar�h� değerler�n ışığı altında geçm�ş ve geleceğ� 
bugünde b�rleşt�rmek.

 Yetk� Görev ve Sorumluluklar

 a) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len Müdürlük h�zmetler�n�n zamanında ver�ml� ve düzenl� şek�lde
yürütülmes�n� sağlamak.
 b) Personel arasında görev bölümü yapmak.
 c) Personel�n g�zl� s�c�ller�n� düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını �zlemek; Müdürlüğün 
çalışma konuları �le �lg�l� kuruluş ve b�r�mlerle �şb�rl�ğ� kurmak.
 d) Müdürlüğümüzce planlı ve programlı b�r şek�lde çalışmalarını düzenleyerek personel arasında 
uyumlu b�r �ş ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını �zlemek denetlemek.
 e) Çalışma ver�m�n� artırmak amacıyla kanunları ve �dar� yargı kararlarını ve bunlarla �lg�l� yayınları 
satın almak abone olmak, bunlardan personeller�n yararlanmasını sağlamak.
 f) Müdürlükte yapılan çalışmalarla �lg�l� olarak bel�rl� aralıklarla toplantılar düzenlemek. Çalışmaları 
düzenlemek ve çalışmaları değerlend�rmek.
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 g) Müdürlüğümüze a�t tüm personel�n çalışmalarını �zlemek, denetlemek ve gerekl� d�rekt�fler� vermek.
 h) Müdürlüğün görev alanlarına g�ren konularda kes�n kararlar vermek çeş�tl� konulara �l�şk�n farklı 
yollar ve çözümler arasında son ve kes�n seç�m yapmak.
 �) Müdür görev ve çalışmaları yönünden Beled�ye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık 
Makamınca; Mevzuat hükümler�ne uygun ver�len d�ğer görevler� de yapar.
 j) Personel görev ve çalışmaları bakımından Müdürlüğüne karşı sorumludur. Müdür tarafından 
mevzuat hükümler�ne uygun ver�len d�ğer görevler� de yapar.
 k) Serv�ste görevlend�r�len personel�n yapacağı �ş �le �lg�l� görevler�n�n neler olduğunu müdür 
tarafından düzenlenecek b�r �ç yönerge �le tek tek açıklamalı b�r şek�lde bel�rterek personel�ne �mza 
karşılığında ver�lecek ve personel bu yönergede bel�rt�len görevler� eks�ks�z yapacak ve sürekl� olarak çalışma 
masasında bulundurulacaktır.

 B. Müdürlük Çalışmaları 

 Müdürlük Alt B�r�mler�n�n Görevler�

 1-Yapı Denet�m B�r�m�

Yapı Denet�m B�r�m�, doğrudan Müdüre; Müdür gerek gördüğü takd�rde yazılı onayı �le alt b�r�mler�ne bağlı 
olarak �şlevler�n� yürütür. Yapı Denet�m B�r�m�'n�n görevler� şu şek�lded�r;

Denet�m F�rmasının Yapı denet�m� Uygulama Esasları ve Yönetmel�ğ� Ekler�ne �st�naden düzenled�ğ� 
haked�ş dosyalarını �ncelemek, �nşaatı yer�nde kontrol etmek ve haked�ş dosyalarını onaylayarak ödemeler�n�n 
yapılmasını sağlamak.

4708 sayılı Yapı Denet�m Kanununa �st�naden Yapı Denet�m S�stem�nde Ruhsat onayı yapılması.
İşyer� Tesl�m Tutanağı g�r�lmes�.
Haked�ş Sev�ye Onaylarının yapılması.
 Haked�ş ödemeler�n�n yapılması, yapılan YİBF değ�ş�kl�kler�n�n s�steme �şlenmes�, İş B�t�rme 

Tutanağının s�steme �şlenmes� ve YİBF'�n düşülmes�.
D�ğer müdürlüklerden ve Resm� kurumlardan gelen yazılara cevap ver�lmes�.
Yapı denet�m F�rmalarının Denetç� ve Kontrol Elemanı değ�ş�kl�kler�ne a�t evrak kontroller�n�n 

yapılarak onaylanması.
İnşaatların yer�nde tetk�k� ve ısı yalıtım ve kaba �nşaat v�zeler�n�n yapılması
Beled�yem�z sınırları �çer�s�nde bulunan Yapı denet�ml� İnşaatların her yılsonunda yapılması gereken 

Yıl Sonu Sev�ye Tesp�t�'n�n onaylanması.
Yapı Denet�m F�rmalarının denetled�kler� İnşaatlar �ç�n YİBF değ�ş�kl�kler� (müteahh�t değ�ş�kl�ğ�, 

şant�ye şefi değ�ş�kl�ğ� vb.) �ç�n sev�ye tesp�t tutanakları düzenlenmes�.

 2-Evrak Kayıt ve Kontrol B�r�m�

 Evrak Kayıt ve Kontrol B�r�m�, doğrudan Müdüre; Müdür gerek gördüğü takd�rde yazılı onayı �le alt 
b�r�mler�ne bağlı olarak �şlevler�n� yürütür. Evrak Kayıt ve Kontrol B�r�m�'n�n görevler� şu şek�lded�r;

 Müdürlüğümüze gelen evrakların �lg�l� tekn�k personele havale �şlemler�n� yapmak.
 Müdürlüğümüzden g�den evrakların posta �şlemler�n� yapmak.
 Müdürlüğümüze a�t bütün evrakları arş�vlemek.
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3-Kaçak Yapı B�r�m�

 Beled�yem�z sınırları �ç�nde ve buna bağlı köylerdek� kaçak yapıların, Ruhsat ve ekler�ne aykırı olarak 
yapılan �malatlar, tesp�t, �nceleme ve tetk�kler�n� yaparak aykırı olan yapılar- �malatlar �ç�n   3194 sayılı 
yasanın 32. ve 42. maddeler�ne esas Yapı Tat�l Zaptı düzenlemek.

 Devam eden �nşaatların yer�nde fi�l� mühür yaparak durdurulmasını sağlamak
 Durdurulan �nşaatlarda faal�yet�n devamının tesp�t� durumunda mühür fekk� neden�yle suç 

duyurusunda bulunmak.
 Yapı tat�l Zaptının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren en çok b�r ay �çer�s�nde aykırılığın g�der�lmes� hal�nde 

mühür �şlem�n� tutanak �le kaldırmak.
 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddes�ne göre İmar K�rl�l�ğ�ne neden olması sebeb�yle 

Cumhur�yet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak
 Çevre sağlığı, can ve mal güvenl�ğ� açısında tehl�kel� olan yıkılacak durumdak� yapılar �ç�n 3194 sayılı 

İmar Kanununun 39. maddes�ne esas yıkıma da�r Tekn�k Rapor düzenlemek.
 İmar Kanununun 40. maddes� gereğ� tesp�t ed�len, terk ed�lm�ş yapıların g�r�ş- çıkışların kapatılması    

�ç�n Fen İşler� Müdürlüğüne yazı yazılması.
 İmar Kanunu maddeler� gereğ�nce �nşaat ruhsatı alınmadan önce parselde bulunan yapılara a�t Yıkım 

İz�n Belges� düzenlemek.
 4708 sayılı yasa doğrultusunda aykırılığı tesp�t ed�len devam eden �nşaatları durdurarak gerekl� yasal 

�şlemler� yapmak.
 Yapılarla ve yapılan �şlemlerle �lg�l� b�lg� almak �steyen vatandaşlara b�lg� vermek.
 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddes�ne esas; Haz�neye a�t araz�lerde Devlet�n hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan yerlerde (park, yol.. vb.)Kend�s�ne a�t olmayan araz� ve arsalarda mülk 
sah�b�n�n taleb� durumunda gerekl� tesp�tler� yaparak,  yıkım �ç�n �lg�l� müdürlüğe göndermek.

 1.Derece deprem r�sk� bulunan beled�yem�z sınırları �çer�s�ndek� yapıların talep hal�nde gözlemsel 
olarak yapı güvenl�ğ�n�n kontrol ed�lmes� ve gerekl� görülmes� üzer�ne kapsamlı �nceleme �ç�n İnşaat 
Mühend�sler� Odası İzm�r Şubes� �le Ün�vers�teler�n �lg�l� Fakülteler�ne konunun �let�lmes�.

 Yapı Kontrol Müdürlüğünce ; 
 A) Kontrol B�r�m�:

  - Kaçak yapılara,
 
  - Ruhsat ve ekler�ne aykırı yapılara, 

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddes�ne göre yasal �şlem yapılmaktadır. Müdürlüğümüze yapılan 
�hbar üzer�ne, ek�pler�m�zce �nşaatın yer�nde tetk�k� yapılarak Yapı  Tat�l  Zaptı  tutulur. Tutulan Yapı Tat�l 
Zaptı �le �nşaat derhal durdurulur. Durdurma, Yapı Tat�l Zaptının yapı yer�ne asılmasıyla, yapı sah�b�ne tebl�ğ 
ed�lm�ş sayılır. Bu tebl�gatın b�r nüshası da muhtara bırakılır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. 
maddes�ne göre Cumhur�yet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Evrak üzer�nde yapılan bu �şlemden 
başka, ayrıca fi�l� mühür yapılır. F��l� mühür �le durdurulan �nşaat yapı sah�b� tarafından bozularak �nşaatına 
devam ett�ğ� takd�rde, �k�nc� defa aynı �şlemler yapılır. Mühür bozma ve �k�nc� mühürden yan� mühür 
fekk�nden dolayı Cumhur�yet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak, kamu davası açılması sağlanır. Yapı 
Tat�l Zaptının, tutulduğu tar�hten �t�baren en çok b�r ay �çer�s�nde yapı sah�b� yapısını yıkarak veya ruhsat alarak 
yasal hale get�rmek zorundadır.  Yasal hale get�r�len yapının sah�b�, müdürlüğümüze başvurarak mührün 
kaldırılmasını �ster, yapılan �nceleme sonunda uygun hale get�r�len yapının mühür �şlem� tutanakla kaldırılır.

Encümen Kararı; yıkım kararını �çer�r.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddes� 12.10.2004 
tar�h�nde yürürlüğe g�rm�şt�r. "İmar K�rl�l�ğ�ne Neden Olma" başlığı altında bel�rt�len 184/1. maddes�nde; 
"Yapı ruhsat�yes� alınmadan veya ruhsata aykırı olarak b�na yapan veya yaptıran k�ş�, b�r yıldan beş yıla kadar 
hap�s cezası �le cezalandırılır", 184/5. maddes�nde; "K�ş�n�n, ruhsatsız ya da  ruhsata aykırı olarak yaptığı veya 
yaptırdığı b�nayı �mar planına ve ruhsatına uygun hale get�rmes� hal�nde  b�r ve �k�nc� fıkra hükümler� 
gereğ�nce kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkûm olunan ceza bütün sonuçlarıyla 
ortadan kalkar" den�lmekted�r. Türk Ceza Yasasının yürürlüğe g�rd�ğ� 12.10.2004 tar�h�nden �t�baren tutulan 
Yapı Tat�l Zabıtları �le Cumhur�yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak kamu davaları açılmaktadır. 
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  2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Yasası'na göre Tar�h� Eser yapılar korunması gerekl� 
taşınmaz varlıklardır. Tar�h� Eser, Tar�h� Eser b�t�ş�ğ� ve Tar�h� Eser karşısı konumunda ve s�t 
alanlarında bulunan yapılara yapılacak her türlü müdahalede Beled�yem�zden ruhsat alınması, koruma 
kurulundan �z�n alınması gerek�r. 2863 sayılı yasaya göre ruhsat ve �z�n alınmadan yapılan onarımlar ve 
eklent�ler de Yapı Tat�l Zaptı tutulur ve Encümen'den esk� hal�ne get�r�lmes� doğrultusunda karar 
çıkartılır. 

 Ruhsat alınmış yapılarda, her hang� b�r değ�ş�kl�k yapılması yen�den ruhsat alınmasına bağlıdır. 
Değ�ş�kl�k; bağımsız bölümün brüt alanını arttırmıyorsa, n�tel�k değ�şm�yorsa, b�nanın taşıyıcı 
unsurunu etk�lem�yorsa ruhsata tab� değ�ld�r. 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddes�nde ruhsata tab� 
olmayan tad�latlar bel�rt�lm�şt�r. 

 Bunlar:
          
    1- Çatı yapılması ve onarımı, 

            2- Cephelerde tad�latlar,
            3- İç ve dış sıva, boya-badana yapılması, 
            4- Oluk, doğrama, döşeme, tavan kaplamalarının tam�r�,
            5- Elektr�k ve sıhh� tes�sat tam�rler�,
            6- Pergole yapılması,

  634 sayılı Kat Mülk�yet Kanunu'nun 19. maddes�nde b�nanın ortak alanlarında ruhsata tab� olmayan 
tad�latlarda, bütün kat mal�kler�n�n rızası alınması gerek�r. Kat mal�kler�nce �ht�lafa düşülen 
hususlarda a�t olduğu mahkemeye başvurulması gerekmekted�r. 

  Ruhsat alınmadan yapılan tad�latlarda Yapı Tat�l Zaptı tutularak, alınan Encümen Kararlarına �t�raz 
ed�lerek İdare Mahkemeler�ne başvurulmaktadır. Mahkeme heyet�nce yapılan tad�latın ruhsata tab�� 
olup olmadığı �ncelenerek, ruhsata tab� olan tad�latlara a�t �şlemler�m�z Beled�yem�z leh�ne 
sonuçlanmaktadır.

 -   Tehl�kel� Yapılara, 
Tehl�kel� Yapıların faal�yet alanlarını üç grupta toplayab�l�r�z.
           1- Can ve mal güvenl�ğ� açısından tehl�ke oluşturan yapılara Tekn�k Rapor düzenlenmes� ve 
yıkımı:  3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddes�ne göre, b�r kısmı  veya tamamı yıkılacak 
derecede tehl�kel� olduğu ek�pler�m�zce tesp�t ed�len yapıya Tekn�k Raporu tutulur yapı sah�b�ne 
tebl�ğ� yapılır. Tekn�k Raporda b�nanın tehl�ke dereces�ne göre süre ver�l�p b�nanın yıktırılarak 
tehl�ken�n g�der�lmes� �sten�r. 

 Yapı sah�b� ver�len süre �çer�s�nde yıkımı gerçekleşt�rmed�ğ� takd�rde Encümen�m�zce yıkım kararı 
alınır. Encümen�m�zden yıkım kararı alındıktan sonra, yapı sah�b�ne Encümen Kararı tebl�ğ ed�l�r. Yapı 
sah�b�n�n bulunmaması hal�nde b�nanın �ç�ndek�lere tebl�gat yapılır. Onlar da bulunmaz �se, tebl�ğ 
tehl�kel� yapının bağlı bulunduğu mahalle muhtarına tutanak �le tesl�m ed�l�r. Tebl�gatın yapıldığı 
adrese de Encümen Kararı belges� yapıştırılır.

 Beled�ye Encümen�nce ver�len yıkım kararlarına �st�naden yapı sah�b� tarafından tehl�ke 
g�der�lmem�şse Fen İşler� Müdürlüğü'ne dosya tesl�m� yapılarak yıkım Beled�yem�z kanalıyla 
yapılması sağlatılır. Müdürlüğümüze yapılan �hbarlar üzer�ne, ek�pler�m�zce mahall�nde tetk�k ed�len 
kullanılmayan yapıların, tehl�ke arz ed�p etmed�ğ� tesp�t ed�l�r. Mal sah�pler� tarafından terk ed�len 
yapıların t�nerc� ve bal�c�ler�n barınağı olarak kullanıldığı gerek muhtarlar gerekse mahalle sak�nler� 
tarafından �hbar ed�lmes� hal�nde 3194 Sayılı İmar Kanunun 40. Maddes�ne esas yapı sah�pler�nden, 
mahalle sak�nler�n�n güvenl�ğ� �ç�n yapının g�r�ş-çıkışları �le pencereler�n�n tuğla �le örülmes� gerekt�ğ� 
yazılı uyarı �le b�ld�r�l�r. Yükümlülüğünü yer�ne get�rmeyen mal sah�b�ne para cezası kes�lerek 
beled�yem�zce yıktırılıp masrafı yapı sah�b�nden tahs�l ed�l�r.

  2- 775 sayılı Gecekondu Yasası mevzuatına göre; park, yol, haz�ne veya şahıs araz�ler� üzer�ndek� 
gecekonduların tesp�t� ve yıkımı, Beled�ye sınırları �ç�nde süregelmekte olan hızlı kentleşmey�, nüfus 
artışını ve gecekondulaşmayı denet�m altına almak ve sağlıklı sonuçlar üreteb�lecek şek�lde 
yönlend�rmek,
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 B�r�m�m�z�n �k�nc� faal�yet alanı, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddes�ne göre tesp�t ed�len 
gecekonduların yıkımıdır. 

 -    Haz�neye a�t araz�lerde, 
-    Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (park, yol vb.) 
-    Kend�s�ne a�t olmayan araz� ve arsalarda, �z�ns�z olarak yapılan yapılar �nşa sırasında olsun veya 
�skân ed�lm�ş olsun, h�çb�r karar alınmasına lüzum kalmaksızın derhal yıktırılır. 
           3- Tahr�p olmuş yapıların onarımının yapılması ve gerekl� güvenl�k tedb�rler�n alınması 
hususlarında yapı sah�b�ne tebl�ğ yapılması,
D�ğer faal�yet alanı; �nşaatlarda alınması gereken güvenl�k önlemler�d�r. 

 İnşaat hal�ndek� yapılarda ve tahr�p olmuş yapıların onarımında, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 34. 
maddes�ne göre �nşaat yer�nde gerekl� güvenl�k önlemler�n�n alınması gerek�r. 

 İnşaat yapımı sırasında;
-    Yol ve kaldırımların, komşulara a�t yerler�n �şgal ed�lmes�, 
-    Bu yerlerde bulunan tes�slere zarar ver�lmemes�, 
-    Taşıt ve yayaların g�d�ş-gel�şler�n�n zorlaştırılmaması, 

 -    Her türlü tehl�key� önleyecek şek�lde yapı önünün tahta perde veya uygun malzeme �le 
kapatılması ve geceler� �nşaatın aydınlatılması, 

 -    Yayaların can ve mal emn�yet�n� tehl�keye düşürecek duvar ve mân�aların yapılmaması 
gerekmekted�r. 

 Alınması gereken güvenl�k önlemler�n�n alınmamasından yapı sah�b�, �nşaatın müteahh�d� ve varsa 
şant�ye şefi �le yapı denet�m ş�rket� sorumludur.

 B�r�m�m�ze yapılan �hbar sonucu, mahall�nde güvenl�k tedb�rler�n� almadığı tesp�t ed�len �nşaatın 
�lg�l�ler�ne yazılı uyarıda bulunulur. Gerekl� güvenl�k önlemler�n� alması �sten�r. Aks�ne davranışlarda 
bulunanlara İmar Kanunu'nun 42. maddes�ne göre para cezası ver�l�r.

 Yapı Kontrol B�r�m� kalem� vatandaşlarımızdan, d�ğer resm� kurumlardan ve beled�yem�z 
müdürlükler�nden gelen d�lekçe ve yazıların gerekl� kayıtlarını tutarak �lg�l� k�ş�lere kurum ve 
kuruluşlara b�ld�rmekted�r. 2016 Yılı �çer�s�nde Yapı Kontrol kalem�nde toplam 1853 adet toplam gelen 
evrak kaydı yapılmış olup 1607 adet g�den evrak olarak �şlem görmüştür.

 6306 SAYILI AFET RİSKİ KANUNU

 İlçem�z sınırları �çer�s�nde bulunan esk� ve kullanılamayacak durumdak� yapılar r�skl� yapı kapsamında 
tesp�t ed�lerek İzm�r Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce onaylanıp ,Tapu Müdürlüğünce r�skl� 
yapı bel�rtmes� tes�s� yapılarak mal�kler�ne tebl�gat �şlemler� tamamlandıktan sonra r�skl� yapıların ; 
6306 Sayılı Afet R�sk� Altındak� Alanların Dönüştürülmes� Hakkında Kanunun Uygulama 
Yönetmel�ğ�'n�n 8. Maddes� gereğ�nce yıkımı sağlanmaktadır.

 C. Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler

 1-F�z�ksel Yapı:

Yapı Kontrol Müdürlüğü, Torbalı Beled�yes�n�n 3. katında h�zmet vermekted�r. Müdürlüğümüze a�t evraklar; 
Müdürlüğümüz  katında, H�zmet B�namızın bodrum katında ve Çaybaşı Beled�yes� esk� h�zmet b�nasının 
bodrum katında arş�vlenerek saklanmaktadır.

 

 2-B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar: 

Müdürlüğümüz bünyes�nde; 4 adet b�lg�sayar, 3 adet yazıcı ve fotokop� mak�nes�, 2 adet renkl� yazıcı, 1 adet 
s�yah beyaz yazıcı, 2 adet telev�zyon ve 2 adet fotoğraf mak�nes� mevcuttur. (İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü �le 
ortak kullanılan araçlar)
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 3-İnsan Kaynakları:
  

Müdürlüğümüz bünyes�nde yer alan: memur, sözleşmel� memur ve �şç� kadrosunda çalışan personel 
sayıları, aşağıdak� tabloda göster�ld�ğ� şek�lded�r.

4-Sunulan H�zmetler:

 Yapı Denet�m H�zmet İşler� yapılmıştır.
 Beled�yem�ze �let�len ş�kayetler üzer�ne mahall�nde tesp�t yapılarak 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 

42. Maddes� gereğ�nce �şlemler yapılmıştır.
 6306 Sayılı Afet R�sk� Altındak� Alanların Dönüştürülmes� Hakkında kanun gereğ�nce r�skl� yapıların 

yıkım �şlemler�ne da�r uygulamalar yapılmıştır.
 6360 sayılı Büyükşeh�r Kanununa �st�naden esk� yapılara da�r �şlemler yapılmıştır.
 Beled�yem�z genel�nde tesp�t ed�len metruk, yıkılacak derecede tehl�ke arz eden yapılar 3194 sayılı 

İmar Kanununun 39. Ve 40. Maddes� gereğ�nce mühürlenm�ş olup, yıkım kararlarının alınması 
sağlanmıştır. 

 Müdürlüğümüzce 01.01.2016-31.12.2016 tar�hler� arasında düzenlenen ve �ncelenen evraklara �l�şk�n 
sayılar şu şek�lded�r;

     60 adet kaçak yapı tesp�t ed�lerek Yapı Tat�l düzenlenerek �nşaat çalışmaları durdurulmuştur.
  Tesp�t ed�len kaçak yapılardan 2009 yılından sonra yapılan 58 adet�ne 3194 sayılı İmar       

Kanununun 42. Maddes� gereğ�nce �dar� para cezası uygulanmıştır.
  27 adet metruk b�na tesp�t ed�lerek 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Ve 40. Maddeler� gereğ�nce 

mühürlenm�ş, yıkımının yapılması amacıyla Fen İşler� Müdürlüğüne dosya tesl�mler� yapılmıştır.
  1262 adet Yapı Ruhsatının Yapı Denet�m S�stem�nden kontrolü ve Şant�ye Şefi ataması 

gerçekleşt�r�lm�şt�r.
3000 adet Haked�ş dosyası �nceleme ve ödeme �şlem� yapılmıştır.
1220 adet Y�bf yıl sonu ve ara sev�ye onayları yapılmıştır.
3.460 (Gelen-G�den Evrak) �şlem görmüştür. 

 5-Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�:

 Üst Yönet�c�ler: İç kontrol s�stem�n�n kurulması/gözet�lmes�nden sorumludurlar.
 Harcama Yetk�l�ler�: (Görev/yetk� alanı çerçeves�nde) İdar�/mal� karar/�şlemlere �l�şk�n olarak �ç 
kontrolün �şley�ş�nden sorumludurlar.

 II. AMAÇ VE HEDEFLER:

 A. Müdürlüğün Amaç ve Hedefler�

Şeh�rc�l�kte örnek b�r şeh�r olma özell�ğ�n� koruyarak, halkın �ht�yaç ve beklent�ler�n�
karşılayacak şek�lde, modern şeh�rleşmeye yönel�k ruhsata esas proje ve ekler�ne aykırı �nşaatları veya kaçak 
ve ruhsatsız yapıları tesp�t ederek çalışmalarının yapılmasını amaçlamaktır;
 İmar mevzuatına �l�şk�n görev ve �şlemler�n yürütülmes�nde, koord�nasyon ve denet�m� sağlamak, 
görevler�m�z �çer�s�nde yer almaktadır.
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 B. Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler

İmar �şler�n� kal�tel� ve ver�ml� b�r şek�lde yapmak, �mar h�zmet kal�tes�n� �y�leşt�rmek ve daha �y� 
platformlara taşıyarak halkımızın güven�n� kazanmak ve dürüst olmak temel pol�t�kalarımız ve öncel�kler�m�z 
arasındadır.

 C. D�ğer Hususlar

Kent�n estet�k görünümünü bozan kaçak yapılaşmaları tesp�t ederek, yaşanılab�l�r b�r kent hayatı 
oluşturmak.

Yıkılacak derecede tehl�ke arz eden yapıların tesp�t ed�lerek yıkımını sağlamak ve kent sak�nler�n�n bu 
hususta huzuruna katkıda bulunmak.

Vatandaştan gelen ş�kayetler üzer�ne mahall�nde tesp�t yaparak 3194 Sayılı İmar Kanununa uyulmasını 
sağlamak.

  III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 A. MALİ BİLGİLER

 1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mal� B�lg�lere �l�şk�n Açıklamalar
 

Müdürlüğümüz bütçes�ne faal�yet dönem� �çer�s�nde Mal� Yıl Ödeneğ� olarak “501.000,00 TL” 
ödenek konulmuş ve daha sonra “114.500,00 TL”  ödenek eklenm�şt�r. Söz konusu ödenekten “258.181,20 
TL”  harcanmış ger�ye kalan “357.318,80 TL” ödenek �ptal ed�lm�şt�r.

 2-Mal� Denet�m Sonuçları
 

Müdürlüğümüzce yıl �çer�s�nde yapılan ödeme evrakları ve taşınır mal �şlem fişler� Beled�yem�z Destek 
H�zmetler� b�r�m� tarafından hazırlanarak Mal� H�zmetler Müdürlüğünce, herhang� b�r denetlemede hazır b�r 
şek�lde sunulmak üzere arş�vlenmekted�r.

 B –PERFORMANS BİLGİLERİ

 1-Faal�yet ve Proje B�lg�ler�
 

2016 mal� yılı �ç�nde müdürlüğümüz adına Destek H�zmetler� Müdürlüğünce ödeme evrakı 
düzenlem�ş, 2016 yılı performans programını hazırlamıştır.
            
 Sem�nerlere katılarak ver�ml�l�ğ�n� ve performansını üst sev�yeye çıkarma gayret� �çer�s�nde olmuştur.

 2-Performans Sonuçlarının Değerlend�r�lmes�
 

Beled�yem�z Mecl�s�n�n almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmel�ğ�nde, �lg�l� kanun ve yönetmel�klerde 
bel�rt�len görev, yetk� ve sorumlulukları kanunlar çerçeves�nde en �y� şek�lde yapılmaya çalışılmış, d�ğer 
müdürlüklerle b�lg� alış ver�ş�nde bulunulmuş, eğ�t�c� sem�nerlere katılarak ver�ml�l�ğ�n� ve performansını üst 
sev�yeye çıkarma gayret� �çer�s�nde olmuştur.
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 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 A. Üstünlükler

 1.Değ�şen teknoloj�ye ayak uydurulması.
 2.Vatandaştan gelen müracaat d�lekçeler�n�n anında değerlend�r�lmes�.
 3.H�zmet kal�tem�z�n �y� olması.
 4.Beled�ye parseller� �le �lg�l� envanter�n çıkarılması ve mülkler�n�n ver�ml� olarak değerlend�r�lmes�.
 5.Müdürlüğümüzde çalışan personel�n genç ve d�nam�k ve tecrübel� olması.
 6.H�zmet b�l�nc� ve h�zmet aşkı �le çalışılması.
 7.D�ğer b�r�mler �le koord�nasyonun etk�n olması.
 8.Tekn�k personeller�n meslek� yeterl�l�kler�ne göre �şlemler yapması.
 9.Etk�nl�k ve Ver�ml�l�k açısından çalışan personel�n azam� gayret sarf etmes�.
 10.Gel�ş�me ve değ�ş�me açık olunması.
 11.H�zmetlerde önderl�ğ�n ve örnekl�l�ğ�n �lke ed�n�lmes�.

 B. Zayıflıklar

 1. Yoğun �ş temposundan kaynaklanan zaman yeters�zl�ğ�.
 2. Mevzuattan kaynaklanan uzun süren�n, sonuçlara yansıması.
 3. Yönetmel�kler�n değ�şmes� neden�yle bazı konularda çel�şk�ye düşülmes�.

 C. Değerlend�rme

 Müdürlüğümüz gerek personel yönünden gerekse kullanmış olduğu teknoloj�k malzemeler yönünden 
gerekl� b�lg� ve tecrübeye sah�p b�r şek�lde, müdürlüğümüzün her türlü �ş, �şlem ve faal�yetler�n� gerekl� t�t�zl�k 
ve hassas�yette, her türlü özver�yle, kanunlar çerçeves�nde h�çb�r aksaklığa meydan ver�lmeden, görev� üst 
düzeyde yapma gayret� �çer�s�nde bulunmaktadır.

 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

 Personel�n ver�m�n� arttırmak �ç�n çeş�tl� faal�yetler, sem�nerler ve gez�ler düzenleneb�l�r.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde: Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru 
olduğunu beyan eder�m.
 Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. Burada 
raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m olmadığımı beyan 
eder�m.
         B�lg�ler�n�ze arz eder�m.
                                                                                                    

                                                                                                       Nurten SEVİM
                                                                                         Yapı Kontrol Müdür Vek�l�
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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 SUNUŞ

Kamu İdareler�nce Hazırlanacak Faal�yet Raporları Hakkında Yönetmel�k gereğ�;  hazırlanan 2016 
yılı b�r�m faal�yet raporu aşağıda sunulmuştur.

Yönetmel�k gereğ� hazırladığımız faal�yet raporumuzda;  5393 sayılı Beled�ye 
Kanunu'nun  verd�ğ�  yetk�ler  çerçeves�nde  Yazı İşler�  Müdürlüğü  h�zmetler�n�, koord�nasyon hal�nde 
Beled�yem�z d�ğer b�r�mler�yle  faal�yetler�n� planlı b�r şek�lde  yer�ne get�rmekted�r. 

Hedefler�m�z� gelecek yıllarda daha �ler�ye götürmek amacıyla çalışmalarımız Kanunlar ve 
yönetmel�kler çerçeves�nde öncel�kler�ne göre planlanmıştır. 

I-GENEL BİLGİLER 

A-M�syonumuz  

M�syonumuz;   halkın  memnun�yet�ne  odaklı ,  katılımcı,  şeffaf  b�r  yönet�m  anlayışıyla  
sürdürüleb�l�r, kentsel gel�şmey�  sağlamak ve h�zmet kal�tes�n� arttırarak;

Ad�l  b�r yönet�m  anlayışıyla  h�zmetler� etk�n  ve  ver�ml�  b�r   şek�lde sunmak, �lçem�z�n  
değ�ş�m�ne yön vererek halkın yaşam standardını arttırmaktır.  

 M�syonumuz;  v�zyonumuzu gerçeğe dönüştürmekt�r.  

 V�zyonumuz  

Halka h�zmet amacımız olup,  özell�kle  �ş  ve  �şlemler�m�zde  adalet,  eş�tl�k,  şeffaflık ve hesap  
vereb�l�rl�k  �lkeler�ne  dayalı  b�r  anlayışla,  et�k  �lkelere  bağlı, kamu  yararını  her  şey�n  üstünde  tutarak, 
vatandaşlarımızın  �ş ve  �şlemler�n� en  süratl�  b�r b�ç�mde  yürütmey� bütün personel�m�zle b�rl�kte 
sürdürmen�n gayret�  �ç�nde hareket ederek, b�zlerden  h�zmet  alma noktasında bulunan halkımıza; h�zmet�   
en kolay ve  en  �y� şek�lde  vermen�n  gayret�   �çer�s�nde  olma  prens�b�  �le  tüm  çalışan  personel�m�z  �le  
b�rl�kte  h�zmette  öncü  olmanın  azm�  �çers�nde bulunmaktır. 

B-Yetk� görev ve sorumluluklar

Yetk� görev ve sorumluluklarımız, Beled�yem�z�n çalışma  düzen�   �çer�s�nde  gerek  halkın  
�stekler�n�, gerekse   üst  makamlarımızın em�rler�n�   yer�ne get�rmek  üzere  d�ğer  b�r�mlere  �letmek,  ayrıca  
b�r�m�m�z, Beled�yem�z�n  genel  evrak  ve  �let�ş�m  h�zmetler�n�  yürüten  b�r b�r�md�r; Kısaca h�zmet çarkının 
dönüş hızını ayarlamada büyük payı olan b�r görev üstlenmekted�r. 

Beled�ye  Başkanlığımızın, çeş�tl�  nedenlerle  gerek  duyduğu  doküman  ve  b�lg�ler�n  �lg�l�   
müdürlüklerden toplanması veya  müdürlüklere  �let�lmes�,  Başkanlığımızın  d�ğer kamu kuruluşları  �le 
gerekl�  yazışmalarının yapılması  Yazı İşler� Müdürlüğünün görevler�d�r. 

Bu çerçevede öncel�kle halka h�zmet amacımız olup, özell�kle �ş ve �şlemler�m�zde adalet, eş�tl�k,  
şeffaflık ve hesap vereb�l�rl�k  �lkeler�ne dayalı b�r  anlayışla,  et�k  �lkelere bağlı, kamu yararını her  şey�n 
üstünde tutarak vatandaşlarımızın �ş ve �şlemler�n�  en süratl� b�r b�ç�mde yürütmey� bütün personel�m�zle 
b�rl�kte sürdürmen�n gayret�  �ç�nde hareket ederek, b�zlerden h�zmet alma noktasında bulunan halkımıza; 
h�zmet� en kolay ve  en  �y�  şek�lde vermen�n gayret�  �çer�s�nde olma prens�b�  �le tüm  çalışan  personel�m�z  
�le  b�rl�kte h�zmette öncü olmanın azm� �çers�nde bulunmaktayız. 
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Yazı İşler� Müdürlüğümüzün görev�, gerek  b�r�mler  arasındak�  d�yaloglarımız,  gerekse  
Müdürlüğümüze  �şler�n�   tak�p  etmek  üzere  gelen vatandaşlarımıza bütün çalışan personel�m�z �le güler 
yüzlü,   sevg�  ve  saygı çerçeves�nde h�zmet vermekt�r. 

  Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 1 Sözleşmel� Personel ve 4 çalışan d�ğer personel olmak üzere toplam 6 
personel görev yapmaktadır.

C-İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

  1.F�z�ksel yapısı 

Yazı  İşler�  Müdürlüğü Beled�yem�z merkez h�zmet b�nasında yer  alıp Müdür odası, Yazı İşler� 
Serv�s� �le arş�v odası olmak üzere 3 odada h�zmet vermekted�r. 

2.Teşk�lat Yapısı 

Yazı  İşler�   Müdürlüğü,  Beled�ye  Başkanına bağlı  1  Müdürlük   ve  Evlend�rme Serv�s�nden 
oluşmaktadır.   

3. B�lg� ve Teknoloj�k kaynaklar  
Müdürlüğümüzün  b�l�ş�m  h�zmetler�,   B�lg�  İşlem  Müdürlüğü  tarafından  yürütülmekte  olup  7  

adet b�lg�sayarımız mevcuttur.
 

4- İnsan Kaynakları    
1-Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 1 Sözleşmel� Personel  ve d�ğer 4 personel olmak üzere toplam 6 

personel bulunmaktadır. 

BELEDİYE BAŞKANI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

YAZI İŞLERİ SERVİSİ EVLENDİRME SERVİSİ
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           Yazı   İşler�  Müdürlüğünde  çalışan  personeller�m�z�n  eğ�t�m  durumları; 3 Adet Yüksekokul,  2  
Adet  L�se, 1 Adet  İlköğret�m Mezunlarından oluşmaktadır.

 

16% 

16% 

68% 

0% 

PERSONEL 

MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 

 

YÜKSEKOKUL 
50% 

LİSE 
33% 

İLKÖĞRETİM 
17% 

ÖĞRENİM DURUMU 

          Şek�l 2-Personel�n Eğ�t�m Durumu

        Şek�l 1: Çalışan Personeller�n Dağılımı 
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5-Sunulan H�zmetler 

ENCÜMEN VE MECLİS İŞLERİ

Genel olarak haftada b�r gün yapılan encümen toplantıları, ac�l konular olduğu takt�rde haftanın 
d�ğer günler�nde de yapılmış olup, her ayın �lk haftası yapılan Beled�ye mecl�s toplantılarının  gündemler�n�n  
hazırlanması,  tutanakların  yazılması   ve  alınan  kararların  metne  dönüştürülerek �lg�l� b�r�mlere 
gönder�lmes�, ayrıca alınan tüm Mecl�s Kararları süres� �çers�nde Kaymakamlık Makamına ve onaya tab� 
kararlar �se İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�ne gönder�lm�ş ve Onaydan sonra �lg�l� b�r�mlere süratle ulaştırılarak 
uygulanmaya konulmuştur.  

ENCÜMEN İŞLERİ  
1-Encümende görüşülmek üzere Müdürlüklerce gönder�len dosyaları tesl�m almak,  
2-Encümen gündem�n�n hazırlığını yapmak,  
3-Encümen kararlarını yazmak, 
4-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak �haleler� yapmak,  
5-Encümen kararlarının yazımı tamamlandıktan sonra �mzalanmalarını sağlamak,  
6-Encümen kararlarının ayrıştırılması ve arş�vlenmes�n� yapmak,  
7-Encümen  kararlarının  ve  dosyalarının  �lg�l�  müdürlükler�ne  z�mmet  aracılığıyla tesl�m�n� sağlamak, 
8-Encümen �şlemler� �le �lg�l� yazışmaları  yapmak, 
9-Encümen Karar Defter�n� yazmak ve Encümen Üyeler�ne �mzalatmak.
 10-Encümen üyeler�n�n oturum sayılarını b�ld�rerek huzur haklarının ver�lmes�n� sağlamak. 

MECLİS ÇALIŞMALARI  
1-  Mecl�ste görüşülmek üzere, Müdürlüklerce gönder�len dosyaları tesl�m almak,
2-  Mecl�s gündem�n�n hazırlığını yapmak, 
3- Mecl�s gündem�n� yasal süres� �çer�s�nde mecl�s üyeler�ne ulaştırılmasını sağlamak,  
4-  Mecl�s gündem�n�n beled�ye hoparlörü �le halka duyurulmasını sağlamak,  
5-  Mecl�s tutanaklarının çözümünü ve tutanakların özet�n� yazmak, 
6-  Mecl�s kararlarını  yazmak,  
7-  Mecl�s kararlarının �mza tak�b�n� yapmak, 
8-  Mecl�s kararlarının ayrıştırılmasını ve arş�vlenmes�n� yapmak, 
9- Mecl�s kararların b�rer örneğ�n� yasal süres� �çer�s�nde Kaymakamlık Makamına gönder�lmes�n� 

sağlamak, 
10-Onaya tab� Mecl�s kararlarını İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�ne göndermek,
11-Mecl�s  kararlarının  ve  dosyalarının  �lg�l�  müdürlüklere  z�mmetle  tesl�m�n�  yapmak,  
12-Mecl�s  oturumlarında  ver�len  önergeler�n  �lg�l�   b�r�mlere  gönder�lmes�n�  ve  cevaplarının  tem�n 

ed�lmes�n� sağlamak, , 
13-Mecl�s  üyeler�n�n  ve  kom�syon  üyeler�n�n  oturum  sayılarını  b�ld�rerek  huzur  haklarının 

ver�lmes�n� sağlamak, 
14- Mecl�s �şlemler� �le �lg�l� yazışmaları yapmak. 

Tüzel k�ş�l�ğe sah�p olan Beled�yem�z�n organları üç adet olup, bunlar; 
a)  Beled�ye Başkanı
b)  Beled�ye Mecl�s�  
c)  Beled�ye Encümen� 

Beled�yem�z�n  karar organı olan Beled�ye Mecl�s ve Encümen�n�n yapılan  tüm  toplantılarının  
sağlıklı  b�r şek�lde  yapılmasının  sağlanması  ve  toplantılarda  alınan  karar  ve  zabıtların  yazımı  
Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup; Müdürlüğümüzce yapılan �ş ve �şlemler aşağıya çıkartılmıştır.   

Müdürlüğümüz, Beled�ye Mecl�s�n�n  ve  Beled�ye  encümen�n�n  almış  olduğu  kararları yazar, 
İlg�l� Müdürlüklere dağıtımını  sağlar, karar defterler�ne tesc�ller�n� yapar, beled�ye mecl�s�  toplantılarına  a�t 
�şlemler� tak�p ederek kom�syon çalışmalarındak�  koord�ney� yaparak devamı olan yazışmaları da tamamlar. 
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1-  5393  Sayılı  Beled�ye  Kanunun  20.maddes�  uyarınca; Beled�ye  Mecl�s�n�n  bel�rleyeceğ�  b�r  
ay mecl�s  tat�l ed�lmekte olup; Beled�ye  mecl�s�  bütçen�n  görüşüldüğü  ayda maks�mum  20 gün, d�ğer  
aylarda  �se her ayın �lk haftasında toplanır. 

2-  5393  Sayılı   Beled�ye  Kanunun  21.maddes�  uyarınca;  Beled�ye  Başkanı  tarafından  
bel�rlenen gündem  en  az  3  gün  önceden  mecl�s  üyeler�ne  ulaştırılıp,   Beled�ye  hoparlörü  ve �nternet  
ortamında ayrıca �lan panosuna asılmak suret�yle halka duyurulması sağlanmaktadır.

3-  5393  Sayılı   Beled�ye  Kanunun  23.maddes�   uyarınca;  görüşülerek  kes�nleşen  mecl�s  
kararları beled�ye  hoparlörü  ve  �nternet  ortamında  ayrıca  �lan  panosuna  asılarak  halka  duyurulması 
sağlanmaktadır.

4- 5393  Sayılı  Beled�ye  Kanunun  35.maddes�  uyarınca;  b�r�m  müdürlükler�nden  gelen  
tekl�flere �st�naden gündem hazırlanarak encümene sunulmuş olup, gündemdek�  maddeler görüşülerek karara 
bağlanmaktadır. 

5-01/01/2016  - 31/12/2016  tar�hler�  arasında  alınan    mecl�s  ve  encümen  kararlarının  yazımı 
gerçekleşt�r�lerek  örnekler�   çoğaltılarak  �lg�l�   kurum  ve  b�r�mler�m�zce  gereğ�n�n  yapılması  �ç�n z�mmet 
karşılığı gönder�lmes� sağlanmıştır.

A)  MECLİS DOKÜMANI 

Mecl�s�m�zce 01/01/2016 �le 31/12/2016 tar�hler� arasında 14 oturumda 163 karar alınmıştır.

B)  BELEDİYEMİZ ENCÜMENİNİN ÇALIŞMALARI 

Beled�yem�z  Encümen�  01/01/2016 –  31/12/2016 tar�hler� arasında  49  toplantı yapmış ve 
toplantılarda 879  karar almış  olup,  alınan  bu  kararlar  hakkında  gereğ�n�n  yapılması  �ç�n  karar  örnekler�  
çoğaltılarak  �lg�l�  b�r�mlere z�mmet karşılığı tesl�m ed�lm�şt�r.

Alınan Encümen Kararlarının Dağılımı aşağıda çıkarılmıştır.

Sıra No
 
Oturum Tar�h�

 
Dönem No

 
Alınan Karar Sayısı

 1
 

08.01.2016
 

1
 

2
 

05.02.2016
 

2 
 

3  04.03.2016  3 
4  08.04.2016  4 
5  04.05.2016  5 
6  10.05.2016  6 
7  01.06.2016  7 
8  13.06.2016  8 OLAĞANÜSTÜ  

9  03.08.2016  9 

10  02.09.2016  10 

11  05.10.2016  11  

12  13.10.2016  12  

13
 

02.11.2016
 

13
 

14
 

02.12.2016
 

14
 

  
TOPLAM

 

18
 

12
 

15 
24 
10 
10 
13 

1
16 

12 

7
2

10
 

13
 

163
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ENCÜMEN FAALİYETLERİ : 

•  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
01.01.2016 – 31.12.2016 tar�hler�n� kapsayan çalışma dönem�nde; 19590 adet gelen  evrak ve 

d�lekçe �le 31852 adet g�den evrak kaydı yapılarak,  gerekl� �şlemler yapılmıştır; Kayda alınarak gereğ� yapılan 
bu yazışmaların dışında, vatandaşların elden tak�p etmek durumunda oldukları d�lekçeler�n �lg�l� serv�slere 
havaleler� yapılmış,  Vatandaşların sorunları ve müracaatları konusunda açıklayıcı b�lg� ver�lm�ş ve böylece 
danışmanlık görev� de yürütülmüştür.

 Başkanlık Makamının tüm konularda yazılı ve ş�fa� tal�matları �lg�l� ün�te, k�ş� ve kuruluşlara 
�let�lm�ş ve İlçem�z�n yönet�m ün�teler� arasında sağlıklı b�r b�lg� akışı sağlanmıştır. 

Yazışmalarla  b�rl�kte  müdürlüğümüz  emr�nde  görev  yapan  memur  ve  �şç�ler�n  �zne  ayrılma,   
göreve başlama ve d�ğer sosyal  akt�v�teler� �le �lg�l� �ş ve �şlemler yapılmıştır.   

              •  EVLENDİRME MEMURLUĞU  
 Evlend�rme memurluğunda 01.01.2016-31.12.2016  tar�hler�  arasında  1214  adet  ç�ft�n n�kahı  

kıyılmış olup, kend�ler�ne  1214 adet uluslararası evlenme cüzdanı ver�lm�şt�r.  
N�kah  akd�  yapılmış  olan  evlenme  b�ld�r�mler�  (Mern�s)  İlçe  Nüfus Müdürlüğüne b�ld�r�lm�şt�r.  

II- AMAÇ VE HEDEFLER  

A- Müdürlüğümüz Amaç ve Hedefler� 
Personel  Sayısını arttırmadan h�zmet üret�m gücünü, h�zmet kal�tes�n� yükseltmek ve 

çeş�tlend�rmek, 
H�zmet üret�m�nde maks�mum randımanı sağlamak,  
H�zmet Üret�m Kal�tes�n�  yükseltmek ve vatandaşların memnun�yet�n� artırmak, 
Beled�yem�z  çalışanlarının  mot�vasyonunu  arttırmak,  çalışanlar  arasında  d�yalogu  gel�şt�rmek, 

z�yaretç�ler�n memnun�yet�n�  arttırmak,  
Çalışanları  mot�ve edecek sosyal h�zmetler�  tem�n etmek, 
Şeffaf  yönet�m  s�stem�   anlayışı  �le  mecl�s  ve  encümen  çalışmalarının  �çer�ğ�ne  halkın  ve  

d�ğer �lg�l�ler�n er�ş�m�n� sağlamak, 
Evrak kayıt s�stem�ne �y�leşt�rme çalışmaları  yaparak �şlem hızını arttırmak, vatandaşın 

memnun�yet�n� sağlamak.

DÖNEM  OTURUM SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 

OCAK-2016  4  

ŞUBAT-2016  4  

MART-2016  5  

NİSAN-2016  4  

MAYIS-2016
 

5
 

HAZİRAN-2016
 

4
 

TEMMUZ-2016
 

3
 

AĞUSTOS-2016
 

4
 

EYLÜL-2016
 

3
 

EKİM-2016
 

4
 

KASIM-2016
 

5
 

ARALIK-2016
 

4
 

TOPLAM

 

49

 

54 

58 

99 

55 

103
 

51
 

40
 

142
 

40
 

41
 

86
 

110
 

879
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B- Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler  
Temel pol�t�kamız,  “Önce  İnsan” felsefes�yle halkın memnun�yet�ne odaklı, katılımcı, şeffaf  b�r 

yönet�m anlayışıyla  sürdürüleb�l�r  h�zmet   vermek, tüm  yazışmaları  kayda  alarak  Kamu  Kurumları,  
Kuruluşlar  ve vatandaş d�lekçeler�n� posta veya elden �lg�l� kurum veya k�ş�ye en hızlı şek�lde ulaştırmak;  
Genel  olarak haftada b�rkaç kez  yapılan  encümen  toplantıları,  Beled�ye  mecl�s  toplantılarının  
gündemler�n�n  hazırlanmasını  ve tutanaklarının yazılmasını  ve  alınan kararların metne dönüştürülerek  �lg�l�  
b�r�mlere en hızlı  şek�lde ulaştırmak;

Temel Öncel�ğ�m�z �se, Katılımcı, şeffaf,  �nsan odaklı ve ad�l b�r yönet�m anlayışıyla h�zmetler�  
etk�nve ver�ml� b�r şek�lde sunmak, Beled�yem�z standardını  arttırmaktır. 

C- D�ğer Hususlar
Müdürlük İlke ve Değerler�m�z �se Aşağıdak� şek�lded�r;
1. Görevde b�lg�lend�rme ve eş�tl�k esastır. 
2. Görev uygulamalarında dürüst ve ad�l  olunacaktır. 
3. Sunulan h�zmetler çözüme yönel�k olacaktır. 
4. Vatandaşlarımıza saygı esastır.  
5. Yasaların verd�ğ� görev�n yer�ne get�r�lmes�nde eş�t ve şeffaf olunacaktır. 
6. Çalışanların meslek� ve davranış eğ�t�mler�ne önem ver�lecekt�r. 
7. Personel�m�z takım ruhu ve �şb�rl�ğ� �nancı �le çalışacaktır.  
8. Mesleğ� ve kurumu küçük düşürecek davranışlara fırsat ver�lmeyecekt�r.  
9. Ver�len h�zmetlerde kal�te ön planda olacaktır.  
10.Ver�len h�zmette pol�t�k amaç güdülmeyecekt�r. 
11.Temel prens�b�m�z vatandaş memnun�yet� olacaktır.

III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ  VE DEĞERLENDİRMELER 

A-  Mal� B�lg�ler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları
Müdürlüğümüz bütçes�ne faal�yet dönem� �çer�s�nde Mal� yıl ödeneğ� olarak 403.500,00 TL.'ye 

227.700,00-TL eklenerek 631.200,00-TL ödenek konulmuş olup, yılı �çer�s�nde 524.570,19.- TL.' s� 
harcanmış, ger�  kalan 106.629,81- TL.' l�k ödenek �mha ed�lm�şt�r.   

2-  Mal� Denet�m Sonuçları 
Müdürlüğümüzün,  amaçlarına ve  mevzuata  uygun  olarak  faal�yetler�n  etk�l�,  ekonom�k ve 

ver�ml�  b�r şek�lde  yürütülmes�n�   varlık  ve  kaynakların  korunmasını  muhasebe  kayıtlarının  doğru  ve  
tam  olarak tutulmasını mal� b�lg� ve yönet�m b�lg�s�n�n zamanında ve güven�l�r olarak üret�lmes�n� sağlamak 
üzere �dare tarafından oluşturulan organ�zasyon yönet�m süreç ve d�ğer kontroller� düzenl� şek�lde yapmaktır.   

B.Performans B�lg�ler� 
1- Faal�yet ve Proje B�lg�ler�  
Beled�yem�z�n  stratej�k planında  Yazı   İşler� Müdürlüğü  yıl  �ç�nde hedef  ve  faal�yetler�  �le  

müdürlük tarafından  tesp�t  ed�len performans hedef programı  �ç�n b�r  çok   hedef ve hedef  adımı 
bel�rt�lm�şt�r. 
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IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ   

A-Üstünlükler
Müdürlüğümüzün, güncel   mevzuatı   tak�p  etmes�,  güncellenen  mevzuatı  zamanında  ve  doğru  

olarak uygulaması, genel evrak kayıt defterler�n�n günlük düzenl� olarak  tutulması, alınan mecl�s ve  encümen 
kararlarının  zamanında kayda geç�r�lerek h�zmet�n  aksamamasına r�ayet ed�lmes�, gelen vatandaşlarımıza 
karşı  güler  yüz  göster�lmes�,  empat�  kurulması   ve  h�zmetten  memnun  olmuş  b�r  şek�lde  ayrılmaları 
olarak sıralanab�l�r.  

F�z�ksel çalışma şartları;  (B�na ,  yerleş�m) 
Teknoloj�k kaynaklara er�şme �mkanı.   

B-Zayıflıklar  
Teknoloj�k olanakları daha etk�l� kullanab�l�r�z;
Kurum �şt�gal alanıyla �lg�l� çok sayıda mevzuat olması  ve sık mevzuat değ�ş�kl�kler�.  

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
 Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

 Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

 Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde 
�ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� 
hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak 
uygulandığını b�ld�r�r�m. 06.02.2017

              Muazzez BAĞCI
                     Yazı İşler� Müdürü 
                      YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
                 HARCAMA YETKİLİSİ
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SUNUŞ
 Beled�ye Zabıtası; Beled�ye sınırları �ç�nde �lçen�n düzen�n� ve �lçe halkının sağlık ve huzurunu, 
Beled�ye Mecl�s� ve Encümen�n�n bu amaçla alacağı kararların yürütülmes�n� sağlamak ve korumakla, 
beled�ye suçlarının �şlenmes�n� önley�c� tedb�rler almakla ve �şlenen Beled�ye suçlarını tak�ple sorumlu b�r 
kolluk kuvvet�d�r.
 İlçem�z�n hızla değ�şme ve gel�şme göstermes� paralel�nde �lçem�z sak�nler�n�n �ht�yaç ve 
beklent�ler�n�n çeş�tlenmes�ne neden olmuştur. Bu gel�şmeler karşısında denet�m etk�nl�ğ�n�n beklent�lere 
karşılık gelecek şek�lde daha çağdaş, etk�n ve ver�ml� hale get�r�lmes� �se kaçınılmazdır. Bu nedenle Beled�ye 
zabıtasının m�syon ve v�zyonunun gel�şen değ�şen �lçe sorunları ve devred�len yen� görevler doğrultusunda 
yen�den bel�rlenmes� b�r zorunluluk hal�ne gelm�şt�r.
 Hedefim�z, vatandaş odaklı h�zmet anlayışını ben�mseyen, güven�l�r, ver�ml� ve sürekl� kend�n� 
yen�leyen b�r kolluk kuvvet� olmaktır.

 I – GENEL BİLGİLER

 A-M�syonumuz

 Beled�yem�z�n pol�t�ka ve hedefler� doğrultusunda kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r 
şek�lde elde ed�lmes� ve kullanılması, hesap vereb�l�rl�ğ� ve saydamlığı sağlamak üzere, Beled�yem�z�n 
yönet�m�n�n yapısını ve �şley�ş�n� �şlemler�n uygulanmasını ve raporlanmasını düzenlemekt�r.
 Zabıta Müdürlüğü olarak kanunlar, yönetmel�kler ve yönergeler doğrultusunda �mkan ve yetk�ler� 
kullanarak yaşanab�l�r b�r çevre, şeffaf ve her �ş�n merkez�ne �nsanı koyan b�r yönet�m, kanunların verm�ş 
olduğu görev, yetk� ve sorumluluk b�l�nc� �le katılımcı, çağdaş, b�r�m h�zmet� �le hızlı, güven�l�r ve planlı 
çalışmayla h�zmet verecek;
 Yen�l�kç� - İler� Görüşlü - Vatandaş ve Kal�te Odaklı - Güven�l�r ve Dürüst –Çalışkan - Takım 
Çalışmasına İnanan - İnsanlara Değer Veren ve Güvenen – Öncü - D�nam�k ve L�der Müdürlük Olmak.

 V�zyonumuz
 
 Faal�yet gösterd�ğ� ve Beled�yem�z� �lg�lend�ren konularda gerekl� koord�ney� sağlayarak çözümcü 
yapıcı anlayışla b�lg�y� esas alan takım ruhu �le yaratıcılık, esnek, planlı çalışmalarıyla sürekl� gel�şme anlayışı 
�le görev�nde en �y� şek�lde kal�tel� h�zmetler sunan öncü, d�nam�k ve l�der Müdürlüklerden b�r� olmak.

B- Yetk� Görev ve Sorumluluklar

1- Beled�ye sınırları �ç�nde belden�n düzen�n�, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak 
amacıyla kanun, tüzük ve yönetmel�klerde, beled�ye Zabıtasınca yer�ne get�r�leceğ� bel�rt�len görevler� 
yapmak ve yetk�ler� kullanmak.
2- Beled�yece yer�ne get�r�leceğ� bel�rt�l�p de mah�yet� �t�bar�yle beled�yen�n mevcut d�ğer b�r�mler�n� 
�lg�lend�rmeyen ve beled�ye Zabıta kuruluşunca yer�ne get�r�lmes� tab�� olan görevler� yapmak.
3- Beled�ye karar organları tarafından alınmış kararları, em�r ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını 
�zlemek,
4- Ulusal bayram ve genel tat�l günler� �le özell�k taşıyan günlerde yapılacak törenler�n gerekt�rd�ğ� 
h�zmetler� görmek.
5- Cumhur�yet Bayramı'nda �ş yerler�n�n kapalı kalması �ç�n gerekl� uyarıları yapmak, tedb�rler� almak, 
bayrak asılmasını sağlamak.
6- Kanunların beled�yelere görev olarak verd�ğ� tak�p, kontrol, �z�n ve yasaklayıcı hususları yer�ne 
get�rmek.
7- Beled�ye cezaları �le �lg�l� olarak kanunlar uyarınca beled�ye mecl�s� ve encümen�n�n koymuş olduğu 
yasaklara aykırı hareket edenler Hakkında gerekl� �şlemler� yapmak.
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8- Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümler�ne ve beled�ye �dares�n�n bu konudak� karar ve �şlemler�ne 
göre korumak; sah�pler� anlaşıldığında onlara tesl�m etmek; sah�pler� çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta 
ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözet�m masrafı alındıktan sonra bulana ver�lmes�n� sağlamak.
9- 03/07/2005 tar�h ve 5393 Sayılı Beled�ye Kanunu �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmek.
10- 23/07/2004 tar�h ve 5216 Sayılı Büyükşeh�r Beled�ye Kanunu �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmek.
11- 03/05/1985 tar�h ve 3194 sayılı İmar Kanunu �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmek.
12- 11/02/1959 tar�h ve 7201 Sayılı Tebl�gat Kanunu ve 11/01/2011 tar�h ve 6099 Sayılı Tebl�gat Kanununda 
Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanununu �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmek.
13- 13/10/1983 tar�h ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmek.
14- 04/07/1934 tar�h ve 2559 Sayılı Pol�s Vaz�fe Salah�yet Kanunu �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmek.
15- 02/01/1924 tar�h ve 394 sayılı Hafta Tat�l� Kanunu �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmek.
16- 09/08/1983 tar�h ve 2872 sayılı Çevre Kanunu �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmek.
17- 26/05/1981 tar�h ve 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanunu �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmek.
18- 31/08/1956 tar�h ve 6831 sayılı Orman Kanunu �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmek.
19- 21/07/1953 tar�h ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkındak� Kanuna �le �lg�l� görevler� 
yer�ne get�rmek.
20- 24/06/2004 tar�h ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmek.
21- 20/07/1966 tar�h ve 775 sayılı İmar Kanunu �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmek.
22- 24/04/1930 tar�h ve 1593 sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanunu �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmek.
23- 26.03.2010 tar�h ve 27533 Resm� Gazetede Yayımlanan 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterl� Arz ve 
Talep Der�nl�ğ� Bulunan D�ğer Malların T�caret�n�n Düzenlenmes� Hakkında Kanun ve 12.07.2012 tar�h ve 
28351 Sayılı Resm� Gazetede yayımlanan Pazaryerler� Hakkında Yönetmel�k �le �lg�l� görevler� yer�ne 
get�rmek.
24- 28/4/1926 tar�hl� ve 831 sayılı Sular Hakkındak� Kanuna göre, umum� çeşmeler�n kırılmasını, bozulmasını 
önlemek; kıran ve bozanlar Hakkında �şlem yapmak, şeh�r �çme suyuna Başka suyun karıştırılmasını veya 
sağlığa zararlı herhang� b�r madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını k�rletenler Hakkında gerekl� kanun� 
�şlemler� yapmak.
25- 25/4/2006 tar�hl� ve 5490 sayılı Nüfus H�zmetler� Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tar�hl� ve 
25245 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İl�şk�n Yönetmel�k çerçeves�nde b�nalara 
ver�len numaraların ve sokaklara ver�len �s�mlere a�t levhaların sökülmes�ne, bozulmasına man� olmak.
26- Kanunen beled�yen�n �zn� veya verg� ve harçlara tab� �ken �z�n alınmaksızın veya harç ve verg� 
yatırılmaksızın yapılan �şler� tesp�t etmek, bunların yapılmasında, �şlet�lmes�nde, kullanılmasında veya 
satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanun� �şlem yapmak.
27- 30/6/1934 tar�hl� ve 2548 sayılı Ceza Evler�yle Mahkeme B�naları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar 
ve Mahkumlara Ödett�r�lecek Y�yecek Bedeller� Hakkında Kanuna göre cezaev�nde hükümlü olarak 
bulunanlar ve 11/8/1941 tar�hl� ve 4109 sayılı Asker A�leler�nden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna 
göre, Yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler Hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
28- 11/1/1989 tar�hl� ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve �lg�l� yönetmel�kler�ne göre, ölçü ve tartı 
aletler�n�n damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletler�yle satış yapılmasını önlemek, yetk�l� tam�rc�ler�n 
yetk� belgeler�n� kontrol etmek, damgalanmamış h�lel�, ayarı bozuk teraz�, kantar, baskül, l�tre g�b� ölçü 
aletler�n� kullandırmamak, kullananlar Hakkında gerekl� �şlemler� yapmak.
29- 14/6/1989 tar�hl� ve 3572 sayılı �şyer� Açma Ruhsatlarına Da�r Kanun Hükmünde Kararnamen�n 
Değ�şt�r�lerek Kabulüne Da�r Kanun �le 14/7/2005 tar�hl� ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le 
yürürlüğe konulan, �şyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler� gereğ�nce, �şyer�n�n 
açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetk�l� merc�lerce ver�len �şyer� kapatma cezasını uygulamak ve 
gereken �şlemler� yapmak.
30- 13/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu �le ver�len görevler� yer�ne get�rmek.
31- Korunması beled�yelere a�t tar�h� ve tur�st�k tes�sler� muhafaza etmek, k�rlet�lmes�ne, çalınmalarına, tahr�p 
ed�lmeler�ne ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
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32- Mülk� İdare Am�r�, Beled�ye Başkanı veya yetk�l� kıldığı am�rler�n h�zmetle �lg�l� em�rler�n� yer�ne 
get�rmek.
33- Beled�yen�n tüm Müdürlükler� �le b�rl�kte yapılacak yasal �şlemler� yer�ne get�rmek.
34- Ev, apartman ve her türlü �şyerler�n�n çöpler�n�n sokağa veya kamuya a�t alana atılmasına man� olmak, çöp 
kutu ve atıklarının karıştırılmasını önlemek.
35- Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve Sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men 

etmek, bu hususta yetk�l� merc�ler�n kararlarıyla Zabıta tarafından yer�ne get�r�lmes� �stenen h�zmetler� yapmak.

36- Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları �le b�rl�kte bel�rt�len kanun ve mevzuat doğrultusunda ver�len görevler� yer�ne 

get�rmek,

37- İlçen�n yabancısı bulunan k�mselere adres bulmalarında yardımcı olmak,

38- Savaş ve savaşa hazırlık g�b� olağanüstü hallerde s�v�l savunma h�zmetler�n�n gerekt�rd�ğ� ve kend�s�ne ver�len 

görevler� yer�ne get�rmek.

   C- Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler

   1-F�z�ksel Yapı

   Zabıta Müdürlüğü Tepeköy Mahalles� Beled�ye H�zmet B�nasının arka kısmındak� Kapalı Pazaryer� 
�çer�s�ndek� b�nada, 

   Zabıta Müdür Odası
   Zabıta Personel Odası ve İdar� Büro
   Çevre Denet�m B�r�m� Odası
   Mutfak
   Soyunma Odası
   Arş�v ( Müdürlük B�nasında ve Beled�ye B�nası Bodrum Katında)
   Lavabo ( 1 Bay – 1 Bayan )
   Anons C�haz Bölümü

   Ayrancılar İnönü Mahalles� Beled�ye H�zmet B�nalarının bulunduğu alanda, 
   
   Zabıta Karakol Am�rl�ğ� Odası ve Personel Odası

   Çaybaşı Yen� Mahalle Beled�ye H�zmet B�nasını Zem�n Katında,
   
   Zabıta Karakol Am�rl�ğ� Odası ve Personel Odası �le h�zmet vermekted�r.

   Zabıta Müdürlüğünde, 3 Adet Motos�klet, 5 Adet Kamyonet olmak üzere toplamda 7 adet resm� araç �le 
h�zmet vermekted�r.

   Zabıta Müdürlüğümüzde görevl� personeller arası �let�ş�m �ç�n 32 adet �ç hat telefon kullanılmaktadır. 
Ayrıca Müdürlüğümüzde gelen başvuruların alındığı 2 adet sab�t telefon ( 153 – 856 16 06 ) kullanılmakta olup, 
mesa� saatler� dışarısında beled�ye �le �let�ş�m kurulması amacıyla santral olarak kullanılmaktadır. Y�ne mesa� 
saatler� ve tat�l günler�nde h�zmet devamlılığı sağlamak amacıyla anons �şlem� yapılmaktadır.
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  2- Teşk�lat Yapısı

  3- B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar

  Müdürlüğümüz bünyes�nde 5 Adet B�lg�sayar, 1 Adet D�z Üstü B�lg�sayar, 3 Adet Yazıcı, 1 Adet 
Fotokop� Mak�nes�, 1 Adet Fax Mak�nes�, 3 Adet Fotoğraf Mak�nes�, 5 Adet Yaka Kamerası, 3 Adet Büro İç� 
Telefon �le 31 Adet İç Hat Mob�l Telefon S�m kartı bulunmaktadır.

  4- İnsan Kaynakları

  Zabıta Müdürlüğümüzde; 1 Müdür, 2 Am�r, 3 Kom�ser, 20 Zabıta Memuru, 1 Sözleşmel� Memur, 3 
Kadrolu İşç�, 5 Taşeron İşç� olmak üzere 35 Personel �le h�zmet vermekted�r.

  5- Sunulan H�zmetler
 
• İlçe genel�nde seyyar satıcılara ve kaldırım �şgal� yapan �şyerler�ne müdahale ed�lm�şt�r.
• İşyerler�n�n ruhsat ve �lg�l� denet�m konularında, denetleme ve kontroller� yapılmıştır.
• İlçe genel�nde cadde, bulvar, sokak, pazaryer� ve cam� önler�nde d�lenc�l�ğ� meslek ed�nm�ş k�ş�lere 
gerekl� yasal �şlemler uygulanmıştır.
•  İlçe �ç�nde yapımı devam eden İnşaat faal�yetler�n�n denet�m ve kontroller� yapılmıştır.
• İnşaat hafr�yatlarının gerekl� evraklar düzenlenerek döküm alanlarına yönlend�r�lmes� ve gerekl� 
denet�m� yapılmaktadır.
•  İlçem�zde vefat eden vatandaşlarımız �ç�n Beled�yem�z�n �kramı olan p�de-ayran götürülmüştür.
• Resm� Tören, Kutlamalar, Fest�val ve Şenl�klerde gerekl� önlemler alınıştır.
• Yazıbaşı Mahalles�nde İzm�r-Aydın Asfaltı üzer�nde 38.000 M2 alanda hayvan satış pazarı 
kurulmuştur.
• İlçe genel�ndek� 12 Adet Pazaryer�nde denet�m ve kontroller yapılmıştır.
• Cumhur�yet Mahalles� Barış yapı Pazarı ve Subaşı Pazarının gerekl� yazışmaları yapılarak l�steler�n 
encümene sunumu yapılmış ve onaylanmıştır. Atatürk Pazar yer�n�n çalışmaları devam etmekted�r.

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN 
YARDIMCISI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRÜ

ZABITA AMİRİ

ZABITA KOMİSERİ

ZABITA MEMURLARI
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 • Pazaryerler� �le �lg�l� yazışmalar kanun ve yönetmel�k esaslarına uygun olarak yapılmaktadır.
 • İz�ns�z olarak dağıtılan el �lanı ve afişler �ç�n gerekl� yasal �şlemler yapılmaktadır.
 • Beled�yem�z b�r�mler� �le ortak yapılması gereken �ş ve �şlemler �ç�n gerekl� koord�nasyon sağlanmıştır.
 • Beled�yem�ze ulaşan yazılı ve sözlü başvurular zamanında değerlend�r�lm�ş ve gerekl� �şlemler yasalar 
doğrultusunda yapılmıştır.
 • Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları �le gerekl� koord�ne sağlanarak ortak tak�p ve müdahale ed�lmes� 
gereken hususlarda gerekl� �şlemler yapılmaktadır.

 6- Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�

 Müdürlüğümüz bünyes�nde bulunan tüm personel, ek�pman ve araçlarla �lçe sınırları �çer�s�nde kanun, 
yönetmel�k ve yönergeler�n verd�ğ� yetk� dah�l�nde 24 saat olmak üzere personel�m�z h�zmet vermekted�r. 
Hafta sonu, resm� tat�l ve bayramlarda �lçem�z�n düzen ve refahı �ç�n nöbetç� personel�m�z çalışmalarını 
sürdürmekted�r.

 II- AMAÇ VE HEDEFLER

 A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

 Faal�yet gösterd�ğ� konularda sürekl� gel�şme anlayışı �le kal�tel� h�zmetler sunan öncü, d�nam�k ve 
l�der müdürlüklerden b�r� olmak Vatandaş odaklı h�zmet anlayışını ben�mseyen, güven�l�r, ver�ml� ve yen�l�kç� 
b�r Müdürlük olmaktır.
      B�lmektey�z k� yaratılan en şerefl� varlık �nsandır, ona h�zmet kutlu b�r görevd�r, h�zmet kal�tes�nde sınır 
ve durma noktası yoktur; B�z�m çabamız sınırsız olan �nsan arzu ve �ht�yaçlarını, sınırlı kaynaklarımızla en �y� 
şekl� �le karşılama gayret�d�r. Beled�ye yönet�m� olarak b�zler şehr�n emanet ed�ld�ğ� k�ş�ler olduğumuzun 
b�l�nc�n� ve onurunu yaşıyor, bu doğrultuda en güzel� yakalama amacını taşıyoruz. Beled�ye Zabıtası; Beled�ye 
sınırları �ç�nde İlçe halkının sağlık ve huzurunu korumak, yetk�l� organların bu amaçla yürütülmes�n� ve hayat 
geç�r�lmes�n� ve tak�b�n� sağlamakla hükümlü b�r b�r�m olarak tanımlanır.

 • Zabıta Eğ�t�m Merkez� açılması,
 • Zabıta Derg�s�n�n çıkarılması,
 • Denet�m ve kontroller�n tabletler vasıtasıyla çevr�m�ç� olarak yapılmasının hayata geç�r�lmes�,
 • Personel sayımızın İlçem�z nüfusuna h�zmet� aksatmayacak şek�lde arttırılması,
 • Katlı Kapalı Pazaryerler�n�n yapılarak �lçem�z�n daha modern b�r görünüme kavuşması,
 • Zabıta Personel�m�z�n teçh�zat ve donanımlarının günümüz şartlarına göre gel�şt�r�lmes� amacımızdır.

   B -TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

   Temel pol�t�ka etk�n, ver�ml� ve tarafsız personel �le h�zmet yürütülmes�d�r. Halkın rahatı ve huzurunu öne 
çıkaran temel amaç ve öncel�klere daha fazla yoğunlaşan yaklaşımlar terc�h ed�lm�şt�r. Zabıtanın amaç ve 
hedefler�n� netleşt�ren, denet�mler ve geçm�şten günümüze süre gelen zabıta ve �nsan bağlantısını 
güçlend�recek ve kontrol mekan�zması �le desteklenerek �nsan yaşanır b�r yerleş�m merkez� oluşturmak.
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III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mal� B�lg�ler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

 2-Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar: Müdürlüğümüz bütçes�ne faal�yet dönem� �çer�s�nde 
Mal� yıl ödeneğ� olarak 2.558.000 TL ödenek konulmuş olup, yıl �çer�s�nde 1.898.307,68 TL harcanmış, ger�ye 
kalan 659.692,32 TL ödenek �ptal ed�lm�şt�r.

 
     3- Mal� Denet�m Sonuçları: Müdürlüğümüzce 2016 mal� yılı �çer�s�nde yapmış olduğumuz ödemelerle 
alakalı evraklar ve taşınır mal �şlem fişler�n� düzenl� olarak yapılarak denetlenmek üzere gerekl� ve düzenl� 
şek�lde dosyalanıp arş�vlenm�şt�r.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faal�yet ve Proje B�lg�ler�
a- 2016 yılında İlçem�z genel�nde toplam 278 Adet İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatı ver�lm�şt�r.
b- 2016 Mal� yılı �çer�s�nde 3702 adet resm� yazışma yapılmıştır.
c- 2016 yılında toplam uygulanan 229 adet �dar� yaptırım kararı olup; 
Bunlardan 123 aded� pazaryerler� kanunu kapsamındadır.
d- 2016 yılında 165 adet tesp�t tutanağı tanz�m ed�lerek Beled�yem�z �lg�l� b�r�mler�ne 
gönder�mler� yapılmıştır.
e- 2016 yılında 785 adet cenazeler �ç�n taz�ye ev�ne p�de-ayran �kramı tesl�m ed�lm�şt�r. Bu 
tesl�mler �ç�n 785 adet tesl�m tutanağı düzenlenm�şt�r.
f- 2016 yılında 842 adet �hbar mevzuat çerçeves�nce değerlend�r�lm�şt�r.
g- 2016 yılında beled�yem�ze madd� yardım taleb�nde bulunan 2138 k�ş�n�n ekonom�k durum 
araştırması yapılmıştır.
h-  2016 yılında 2548 sayılı kanun kapsamında 995 adet hükümlü ve tutukluya a�t cezaev� ekmek 
ve y�yecek karşılığı bordroyu ödemeye mukted�r olup olmadığı araştırması yapılmıştır.
�- 2016 yılında 648 adet �şyer� açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan �şletmede denet�m ve kontrol 
yapılmıştır.
j- 2016 yılında �lçem�z sınırlarında ve pazaryerler�nde sahte zeyt�nyağı satışlarını engellemek 
maksadıyla el �lanı ve b�lg�lend�rme broşürler� hazırlanıp halka dağıtımı yapılmıştır. 

46.

46. 2016

Eklenen

(+)

Düşülen

(-)

46.35.31.38 03.9.9.00 5 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 1.802.000,00 0,00 0,00 0,00 1.802.000,00 1.623.130,64 1.623.130,64 0,00 0,00 0,00

46.35.31.38 03.9.9.00 5 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 212.001,62 212.001,62 0,00 0,00 0,00

46.35.31.38 03.9.9.00 5 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 63.175,42 63.175,42 0,00 0,00 0,00

46.35.31.38 03.9.9.00 5 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.558.000,00 0,00 0,00 0,00 2.558.000,00 1.898.307,68 1.898.307,68 0,00 0,00 0,00 

İptal Ed�len 

Ödenek

Sonrak� Yıla 

Devreden 

Ödenek

TOPLAM

Bütçe İle 

Ver�len 

Ödenek

Ek ve 

Olağanüstü 

Ver�len 

Net Bütçe 

Ödeneğ� 

Toplamı

Bütçe G�der� 

Toplamı

Ödenen Bütçe 

G�der�

Ödenek Üstü 

Harcama

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİKurum Kodu :

Kurum Adı :

Aktarmayla

Kurumsal Kod
Fonks�yonel 

Kod

F�ns. 

Kodu

Ekonom�k 

Kod
Hesap Adı

Geçen Yıldan 

Devreden 

Ödenek
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 2-Performans Sonuçlarının Değerlend�r�lmes�

 Pazaryerler�nde daha etk�n denet�m ve kontrol sağlanması amacıyla hal� hazırda kurulu olan 
pazaryerler�m�z�n encümen onayına sunularak kayıt altına alınması sağlandı ve konu �le �lg�l� çalışmalar devam 
etmekted�r.

Ayrancılarda ve Çaybaşı'nda bulunan Zabıta Karakollarımız etk�n olarak kullanılmakla beraber sorunların 
çözümü noktasında hızlı ve sonuca dönük değerlend�rmede kolaylık sağlamaktadır.

 
 3-Performans B�lg� S�stem�n�n Değerlend�r�lmes�

 Zabıta Müdürlüğümüzdek� �şlemler�n şeffaf ve ver�ml� olması amacıyla yaka kamerası kullanımına 
başlanmıştır. 
 Kullanılan İç Hatlar sayes�nde b�lg� aktarımı hızlı ve etk�n olarak sağlanmaktadır.
 Beled�yem�zde düzenlenen �ç eğ�t�m ve kanun �le �lg�l� b�lg�lend�rme toplantıları sayes�nde personel�n 
b�lg� sev�yes� sürekl� yükselmekted�r.

 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  A- Üstünlükler

  Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere 5 Adet Yaka Kamerası kullanılmasıyla olaylara müdahalede 
personel�n çalışması daha etk�n ve ver�ml� olmaktadır.
 Pazaryer�m�zde vatandaşın aldığı ürünler�n ölçüm �şlem�nden şüphe duyması hal�nde tekrar ürünü 
tartab�leceğ� teraz� Pazar yer�nde kullanılmaktadır.
 Resm� törenlerde yapılan görevlend�rmeler dah�l�nde çelenk bırakılması ve törende görevl� personel 
bulundurulmaktadır.

  B- Zayıflıklar
 
  Zabıta Müdürlüğümüze yen� personel görevlend�r�lm�ş ancak gereken yeterl� sayıya 
ulaşılamamıştır. Bu nedenle �sted�ğ�m�z düzeyde halkımıza h�zmet vermekte zorlanmaktayız.
 Gerekl� donanım, teçh�zat ve araçların tamamlanması durumunda daha etk�n ve ver�ml� hale gel�necekt�r.

  V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

  Katlı kapalı pazaryerler�n�n yapılarak �lçem�z�n daha modern b�r görünüme kavuşması. 
İşyerler�n�n ve pazaryerler�n�n denet�m ve kontroller�n tabletler vasıtasıyla çevr�m�ç� olarak yapılmasının 
hayata geç�r�lmes�.

  İşyer� açma ve çalışma ruhsatı ver�len �şletmeler�n g�r�ş camlarına barkot tanıma s�stem� �le tanıtım 
s�stem�n�n kurulması, denet�mler�n ve �şlemler�n daha etk�n yürütüleceğ�n�n değerlend�r�ld�ğ�.

  Planlanan çalışmalar �le �lg�l� ön çalışmalar devam etmekted�r.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

  Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

  Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. Bu raporda 
açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş kaynakların etk�l�, 
ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç kontrol 
s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� 
güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m.

  Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, 
�ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara dayanmaktadır.
  Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 
b�lg�m olmadığını beyan eder�m.

       Sal�h SARIDOĞAN
       Zabıta Müdürü V.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

  Zabıta Müdürlüğü b�r�m yönet�c�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

  Bu �darede, faal�yetler�n yönet�m ve kontrol mevzuatı �le d�ğer mevzuatlara uygun olarak 
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanılmasını tem�n 
etmek üzere �ç kontrol süreçler�n�n �şlet�ld�ğ�, �zlend�ğ�n� ve gerekl� tedb�rler�n alınması �ç�n düşünce 
ve öner�ler�m�n zamanında üst yönet�c�ye raporlandığını beyan eder�m.
  İdarem�z�n 2016 yılı Faal�yet Raporunun '' III-Faal�yetlere İl�şk�n B�lg� ve 
Değerlend�rmeler'' bölümünde yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu tey�t eder�m. 

        Sal�h SARIDOĞAN 
            Zabıta Müdürü V.
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TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ



 SUNUŞ

 Torbalı �lçem�z, İzm�r �l�n�n güney doğusunda yer alır. İl merkez�ne uzaklığı 45 km'd�r. Kuzey�nde Buca 
ve Kemalpaşa, doğusunda Bayındır ve T�re, batısında Menderes, güney�nde Selçuk �le çevr�l� olmakla beraber 

2
yüzölçümü 603 km d�r, �lçem�ze bağlı 60 mahalle olmakla 164.981 nüfusa sah�pt�r.
 

İlçem�z son yıllarda hızlı b�r gel�şme ve büyüme gösterm�şt�r, çünkü bulunduğu coğrafi konumu, 
sanay�, t�caret ve tur�zm merkezl� b�r �lçe olması net�ces�nde d�ğer �llerden ve �lçem�ze aşırı göç alan b�r 
yerleş�m merkez� olmuştur. İlçem�z�n �ht�yaçları doğrultusunda yen� konut alanları, �şyerler� ve sanay� 
bölgeler� açılmış buna bağlı olarak katı atık m�ktarı sürekl� olarak artıştır. Çeş�tl� akt�v�teler sonucunda katı 
atıklar bazen gel�ş� güzel çevreye atılarak hem çevre k�rl�l�ğ�, hem de görsel olarak görüntü k�rl�l�ğ� meydana 
get�rmekted�r.
 

Halkımızın çevre konusunda eğ�t�m� ve yeterl� b�lg� b�r�k�m� olmaması da d�kkatte aldığında �nsanların 
günlük �ht�yaçlarını g�dermek �ç�n doğal kaynakları hızla tüketmekte hatta �srafa varan b�r tablo oluşmaktadır, 
bu da meydana gelen çevre k�rl�l�ğ�n�n önlenmes�n� veya kontrol altına alınmasını güçleşt�rmekted�r. Özell�kle 
son zamanlarda çevre k�rl�l�ğ� boyutlarının dünyanın öncel�kl� b�r sorunu hal�ne gelmes� ve doğal kaynakların 
tükenmez b�rer kaynak olmadığının anlaşılmasından sonra, �lçem�z de çevre sorunlarına bakış açısı olumlu 
yönde değ�şm�ş ve ger� dönüşümlü atıkların tekrar kullanılması yönünde kayda değer gel�şmeler yaşanmıştır. 
 

Müdürlüğümüzce beled�yem�z�n sürdürüleb�l�r kalkınma pol�t�kası �le İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� 
Çevre Koruma ve Kontrol Da�re Başkanlığı �le uyumlu olarak katı atık yönet�m� s�stem� oluşturulmuş ve 
halkımızın katılımını sağlamak üzere tüm olanaklar seferber ed�lm�şt�r. Amacımız kent yaşamını kolaylaştıran 
halk �le bütünleşen, her kes�m ve kuruluşun beğen�s�n� kazanan, herkes�n özlem duyduğu güzel görünümlü 
yaşanab�l�r b�r yerleş�m yer� oluşmasına ve düzenlenmes�ne katkı sağlamaktır.

I- GENEL BİLGİLER

A – MİSYON VE VİZYON 
 M�syonumuz, tüm çalışanlarıyla b�rl�kte çevrec�, katılımcı, �nsan odaklı, güven�l�r, hesap vereb�l�r, 
şeffaf ve ad�l b�r yönet�m anlayışıyla h�zmetler� etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde sunarak, halkın yaşam standardını 
yükseltmek.

 V�zyonumuz, ekonom�y� güçlü, kültürel değerler� canlı, çevreye duyarlı, teknoloj�n�n tüm araç ve 
gereçler�nden faydalanılarak kend�ne ayrılan bütçey� tasarruflu kullanan, doğal kaynakları koruyan, �ht�yaç 
hal�nde günün her saat�nde ek�pler� organ�ze edeb�len, eğ�t�ml� ek�pler oluşturan, her kes�m�n beğen�s�n� 
kazanan, modern ve sağlıklı yaşamı ön planda tutan b�r yerleş�m yer� oluşturmaktır.

 B –YETKİ, GÖREV VE SOROMLULUKLAR

 1-Müdürlüğümüzün Görevler�:
 Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü, 5393 sayılı Beled�ye Kanunun, 5216 sayılı Büyükşeh�r Kanunu, 2872 sayılı 
Çevre Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mal� Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı kanun olmak üzere �lg�l� d�ğer mevzuat dah�l�nde �lçem�zde doğal 
yaşamın, çevren�n korunması ve tem�zl�k h�zmetler�n�n yürütülmes�n� görevler�n� �fade eder. 

 Görev alanı �ç�ne g�ren yıllık yatırım ve programlarını yaparak bütçe tasarısını hazırlayıp Başkanlığın 
onayına sunmak.

 Müdürlüğün çalışma programını hazırlamak ve uygulamak.
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 2-Müdürlüğümüzün Yetk� Alanı:

 Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü, Torbalı �lçes�n�n genel tem�zl�k h�zmetler�n�n yapılması ve beled�yem�z�n 
çevre �lg�l� h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde mer'� mevzuat dah�l�n de yetk�l�d�r.
 Müdürlüğe bağlı ün�teler�n uyum ve eşgüdüm �çer�s�nde çalışmalarını sağlamak, h�zmet�n b�r bütün 
olarak üret�lmes�n� tem�n etmek. Beled�ye'n�n tem�zl�k h�zmetler� ve pol�t�kası �le �lg�l� çalışmaları yapmak, 
mevzuatın gerekt�rd�ğ� görevler� yürütmek.

 3-Müdürlüğümüzün Sorumlulukları:
 Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü, kanun yönetmel�k ve �lg�l� mevzuatta bel�rt�len sorumlulukların yanında 
görev ve yetk�ler�n�n �fasında, Beled�ye Başkanına ve Başkan Yardımcılarına karşı sorumludur.
 Çevre konusunda eğ�t�m ve araştırma yapmak, yaptırmak, desteklemek, halkın çevre b�l�nc�n� 
gel�şt�r�c� her türlü g�r�ş�mde bulunmak, çevrey� ve çevre değerler�n� bozucu, çevrey� k�rlet�c� faal�yetlere engel 
olmak �ç�n gerekl� tedb�rler� almak ve aldırtmaktır.
 Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geç�r�lmes�n� sağlamak.

 C – MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1 - FİZİKİ YAPI

       1.1-H�zmet Araçları

 Beled�yem�z tem�zl�k h�zmetler�n� kend� envanter�n de bulunan çöp kamyonu ve yol süpürge araçları �le 
sürdürmekted�r. Tem�zl�k İşler� Müdürlüğümüzde h�zmet� sürdürdüğümüz araçların özell�kler� ve kapas�teler� 
aşağıda l�stede detaylı olarak çıkartılmıştır. 

TORBALI BELEDİYESİ
TEMİZLİK HİZMETLERİ  ARAÇ LİSTESİ
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S.NO
 
ARAÇ CİNSİ

 
KULLANIM 

YERİ
 

MARKA/MODELİ
 

ÜRETİM 
YILI

 

PLAKA
BARKOD 

NO
KULLANILDIĞI 

YAKIT VE 
KAPASİTESİ

1

 

KAMYON

 

ÇÖP 
KAMYONU

 

ISUZU NPR 8

 

2012

 

35 TUF 11 DİZEL  / 3500

2

 

KAMYON

 

ÇÖP 
KAMYONU

 

ISUZU NPR 8

 

2012

 

35 TUA 10 DİZEL  / 3500

3

 

KAMYON

 

ÇÖP 
KAMYONU

 

ISUZU NPR 8

 

2011

 

35 TMN 16 DİZEL  / 3000

4

 

KAMYON

 

ÇÖP 
KAMYONU

 

ISUZU NPR LONG

 

2010

 

35 TRV 90 DİZEL  / 4000

5

 

KAMYON

 

ÇÖP 
KAMYONU

 

ISUZU NPR 66

 

2005

 

35 TEP 59 617 DİZEL  / 3000

6

 

KAMYON

 

ÇÖP 
KAMYONU

 

ISUZU NPR 66

 

2005

 

35 TEP 97 618 DİZEL  / 3000

7

 

KAMYON

 

ÇÖP 
KAMYONU

 

ISUZU NPR 66

 

2004

 

35 THR 62 622 DİZEL  / 3000

8

 

KAMYON

 

ÇÖP 
KAMYONU

 

IVECO 80-12

 

2006

 

35 TLP 59 626 DİZEL  / 3500

9 KAMYON
ÇÖP 

KAMYONU
IVECO 80-12 HF 2005 35 TJE 41 625 DİZEL  / 3500

10 KAMYON
ÇÖP 

KAMYONU
BMC FATİH 180-25 2005 35 TCA 01 615

DİZEL  / 
10000

11 KAMYON
ÇÖP 

KAMYONU
BMC FATİH 110-08 1996 35 TAF 64 DİZEL  / 3000

12 KAMYON
ÇÖP 

KAMYONU
BMC FATİH 110-08 1993 35 NY 826 613 DİZEL  / 3000
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S.NO ARAÇ CİNSİ 
KULLANIM 

YERİ 
MARKA/MODELİ 

ÜRETİM 
YILI 

PLAKA 
BARKOD 

NO 
KULLANILDIĞI 

YAKIT VE 
KAPASİTESİ 

13 KAMYON 
ÇÖP 

KAMYONU 
BMC LEYLAND 

1340.G 
1986 35 THN 27 620 DİZEL  / 6000 

14 KAMYON 
ÇÖP 

KAMYONU 
MERCEDES ATEGO 2015 35 ZL 936  DİZEL / 3400 

15 KAMYON 
CADDE 

SÜPÜRME 
FORD CARGO 2015 35 TIJ 40  DİZEL / 3600 

16 KAMYON 
YÜK 

TAŞIMA 
BMC CUMMİNS 

162.65 
1991 35 TDS 50   DİZEL  / 3500 

17 KAMYON 
YÜK 

TAŞIMA 
BMC 1340 1991 35 AVT 17   DİZEL  / 3500 

18 KAMYON 
ÇÖP 

KAMYONU 
BMC LEYLAND 

1340.G 
1986 35 THN 27 620 DİZEL  / 6000 

19 KAMYON 
ÇÖP 

KAMYONU 
MERCEDES ATEGO 2015 35 ZL 936  DİZEL /3400 

20 KAMYON 
ÇÖP 

KAMYONU 
BMC PRO-522 2011 35 BZR 78   DİZEL  / 3500 

21 
KAZICI 

YÜKLEYİCİ 
İŞ 

MAKİNESİ 
CAT 434 2006  3518060016   DİZEL 

22 KAMYONET 
SERVİS 
ARACI 

FORD TRANSİT 
Ç.KABİN 

2005 35 TBB 68   DİZEL 

23 KAMYONET 
İLAÇLAMA 

ARACI 
BMC LEVENT 1.8 1997 35 TBL 46   DİZEL 

24 MİNÜBÜS  
SERVİS 
ARACI 

FORD TRANSİT MİN. 1997 35 TBD 85     

25 KAMYON 
CADDE 

SÜPÜRME 
İVECO EURO 

CARGO 
2015 35 ZN 139   DİZEL/2000 

26 TRAKTÖR 
CADDE 

SÜPÜRME 
STEYR 1992 35 TKK 45   DİZEL 

27 TRAKTÖR 
CADDE 

SÜPÜRME 
STEYR 1991 35 AKP 09   DİZEL 

28 OTOMOBİL  
GENEL 

HİZMET 
TOYOTO COROLLA 2006 35 TKB 07   EURO DİZEL 

29 MOTOSİKLET 
GENEL 

HİZMET 
SCOOTER 2004 35 TBB 06   BENZİNLİ 

30 MOTOSİKLET 
GENEL 

HİZMET 
SCOOTER 2012 35 TTM 88   BENZİNLİ 

31 MOTOSİKLET 
GENEL 

HİZMET 
MONDİAL 2005 35 TJZ 76   BENZİNLİ 

32 MOTOSİKLET 
GENEL 

HİZMET 
HERO MOTOCORP  2016 35 TOB 03  BENZİNLİ 
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  1.2-H�zmet B�r�mler�
 Başkanlığımızdak� �ş ve �şlemler 3 ayrı b�nadan yürütülmekted�r. Müdürlüğümüz h�zmetler� de Tem�zl�k 
İşler� Müdürlüğü b�nasından yürütülmekted�r.

1-Torbalı Beled�yes� Merkez B�na  (Başkan Yardımcısı)
2-7 Eylül Mah. Tem�zl�k İşler� Müdürlük B�nası (Tem�zl�k İşler� Müdürü)
3-Ayrancılar Garaj – B�na  (Tem�zl�k İşler� Sorumlusu)

2 . TEŞKİLAT YAPISI

S.NO ARAÇ CİNSİ 
KULLANIM 

YERİ 
MARKA/MODELİ 

ÜRETİM 
YILI 

PLAKA 
BARKOD 

NO 

KULLANILDIĞI 
YAKIT VE 

KAPASİTESİ 

33 MOTOSİKLET 
GENEL 
HİZMET 

HERO MOTOCORP  2016 35 TOB 06  BENZİNLİ 

 

 KULLANIM AMACI  SAYISI 

1 Müdür Odası  1 

2 Tem�zl�k İşler� Büro Odası 

ALANI m2 

20 

30 1 

SIRA NO

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN 
YARDIMCISI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ

ÇEVRE TEMİZLİK BİRİMİİDARİ İŞLER BİRİMİ GERİ KAZANIM BİRİMİ
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 3 – BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

 B�lg� ve �let�ş�m alanlarında günün şartlarına göre b�l�msel ve teknoloj�k gel�şmeler� tak�p ederek, �lg�l� 
kanun, yönetmel�k, tüzük ve genelgeler� �nceleyerek çalışmalarımızı sürdürmektey�z. Aşağıda l�stede 
bel�rtt�ğ�m�z teknoloj�k ürünler ve c�hazlardan faydalanarak çalışmalarımızı daha hızlı ve ver�ml� 
yapmaktayız.

 4 – İNSAN KAYNAKLARI

 Personel İst�hdam Durumu
  1 Müdür
  1 Memur
  21 Da�m� İşç�
  Toplam Personel: 24 k�ş�d�r.

 5 – TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

a) İlçem�zde Çöpler�n Toplanması ve Nakl�:
 İlçem�zde çöpler�n toplanması ve aktarma merkez�ne nakl� müdürlüğümüz kontrolünde 
gerçekleşt�r�lm�ş olup 2016 yılında 61.052 ton çöp toplanmıştır. Evsel atık konteynerler� aşağıdak� şek�lde 
toplanmaktadır.

1. B�r�nc� grup, sabah saat 05.00'da çıkarak kend�ler�ne göster�len mıntıkalardak� tüm konteynerler� 
b�t�rmek suret�yle saat 13:00 'da mesa�ler�n� tamamlarlar.
2.İk�nc� grup, sabah saat 06:.00 da �şbaşı yaparak, çalışma güzergahlarındak� tüm konteyner ve mıntıka 
tem�zl�ğ�nden sorumludur. Saat 15.00'da mesa�s� b�tmekted�r.
3.Üçüncü grup �se saat 17.00'da çalışmaya başlayarak merkez mahalleler ve ana arterlerdek� 
konteynerler� alarak saat  00.00'da  mesa�ler�n� tamamlar.

b) Meydan ve Sokakların Süpürülmes�:
Tem�zl�k �şler� bünyes�nde 25 k�ş�l�k seyyar grup (meydancı) el süpürgeler�  ve ,4 adet vakumlu yol 

süpürge aracı �le  caddeler, sokaklar, meydanlar, parklar ve d�ğer kamusal açık alanların tem�zl�ğ� 
yapılmaktadır.

c) Pazar yerler�n�n Tem�zl�ğ�
Torbalı �lçe sınırlarında kurulan tüm semt pazarlarının, pazarın büyüklüğü d�kkate alınarak 

oluşturulmuş ek�pler �le atıkların toplanması, tem�zl�ğ�, yıkanması, ve dezenfekte ed�lmes� �şlemler� 
yapılmaktadır. 

1
 

BİLGİSAYAR
 

2 KLİMA 

3 TELSİZ TELEFON 

4 TELEFON 

5 TELEVİZYON (82 ekran- 37 ekran)  
6

 
YAZICI 

 
7

 
TARAYICI

 

 

5
 

ADET
 

2 ADET  

1  ADET  

1 ADET  

2  ADET  
1 ADET

 
1 ADET

 

   
SIRA NO CİNSİ SAYISI
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d) Konteynırların Yıkanması ve Dezenfektes�
 Bölge genel�nde cadde ve sokaklara konulmuş olan konteynerler� dezenfektan �lacı �le 
per�yod�k olarak yıkanmıştır.

e) Molozların Toplanması:
İlçem�z sınırları �ç�nde vatandaşlarımızın evler�nde yapmış oldukları tad�latlar sonucunda çıkan moloz 

atıkları, bahçeler�nde bulunan ağaçların budanması sonucu çıkan dal ve d�ğer parçalar, tem�zled�kler� yaban� 
otlar, sıkıştırmalı araçlarımızın alamadığı katı atıkları, kepçe ve kamyon ek�b�m�zle günlük olarak toplayarak 
moloz döküm sahasına götürülmüştür.

f) İlçem�z Dâh�l�nde İbadethaneler�n Tem�zl�ğ�:
İlçem�z dahl�ndek� �badethaneler�n tem�zl�ğ� per�yod�k olarak müdürlüğümüz denet�m�nde 

gerçekleşt�r�lm�şt�r.
Resm�, d�n� bayramlarda ve beled�yem�z�n tert�p ett�ğ� organ�zasyonlarda tem�zl�k personel� rut�n 

çalışmasını sürdürmekte olup, ayrıca tören yapılacak alanlar �le �badet yapılacak alanlar, cadde ve sokaklar 
tem�zlend�kten sonra tazy�kl� su sıkılmak suret�yle yıkanıp kullanıma hazır hale get�r�lm�şt�r.

g) Tehl�kes�z Ambalaj Atıkları:
08.10.2015 tar�h�nde, Beled�yem�z �le b�rl�kte ambalaj atıklarının ger� dönüşümü �ç�n �k�l� protokol 

�mzalamıştır. Resm� kurumlara, okullara, muhtarlıklara ve talep doğrultusunda �ç mekân kumbarası dağıtımı 
yapılarak toplamaya başlanmıştır. Ayrıca bell� sokaklara ambalaj atıkları konteyner� konulmuş olup düzenl� 
olarak toplanmaktadır. 2016 yılı �çer�nde toplanan ambalaj atık m�ktarlarımız 653 ton 'dur. Cam ve ş�şe 
dönüşümü �ç�n cam ve ş�şe toplama h�zmet� ver�lmeye devam ed�lmekted�r.

h) B�tk�sel Atık Yağları:
İlçem�z sınırları �çer�s�nde bulunan muhtarlık b�nalarında atık yağlar �le �lg�l� b�lg�lend�rme broşürler� 

asılmıştır, bell� yerler�ne de atık yağ toplama b�donları oluşturulmuştur. 2016 yılı �çer�s�nde 43.998 kg atık yağ 
toplanmıştır.

�) Atık P�ller:
10.09.2009 tar�h�nde Beled�yem�z, İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�, TAP arasında (2) �k�şer yıl uzatmalı 

olarak protokol �mzalanmış olup, atık p�ller�n doğaya zarar vermeden bertaraf ed�lmes� �ç�n okullarda ve resm� 
kurumlarda yapılan kampanyalar sonucunda, verd�ğ�m�z atık p�l kumbaralarına 2016 yılı �çer�s�nde 740 
k�logram çeş�tl� ebatlarda atık p�l b�r�kt�r�lm�şt�r. Bu b�r�kt�r�len atık p�ller toplanarak İBBB's� Çevre Koruma 
ve Kontrol Da�res� Başkanlığına bertaraf ed�lmes� �ç�n tesl�m ed�lm�şt�r. 

6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

 Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunun get�rd�ğ� �ç kontrol çerçeves�nde gerekl� kontroller 
yapılmakta, Mal� �şlemler �le �lg�l� kontroller Harcama yetk�l�s�, Gerçekleşt�rme görevl�s�, Bütçe ve Ön mal� 
kontrol b�r�m� tarafından yapılmaktadır.
 Beled�ye Kanunun �lg�l� maddes� gereğ� Beled�ye Mecl�s� �ç�nde oluşturulan Denet�m Kom�syonu 
tarafından kontrol ed�lmekted�r. Denet�m kom�syonu raporuna göre gerekl� önlemler alınmaktadır.

 ll- AMAÇ VE HEDEFLERİ

 A –AMAÇ VE HEDEFİ
1- Tem�zl�k konusunda �lçem�z sak�nler�n�n yaşam kal�tes�n� arttırmak uluslararası standartlara uygun 

h�zmet sunmaktır.
2- Gez�c� ek�pler�n denet�m� sürdürülerek çöp konusundak� olumsuzlukları g�dermek, �lçe genel�nde 

zamansız çöp çıkartılmasını önlemekt�r.
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3-  İlçe genel�nde çöp konteyner� sayısını (cadde, sokaklar ve ana arterler ) artırmaktır.
4- İlçem�zde öncek� yıllara göre toplanandan daha fazla atık p�l toplanmasını sağlamak �ç�n 

b�l�nçlend�rme çalışmaları yapmaktır.
5- Ger� dönüştüreb�l�r kaynakların kazanımının artırılmasıdır.
6- Zaman �ç�nde değ�şen kentsel �ht�yaçları karşılayacak şek�lde katı atık s�stem� s�stem�n�n planlamasını 

oluşturmaktır.

B – TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Halkımızın yaşamını kolaylaştıran, her kes�m�n ve her kuruluşun takd�r ve beğen�s�n� kazanan, çevre 
düzen�n� koruyan herkes�n özlem duyduğu AB standartlarında güzel görünümlü yaşanab�l�r b�r �lçe oluşmasına 
ve düzenlenmes�ne katkı sağlamaktır.

Stratej�k plana göre öncel�kl� pol�t�kalarımız aşağıda bel�rt�ld�ğ� g�b� olmalıdır;
 Toplu mal ve h�zmet alım oranlarını yükseltmek.
 Müdürlüğümüzün tüm mal� kaynaklarının etk�n, ver�ml� ve tasarruflu kullanmak.
 Teknoloj�k �mkânlardan yeter�nce faydalanmak.
 H�zmet önces� planlama ve anal�z yapmak.
 Yılda b�r kez vatandaş memnun�yet ve güven anket� yapmak.
 Yılda b�r kez muhtarların memnun�yet ve güven anket� yapmak.
 H�zmet �ç� eğ�t�m� arttırmak
 İlet�ş�m kanallarından etk�n yararlanmak.
 Atık p�l ve batarya kampanyası yapmak
 Tem�zl�k araçlarının modern�zasyonunu sağlamak
 Atık taşıma mal�yetler�n� m�n�muma �nd�rme
  Bütçe g�derler�n� planlanan hedefler doğrultusunda yapmak
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 lll – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 A – MALİ BİLGİLER

  1 – Bütçe Uygulama Sonuçları

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2016 YILI BÜTÇESİ 

EKONOMİK 

AÇIKLAMA 
VERİLEN                           

TL 
HARCANAN           

TL SINIFLANDIRMA  

l
 

ll
 

0 1
 

1
 

Memurlar
 

85.000,00
 

59.063,27
  

0 1
 

3
 

İşç�ler
 

2.550.000,00
 

1.977.569,22
  

0 2
 

1
 

Memurlar
 

                  

10.000,00
 

5.390,69
 

0 2
 

3
 

İşç�ler
 

                

700.000,00
       

300.901,89
 

0 3

 

1

 

Üret�me Yönel�k Mal ve Malzeme Alımları

 

50.000,00

 
-----

 

0 3

 

2

 

Tüket�me Yönel�k Mal ve Malzeme Alımları

 

869.000,00

 

325.351,72

 

0 3

 

3

 

Yolluklar

 

5.000,00

 

719,29

 

0 3

 

4

 

Görev G�derler�

 

388.500,00

 

387.454,53

 

0 3

 

5

 

H�zmet Alımları

 

11.561.702,31

 

8.430.685,19

 

0 3

 

6

 

Tems�l ve Tanıtma G�derler�

 

1.000,00

 

-----

 

0 3

 

7

 

Menkul Mal. Gayr� Madd� Hak Alım Bakım 
Onarım

 

1.177.000,00

 

885.155,55

 

0 3

 

8

 

Gayr� Menkul Mal Bakım ve Onarım

 

15.000,00

 

-----

 

0 6

 

0 1

 

Mamul Mal Alımları

 

1.409.000,00

 

26.800,62

 

0 6

 

0 2

 

Menkul Sermaye Üret�m G�derler�

 

1.000,00

 

-----

 

0 6

 

0 5

 

Gayr� Menkul Sermaye Üret�m G�derler�

 

1.000,00

 

-----

 

0 6 

 

0 6

 

Menkul Malların Büyük Onarım G�derler�

 

2.000,00

 

-----

 

    

TOPLAM

 

18.825.202,31

 

12.399.091,97
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 2 –Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar
 Müdürlüğümüzün 2016 yılı faal�yet dönem� �çer�s�nde, Mal� yılı ödeneğ� olarak, 18.825.202,31-TL 
ödenek konulmuş olup, yıl �çer�s�nde 12.399.091,97-TL's� harcanmıştır. Ger�ye kalan 6.426.110,36- TL 
tutarda ödenek �ptal olmuştur. Müdürlüğümüzün g�der bütçes� gerçekleşme oranı %65.86 olmuştur.

 3 – Mal� Denet�m Sonuçları
 Mecl�s Denet�m Kom�syonu tarafından 2016 yılı mal� denet�mden geçm�ş olup, kom�syon tarafından 
eks�kl�k tarafımıza b�ld�r�lmem�şt�r.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2016 YILI BÜTÇESİ 

EKONOMİK 

AÇIKLAMA 
BÜTÇE 

ÖDENEĞİ                   
TL 

BÜTÇE GİDERİ 
TL 

BÜTÇE 
GERÇEKLEŞTİRME 

ORANI % 
KOD 

l 

0 1 PERSONEL GİDERLERİ 2.635.000,00 2.036.632,49 %77.29 

0 2 
SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA 710.000,00 306.292,58 %43.14 

0 3 
MAL VE HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 14.067.202,31 10.029.366,28 %71.30 

0 6 SERMAYE GİDERLERİ 1.413.000,00 26.800,62 %1.90 

  TOPLAM 18.825.202,31 12.399.091,97   

 

 

PERSONEL 
GİDERLERİ

 

SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA

 

MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ

 

SERMAYE 
GİDERLERİ

 

BÜTÇE ÖDENEĞİ                   2.635.000,00

 

710.000,00

 

14.067.202,31

 

1.413.000,00

 

BÜTÇE GİDER

 

2.036.632,49

 

306.292,58

 

10.029.366,28

 

26.800,62

 

0,00

 
2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 
12.000.000,00

 
14.000.000,00

 
16.000.000,00

 

B
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Ü
T

Ç
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S
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)
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 B – PERFORMANS BİLGİLERİ

 1.Faal�yet ve Proje B�lg�ler�

• Çöp toplama ve taşıma �ş�n�n düzenl� b�r şek�lde yapılması 

• Pazar yerler� cadde ve sokakların süpürülmes�

• Moloz ve cürufların süpürülmes�

• Süpürge araçları �le süpürme �ş�n�n yapılması, vatandaşlara gelen talepler doğrultusunda sokak ve 

caddelere konteynerler�n kırık ve dökük olanların tam�r ed�lerek tekrar vatandaşların h�zmet�ne 

sunulması.

• Konteynerler�n yıkama ve dezenfeks�yon �ş�n�n yapılması, görüntü ve çevre k�rl�l�ğ�ne yol açan 

boş arsalarda, kaldırım ve yol kenarlarında bulunan otların b�ç�lmes� sonucu çevren�n 

güzelleşt�r�lmes�.

• Tehl�kes�z Ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve ekonom�ye ger� kazandırılması,

• Atık p�ller�n ve b�tk�sel atık yağların toplanması,

• Müdürlüğe gelen ş�kâyetler�n zamanında değerlend�rerek vatandaş memnun�yet�n�n en üst 

düzeyde sağlanması.

• Personel eğ�t�m�

• Beled�yem�z d�ğer b�r�m müdürlükler� �le ortak çalışma. 

• Beled�yem�z tarafından halkımızı b�l�nçlend�rmek ve teşv�k etmek �ç�n 03.06.2016 tar�h�nde 

• Dünya Çevre günü etk�nl�ğ� yapılmıştır. B�tk�sel Atık Yağ, Ambalaj Atıkları, Evsel N�tel�kl� 

Atıklar, Atık P�ller �le �lg�l� stantlar kurulmuştur. Öğrenc�lere ger� dönüşüm hakkında b�lg� ver�ld�, 

Çevre ve Çocuk ajandası dağıtıldı.

• 2016 projeler�m�z de yer alan ve mevzuatta sorumluluğumuz olan “ALO ATIK” hattı olan 

•TORTEM – Torbalı Tem�zl�k s�stem� kurulmuş olup, 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlarımız talep 

ve ş�kayetler� alınmakta ve en fazla 1 �ş günü �çer�s�nde müdahale etmekted�r.

 

FAALİYET&PROJE 
PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

HEDEF GERÇEKLEŞEN  GERÇEKLEŞME  

ORANI  

Ambalaj atıklarını ayrı 
toplayacak s�stem� 
yaygınlaştırmak 

S�steme dah�l ed�len 
kumbara sayısı  

250  150  60%  

Çöp konteynırlarının 
yaygınlaştırılması ve yer 
altına alınmasını sağlamak 

Alınan konteynır sayısı 500  1000  200%  

Mevcut çöp konteynırlarının 
bakım-onarımlarını yapmak 

Bakım-onarım sayısı 500  500  100%  

Evsel n�tel�kl� katı atıkların 
toplanması taşınması, araç 
k�ralama, süpürme, yıkama, 
dezenfekte etme h�zmetler�n� 
gel�şt�rme 

Personel sayısı 170  145  85%  

Çöp konteynırlarının 
yıkanması ve dezenfekte 
ed�lmes� 

Yıkama-dezenfeks�yon 
sayısı 

100%  100%  100%  

Modern sıkıştırmalı çöp 
araçları almak 

Alınan araç sayısı 8  0  0%  
Yol süpürme araçlarının 
modern�zasyonu 

Alınan araç sayısı 2  0  0%  

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Müdürlüğümüze a�t performans hedefler� ve sonuçları aşağıdak� g�b�d�r.
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 3.PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ

 Müdürlüğümüze a�t 2016 yılı performans programımızda yer alan �şlerden,;

 “Ambalaj atıklarını ayrı toplayacak s�stem� yaygınlaştırmak” faal�yet�n�n hedefi 250 adet �ç mekân  
kumbarası konulması 150 adet kumbara kamu kurum ve kuruluşları �le talebe bağlı �ş yer� ve konutlara dağıtımı 
yapılmıştır. Hedefin gerçekleşme oranı 65% d�r.
 
 “Çöp konteynırlarının yaygınlaştırılması ve yer altına alınmasını sağlamak” faal�yet�n�n hedefi 500 
adet çöp konteyner� alınması 1000 adet alınmıştır. Hedefin gerçekleşme oranı 200% d�r.

 “Mevcut çöp konteynırlarının bakım-onarımlarını yapmak” faal�yet�n�n hedefi 500 adet çöp 
konteyner�n�n bakım onarımı yapmak 500 adet çöp konteyner�n�n bakım onarımı yapılmıştır. Hedefin 
gerçekleşme oranı 100% d�r.  

 “Evsel n�tel�kl� katı atıkların toplanması taşınması, araç k�ralama, süpürme, yıkama, dezenfekte etme 
h�zmetler�n� gel�şt�rme” faal�yet�n�n hedefi personel sayısını 170 yükseltmek �ken yıl ortalaması 145 k�ş�d�r. 
Hedefin gerçekleşme oranı 85% d�r.

 “Çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfekte ed�lmes�” faal�yet�n�n hedefi yıkama-dezenfeks�yon 
sayısı 100% olarak bel�rlenm�şt�r. Hedefin gerçekleşme oranı 100% d�r.

  “Modern sıkıştırmalı çöp araçları almak” faal�yet�n�n hedefi 8 araç almak. Hedefin gerçekleşme oranı 
0% d�r.

 “Yol süpürme araçlarının modern�zasyonu” faal�yet�n�n hedefi 2 araç almak Hedefin gerçekleşme oranı 
0% d�r.

lV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ

 A – ÜSTÜNLÜKLER
1- Kurumsal k�ml�k çalışmalarının tamamlanmış ve ben�msenm�ş olması
2- Vatandaş �stek ve �ht�yaçlarının tak�p ed�lmes�
3- Ac�l durum planının hazırlanmış olması
4- Torbalı'nın yaşanab�l�r b�r yer olarak görülmes� ve nüfusun artması
5- Öneml� sayıda öğrenc�ye sah�p olması
6- Torbalı'nın �kl�m koşullarının uygun olması

B – ZAYIFLIK 
1. Torbalı Beled�yes� tem�zl�k vb. h�zmetler�n�n tanıtımının yeters�z bulunması
2. Beled�yem�ze a�t tem�zl�k araçlarının esk�m�z olması,
3. Beled�yem�ze a�t tem�zl�k araçlarının eks�k kalması
4. Modern ve fonks�yonel tem�zl�k araçlarına sah�p olmamak,

C – DEĞERLENDİRME 
1. Zayıf yönler� g�dermek, kuvvetl� yönler� gel�şt�rmek amacıyla stratej�k plan ve b�r�m hedefler� tüm 

çalışmalarla paylaşılmalı, bu husustak� eğ�t�mlere ve tak�p çalışmalarına devam ed�lmel�d�r.
2. Beled�ye h�zmetler�n daha ver�ml� olarak sunulab�lmes� �ç�n h�zmet �ç� eğ�t�m çalışmalarına 

başlanılmıştır.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
 
 B�r�m yönet�c� olarak yetk�m dah�l�mde;  Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru 
olduğunu beyan eder�m. Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n bütçe �le tahs�s ed�lm�ş kaynakların 
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve �y� mal� yönet�m �lkeler�ne uygun olarak kullanıldığını ve �ç 
kontrol s�stem�n�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ�ne �l�şk�n yeterl� güvencey� sağladığını b�ld�r�r�m.
 Bu güvence, üst yönet�c� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller,
İç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�nde k� hususlara dayanmaktadır. Burada 
raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında, 
B�lg�m olmadığını beyan eder�m.

      Tolgahan EKİCİ
 Tem�zl�k İşler� Müdür V.
           20.02.2017
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VETERİNER İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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                 SUNUŞ

      Torbalı �lçem�z, İzm�r İl�n�n güney doğusunda yer alır,  kuzey�nde Buca ve Kemalpaşa, doğusunda 
Bayındır ve T�re, batısında Menderes, güney�nde Selçuk �le çevr�l� olmakla beraber yüzölçümü 603 km² d�r, 
�lçem�z 60 mahalleden oluşmakta ve yaklaşık olarak 150.000 nüfusa sah�pt�r, İlçem�z sınırları �çer�s�nde Sokak 
Hayvanları sayısı da �nsan nüfusumuzun % 8 s� kadar olup 12000 c�varındadır. 
                 Müdürlüğümüz 5393 sayılı Beled�ye Kanunu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda 
bel�rt�len görev yetk� ve sorumluluklarını yer�ne get�r�rken, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, İzm�r 
Büyükşeh�r Beled�yes�, Çevre Koruma ve Kontrol Da�re Başkanlığı'na bağlı  Veter�ner İşler� Müdürlüğü  �le 
uyumlu  çalışmalar yaparak, sokaklarda yaşayan başı boş gezen sokak hayvanlarını bakım ve rehab�l�tasyon 
merkez�m�zde toplayarak gerekl� olan aşıları, tedav�ler� ve kısırlaştırma �şlemler� yapılarak  halkın sağlığını 
tehd�t oluşturmayacak hale get�r�len sokak hayvanları alındıkları ortama tekrar  bırakılmaktadır. 

             Amacımız, halkımızın ve sokak hayvanlarımızın b�rl�kte yaşamlarını kolaylaştıran önlemler� alarak, 
sokak hayvanlarının halkımız �ç�nde sorunsuz doğal yaşamlarını sürdürmeler�n� sağlayarak, her kes�m ve 
kuruluşun beğen�s� kazanan, her kes�m�n özlem duyduğu, doğal yaşamın korunduğu yaşanab�l�r b�r yerleş�m 
yer� oluşmasına ve düzenlemes�ne katkı sağlamaktır.

  I - GENEL BİLGİLER

  A- MİSYON VE VİZYON

 M�syonumuz, tüm çalışanlarıyla b�rl�kte çevrec�, katılımcı, �nsan odaklı, güven�l�r, hesap vereb�l�r, 
şeffaf ve ad�l b�r yönet�m anlayışıyla h�zmetler� etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde sunarak,  halkın yaşam standardını 
yükseltmek.
 V�zyonumuz, ekonom�y� güçlü, kültürel değerler� canlı, çevreye ve doğal yaşama duyarlı, teknoloj�n�n 
tüm araç ve gereçler�nden faydalanılarak kend�ne ayrılan bütçey� tasarruflu kullanan doğal kaynakları koruyan, 
�ht�yaç hal�nde günün her saat�nde ek�pler� organ�ze edeb�len . eğ�t�ml� ek�pler oluşturan, her kes�m�n 
beğen�s�n� kazanan, modern doğal ve sağlıklı yaşamı ön planda tutan b�r yerleş�m yer� oluşturmaktır.

 B- GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

 1-Veter�ner İşler� Müdürlüğünün görevler� ; (5393 – 5199 SAYILI KANUN)

 a) Hayvan haklarını korumak, hayvan sağlığı ve refahı �le �lg�l� çalışmalar yapmak,
 b) Veter�ner sağlık tes�sler� kurmak ve �şletmek, sah�ps�z hayvanlarla �lg�l� olarak koruyucu ve tedav� 
ed�c� sağlık h�zmetler� vermek,
 c) İlçe sınırları �ç�nde sah�ps�z ve güçten düşmüş hayvanların rehab�l�tasyonu �ç�n kl�n�k ve sağlık 
h�zmetler� vermek, barınmalarını ve beslenmeler�n� sağlamak,
 d) Başıboş sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekl� tıbb� bakımlarının 
yapılması, �şaretlenmes� ve kayıt altına alınması, alındığı ortama ger� bırakılmasını sağlamak ve durumlarını 
tak�p etmek,
 e)Sah�ps�z hayvanların sah�plend�r�lmes�n� teşv�k etmek ve �stekl�lere yardımcı olmak, 
sah�plen�lenler�n kayıt altına alınmasını sağlamak,
 f)Evlerde beslenen hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak, sah�pl� hayvanlar �ç�n 
k�ml�klend�rme ve kayıt s�stem� oluşturmak,
 g)Halk sağlığını korumak amacıyla hayvanlarla �nsanlar arasında ortak olan (zoonoz) hastalıkların 
yayılmasını önlemek,
 h)Zoonoz, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları konusunda �lg�l� b�r�mlerle koord�nasyonu 
sağlayarak gerekl� önlemler� almak, bu hastalıklarla mücadele kapsamında karant�na h�zmet� vermek,
 �)Geç�c� bakımev�nde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermes�n� önleyecek 
tedb�rler�n alınmasını sağlamak,
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 j)Hayvan sevg�s�n�n yaygınlaştırılması ve d�ğer veter�nerl�k h�zmetler� konusunda �lçe halkının 
b�l�nçlend�r�lmes� �ç�n toplantı, panel, sem�ner vb. düzenlemek; �lg�l� resm� kurumlarla �şb�rl�ğ� yapmak,
 k)Yerel hayvan koruma gönüllüler�n�n çalışmalarını koord�ne ederek, sokağa bırakılan hayvanların 
bakım ve korunmalarını sağlamak,
 l)Ölen hayvanlar �ç�n hayvan mezarlığı oluşturmakla görevl� ve yetk�l�d�r.

 2-Sorumlu veter�ner hek�m�n görev ve sorumlulukları

 a)Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel k�ş�lerle b�rl�kte çalıştığı yer�n mevcut mevzuata uygun 
b�r şek�lde faal�yet göstermes�nden ve bu yerlere hayvanların kabul ed�l�p uygun şartlarda bakılmasından, 
kayıtlarının tutulmasından, hayvanlara aşılama, �laçlama, kısırlaştırma ve �şaretlemen�n yapılmasından, alet 
ve malzemen�n tem�zl�k ve dezenfeks�yonundan, atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar 
vermes�n� önleyecek tedb�rler�n alınmasından,
 b)Görev yaptığı geç�c� bakım ev�nde, 3285 sayılı Kanuna tab� �hbarı mecbur� hastalık çıktığında 
durumu resm� makamlara haber vermekle ve �lg�l�lerce alınacak yasal tedb�rler� uygulamakla, görevl� ve 
sorumludur.

3-Müdürün görev yetk� ve sorumluluğu

                 Veter�ner İşler� Müdürü görev ve h�zmetler�nden ötürü Beled�ye Başkanı ve bağlı olduğu  
Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

 a) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len Müdürlük görevler�n�n �lg�l� mevzuata uygun, etk�l�, ekonom�k ve 

             ver�ml� yürütülmes�n� sağlamak,

 b) Müdürlüğün görev alanına g�ren konularla �lg�l� mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları tak�p etmek,  

             personel�n� b�lg�lend�rmek ve eğ�tmek,

 c) Müdürlük görevler�n�n kapsamına g�ren bütün �şler� sevk ve �dare ederek gereken denet�mler�

  yapmak,

 ç) Personel�n�n tüm özlük �şlemler�n�n yürütümünü sağlamak,

 d) İlg�l� Yönetmel�ğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�ler�n� bel�rlemek; taşınır

  �şlemler�n�n gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak,

 e) Müdürlüğün çalışma ve stratej�k planlarının, faal�yet raporlarının, performans değerlend�rmes�ne

  esas olacak rapor ve �stat�st�kler�n oluşturulması; süreç anal�zler�, uygulamaya �l�şk�n değerlend�rme

  ve sonuçlar üret�lerek uygulamaya geç�r�lmes� çalışmalarını yürütmek,

 f) Genel �ş yürütümü konularında �lg�l� ve yetk�l� merc�lere müdürlük görüşü hazırlamak,

 g) Müdürlüğün g�der bütçe taslağını hazırlatmak,

 ğ) Harcama yetk�l�s� olarak, 5018 sayılı yasada bel�rlenen �ş ve �şlemler� gerçekleşt�rmek,

 h) İhale yetk�l�s� olarak, �lg�l� yasada bel�rlenen �ş ve �şlemler�n gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak,

 ı) D�s�pl�n am�r� sıfatıyla �lg�l� mevzuat çerçeves�nde hareket etmek

 �) Çalışma alanına g�ren ve Başkanlık Makamınca ver�len d�ğer görevler� yapmak �le görevl� ve 

yetk�l�d�r.
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4-İdar� ve mal� �şler bürosu

 a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-g�den ve z�mmetl� evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; 

 dosyalama düzen� ve Müdürlük arş�v�n� oluşturmak,

 b) Her türlü genelge, tebl�ğ, yönetmel�k ve Başkanlık em�rler�n� �lg�l� personele duyurmak,

 c) Personel�n her türlü özlük �şler�n�n tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

 ç) Müdürlüğün g�der bütçe taslağını, stratej�k ve çalışma planlarını, faal�yet raporlarını hazırlamak,

 d) B�r harcama b�r�m� olarak Müdürlüğün her türlü mal� �ş ve �şlemler�n� �lg�l� mevzuata göre yürütmek,

 e) İhale mevzuatına göre gerekl� �ş ve �şlemler� yapmak,

 f) Müdürlüğe a�t taşınır malların g�r�ş, çıkış, kayıt, değer tesp�t�, hurda, sayım, dev�r, bakım, onarım

  �şler� �le yönet�m hesabının oluşturulması �şlemler�n� gerçekleşt�rmek,

 g) Görev alanına g�ren ve müdürlük tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak �le görevl� ve yetk�l�d�r.

 

 C- MÜDÜRLÜĞÜMÜZ'E AİT BİLGİLER
              
    1- MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEŞKİLAT YAPISI

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN 
YARDIMCISI

VETERİNER  İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER  HEKİM

HAYVAN SAĞLIĞI, SOKAK HAYVANLARI
REHABİLİTASYONU VE KARANTİNA 

SORUMLUSU

SOKAK HAYVANLARI 
TEDAVİ İŞLEMİ

SOKAK HAYVANLARI 
KISIRLAŞTIRMA

SOKAK HAYVANLARI 
AŞILAMA İŞLEMİ

BARINAKTAKİ HAYVAN 
BESLEME İŞLEMİ

HAYVAN KAFESLERİ TEMİZLİĞİ EKİP GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

ÇEVRE SAĞLIĞI VEKTÖR 
MÜCADELESİ SORUMLUSU

BÜRO EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ

HAYVAN SAHİPLENDİRME 
İŞLEMLERİ

AŞI VE ÇİP İŞLEMİ HAYITLARI

AÇIK ALAN İLAÇLAMA İŞLEMLERİ

VETERİNER  HEKİM
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2 –İNSAN KAYNAKLARI

 Personel İst�hdam Durumu
 1  Müdür   
 2  Memur ( Veter�ner Hek�m )
 1  Da�m� �şç� 
 8  K�ş� h�zmet alımı ( 2 k�ş� gece görevl�s� )
 Toplam personel : 12 k�ş�d�r.

3-H�zmet Araçları
 Beled�yem�z Veter�ner İşler� Müdürlüğü, tüm �şler�n� (2)  �k� adet ç�ft kab�n kamyonet �le (1) adet 
motors�klet olmak üzere (3) üç araç �le  (sokak hayvanlarını yakalama ve taşıma )  serv�s h�zmet� dah�l 
vermekted�r.

4- H�zmet B�r�mler�
 Veter�ner �şler� Müdürlüğü h�zmetler�n� 3 ayrı bölümden oluşan çalışma ortamında 
gerçekleşt�rmekted�r.

 a- Torbalı Beled�yes�  Merkez B�na                ( Başkan Yardımcısı)

 b- Veter�ner İşler� müdürlük B�nası                 ( Vet.İşl. Müd.)

    c- Hayvan Barınak B�nası                              ( Vet. İşl. Hek�mler� )

 Müdürlüğümüze a�t  h�zmet �fa ed�len mekanlar aşağıdak� tabloda sunulmuştur.

SIRA NO
 

KULLANIM AMACI
 

ALANI M2
 

SAYISI
 1

 
Müdür Odası

 
20
 

1
 

2
 

Tem�zl�k �şler� �dare
 
odası

 
20
 

1
 

3
 

Veter�ner  Hek�m
 

odası
 

12
 

2
 

4  İlaç odası  12 1 
5  Toplantı odası  30 1 

6  Yemekhane  22 1 

7  Amel�yathane Odası  25 1 

8  Müşahede  odası  6 4 

           
9

 
Köpek odaları

               
6
                 

20
 

10
 

Soğuk hava (yem deposu)
 

10
 

1
 

11
 

Ked� odası ( kafes)
 

1
 

5
 

12
 

Açık alan  ( Köpek kafes� )
 

50
 

2
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 D - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

2016 YILI KIŞIRLAŞTIRILAN HAYVAN SAYISI

KISIRLAŞTIRLAN HAYVAN SAYISI
     1- ERKEK KÖPEK : 269 ADET
     2- DİŞİ KÖPEK      :  342 ADET
     3- DİŞİ KEDİ           :  11 ADET
                   TOPLAM : 622 ADET
 
                           2016 YILI TEDAVİSİ YAPILAN YARALI HAYVAN SAYISI

2016 YILI KÖPEK KEDİ TOPLAM 
 

AYLAR ERKEK DİŞİ ERKEK DİŞİ MİX 

OCAK 11 11 0 1 22 

ŞUBAT 21 38 0 2 59 

MART 23 35 0 0 58 

NİSAN 30 34 0 0 64 

MAYIS 29 33 0 0 62 

HAZİRAN 23 30 0 0 53 

TEMMUZ 10 23 0 3 33 

AĞUSTOS 14 13 0 0 27 

EYLÜL 25 28 0 2 43 

EKİM 16 24 0 1 40 

KASIM 32 35 0 2 67 

ARALIK 35 38 0 0 73 

 
TOPLAM

 
269 342 0 11 622 

 

 KÖPEK KEDİ TOPLAM 

 ERKEK DİŞİ ERKEK DİŞİ MİX 

OCAK 7 7 8 4 26 

ŞUBAT 6 6 9 10 31 

MART 5 4 7 4 20 

NİSAN 8 4 3 8 23 

MAYIS 8 7 6 6 27 

HAZİRAN 6 9 4 7 26 

TEMMUZ 8 8 5 10 31 

AĞUSTOS 9 10 3 8 30 

EYLÜL 7 12 2 8 29 

EKİM 9 6 4 4 23 

KASIM 9 4 2 7 22 

ARALIK 10 9 5 3 27 

TOPLAM 92 86 58 79 315 
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TEDAVİSİ YAPILAN YARALI HAYVAN SAYISI
 1- ERKEK KÖPEK :  92 ADET
 2- DİŞİ KÖPEK       : 86 ADET
 3- ERKEK KEDİ     : 58 ADET
 4- DİŞİ KEDİ          :  79 ADET
  TOPLAM :315  ADET
  

2016 YILI SAHİPLENDİRİLEN HAYVAN SAYISI

SAHİPLENDİRİLEN HAYVAN SAYISI
1- ERKEK KÖPEK :  88 ADET
2- DİŞİ KÖPEK       : 96 ADET
3- DİŞİ KEDİ           :  1 ADET
TOPLAM  : 185 ADET 

 

KÖPEK
 

KEDİ
 

TOPLAM
 AYLAR

 
ERKEK

 
DİŞİ

 
ERKEK

 
DİŞİ

 
MİX
 OCAK

 
5

 
5

 
0
 

1
 

11
 

ŞUBAT
 

7
 

9
 

0
 

0
 

16
 

MART
 

20
 

17
 

0
 

0
 

37
 

NİSAN  13  10  0 0 23 
MAYIS  8  7  0 0 15 

HAZİRAN  5  5  0 0 10 

TEMMUZ  5  7  0 0 12 

AĞUSTOS  6  9  0 0 15 

EYLÜL  6  10  0 0 16 

EKİM
 

3
 

4
 

0
 

0
 

7
 

KASIM
 

4
 

7
 

0
 

0
 

11
 

ARALIK
 

6
 

6
 

0
 

0
 

12
 

TOPLAM
 

88
 

96
 

0
 

1
 

185
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 II- AMAÇ VE HEDEFLER

 E - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'MÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ   

 1-Sokak hayvanlarını yakalama ve taşıma standartlarını yükseltmek
 2-Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve rehab�l�tasyonunun yapılmasını sağlamak. 
 3-Sokak hayvanlarının sah�plend�rme sayısının artırılmasını sağlamak. 
 4-Sokak hayvanlarına doğal ortamlar hazırlamak. 
 5-Sokak hayvanları popülasyonunu koruma çalışmaları yapmak.
 6-Sokak hayvanlarını gelecek nes�llere doğallıklarını kaybett�rmeden taşımak ve yaşatmak.
 7-Sokak hayvanlarını halkımıza sevd�rme çalışmaları yapmak 
 8-İlçem�z sak�nler� ve sokak hayvanlarını b�r arada yaşaması �ç�n kolaylaştırıcı h�zmet sunmak.

 F -TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

               Halkımızın yaşamını kolaylaştıran, her kes�m�n ve her kuruluşun takd�r ve beğen�s� kazanan, çevre 
düzen�n� ve doğal yaşamı koruyan herkes�n özlem duyduğu AB standartlarında yaşanab�l�r b�r �lçe 
oluşmasına ve düzenlenmes�ne katkı sağlamaktır.
 
       1- Stratej�k plana göre öncel�kl� pol�t�kalarımız aşağıda bel�rt�ld�ğ� g�b� olmalıdır.

 Toplu mal ve h�zmet alım oranlarını yükseltmek
 Müdürlüğümüzün tüm mal� kaynaklarının etk�n, ver�ml� ve tasarruflu kullanmak
 Teknoloj�k �mkânlardan yeter�nce faydalanmak
 H�zmet önces� planlama ve anal�z yapmak
 Yılda b�r kez vatandaş memnun�yet ve güven anket� yaptırmak
 Yılda b�r kez muhtarların memnun�yet ve güven anket� yaptırmak
 H�zmet �ç� eğ�t�m� artırmak
 İlet�ş�m kanallarından etk�n yararlanmak
 Bütçe g�derler�n� planlanan hedefler doğrultusunda yapmak.

  
       2- B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar
  B�lg� ve �let�ş�m alanlarında günün şartlarına göre b�l�msel ve teknoloj�k gel�şmeler� tak�p ederek, 
�lg�l� kanun, yönetmel�k, tebl�ğ, tüzük ve genelgeler� �nceleyerek çalışmalarımızı sürdürmektey�z. Güncel 
teknoloj�k ürünler ve c�hazlardan faydalanarak çalışmalarımızı daha hızlı ve ver�ml� yapmaktayız.

      3- Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�
 Kamu Mal� yönet�m� ve kontrol kanunun get�rd�ğ� �ç kontrol çerçeves�nde gerekl� kontroller 
yapılmakta, Mal� �şlemler �le �lg�l� kontroller Harcama yetk�l�s�, Gerçekleşt�rme görevl�s�, Bütçe ve Ön mal� 
kontrol b�r�m� tarafından yapılmaktadır.
  Beled�ye Kanunun �lg�l� maddes� gereğ� Beled�ye Mecl�s� �ç�nden oluşturulan Denet�m Kom�syonu 
tarafından kontrol ed�lmekted�r. Denet�m kom�syonu raporuna göre gerekl� önlemler alınmaktadır.

 4- D�ğer Hususlar
 Müdürlüğümüzün sürdürmüş olduğu faal�yetler�, en hızlı b�r şek�lde ek�p çalışması �çer�s�nde, 
yasalara uygun olarak vatandaşlarımızın memnun�yet�n� sağlayarak sürdürmek temel amacımızdır.
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 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
            A - MALİ BİLGİLER 
      
    1-Bütçe Uygulama Sonuçları

  VETERİNER  İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜNÜN  2016  YILI  BÜTÇESİ

 2- Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar
             Müdürlüğümüzün 2016 yılı faal�yet dönem� �çer�s�nde, mal� yılı ödeneğ� olarak 975.000,00 TL 
ödenek konulmuş olup, yıl �çer�s�nde 458.262,00 TL' s� harcanmıştır. Ger�ye kalan tutarda ödenekte  �ptal 
olmuştur. 

  3- Mal� Denet�m Sonuçları
  Mecl�s Denet�m Kom�syonu tarafından 2016 yılı mal� denet�mden geç�r�lm�ş olup, Kom�syon 
tarafından eks�kl�k tarafımıza b�ld�r�lmem�şt�r. 

 B - PERFORMANS BİLGİLERİ

  1- Faal�yet ve proje B�lg�ler�
 Sokak hayvanlarının toplama- taşıma �ş�n�n düzenl� b�r şek�lde yapılması
 Sokak hayvanlarının kısırlaştırma sayısının artırılması
 Yaralı sokak hayvanların hızlı tedav�ler�n�n yapılması
 Sokak hayvanlarının beslenmeler�n� sağlamak
 Sokak hayvanlarının yaz aylarında susuz kalmamalarını sağlamak
 Sokak hayvanlarının sah�plend�r�lmes�n� sağlamak 
 Sokak hayvanlarını sevd�rme çalışmaları yapmak
 Müdürlüğe gelen ş�kâyetler�n zamanında değerlend�rerek vatandaş memnun�yet�n�n en üst

düzeyde sağlanması.

EKONOMİK 

AÇIKLAMA 

VERİLEN 

TL 

HARCANAN 

TL 

SINIFLANDIRMA 

L ll 

01  01 Memurlar  182.000 ,00  136 .975 ,00  

01  02  Sözleşmel� Personel  86 .000,00     68 .145,00  

02  01 Memurlar  21 .000,00   19.966 ,00  

02  02  Sözleşmel� Personel  14.000,00    10 .410,00  

03  02 Tüket�me Yönel�k Mal ve Malzeme Alım.  496 .500,00  216 .640,00  

03  03 Yolluklar 4.500,00         228 ,00  

03  04 Görev G�derler�  6.000,00  0 

03  05 H�zmet Alımları  26 .000,00       1.465 ,00  

03  07 Menkul Mal ,Gayr� madd� Hak Alım, Bakım  35 .000,00   3.913 ,00  

03  08  Gayr�menkul Mal Bakım ve Onarım G�der�  45 .000,00  520,00  

06  01  Mamul  Mal Alımları 50.000,00  0 

06  05  Gayr� Menkul Sermaye Üret�m G�derler�  9.000,00  0 

  TOPLAM     975 .000,00  458 .262 ,00 TL 
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 • Personele eğ�t�m ver�lmes�n� sağlamak.
 • Beled�yem�z�n d�ğer b�r�m müdürlükler� �le ortak çalışma yapılmasını sağlamak.

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 A-ÜSTÜNLÜKLER

 1-Kurumsal k�ml�k çalışmalarının tamamlanmış ve ben�msenm�ş olması.
 2-Vatandaş �stek ve �ht�yaçlarının tak�p ed�lmes�.
 3-Ac�l durum planının hazırlanmış olması.
 4-Torbalı'nın yaşanab�l�r b�r yer olarak görülmes� ve nüfusun artması.
 5-Öneml� sayıda öğrenc�ye sah�p olması.
 6-Torbalı'nın �kl�m ve yaşam koşullarının uygun olması.

            B-ZAYIFLIK

 1-Beled�yen�n d�j�tal arş�v s�stem�n�n bulunmaması.
 2-Torbalı Beled�yes� Veter�nerl�k vb. h�zmetler�n�n tanıtımının yeters�z bulunması.
 3-Entegre b�lg� s�stem�n�n olmaması

            C-DEĞERLENDİRME

  1-Zayıf yönler� g�dermek, kuvvetl� yönler� gel�şt�rmek amacıyla stratej�k plan ve b�r�m hedefler�
  tüm çalışanlarla paylaşılmalı, bu husustak� eğ�t�mlere ve tak�p çalışmalarına devam ed�lmel�d�r.
 2-Beled�ye h�zmetler�n daha ver�ml� olarak sunulab�lmes� �ç�n h�zmet �ç� eğ�t�m çalışmalarına
  başlanılmıştır.    

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

              Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

              Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

              Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde 
�ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� 
hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak 
uygulandığını b�ld�r�r�m.
              Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, 
İç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara dayanmaktadır.
              Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 
b�lg�m olmadığını beyan eder�m.               
                                         

                                                                                                Kemal SEVİNÇLİ
                                                                                               Harcama Yetk�l�s�
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 
 B�r�m yönet�c� olarak yetk�m dah�l�mde ;

 Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

 Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n bütçe �le tahs�s ed�lm�ş kaynakların planlanmış 
amaçlar doğrultusunda ve �y� mal� yönet�m �lkeler�ne uygun olarak kullanıldığını ve �ç kontrol 
s�stem�n�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ�ne �l�şk�n yeterl� güvencey� sağladığını b�ld�r�r�m.
 Bu güvence, üst yönet�c� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller,
İç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�nde k� hususlara dayanmaktadır.
 Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında, 
            B�lg�m olmadığını beyan eder�m.

                     
                 Kemal SEVİNÇLİ
               Veter�ner İşler� Müdürü
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FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ



 SUNUŞ

Müdürlüğümüz yetk� altında kalan yapı, tes�s, onarım, �nşaat ve h�zmetler�n öncel�kler�n�n 
bel�rlenmes�, Fen İşler� Müdürlüğüne a�t bütçe h�zmet gereğ�n�n hazırlanması, proje doneler�n�n bel�rlenerek 
projen�n yapılması veya yaptırılması, �şler�n organ�zasyonu, �hales�, kontrollük h�zmetler�n�n �lg�l� kanun, 
tüzük, yönetmel�k ve kararnameler çerçeves�nde yürütülmes�n� sağlar. Yatırımların, �hale aşamasından , kes�n 
kabul aşamasına kadar tüm h�zmetler�n yürütülmes�n�, yapı tes�s ve onarımların; gerekl�, dayanıklı, ekonom�k, 
çağdaş ve estet�k olması kr�terler� çerçeves�nde yapılmasının sağlanması h�zmet �lkes�d�r.

Müdürlüğümüz; Beled�yen�n yatırım programı �ç�nde yer alacak program taslağı Beled�ye Başkanlığı' 
nın bütçe kararnames�ne göre vereceğ� d�rekt�fler doğrultusunda Müdürlüğün görüşüne uygun olarak 
hazırlanan ve �ncelend�kten sonra Başkanlık makamınca onaylanıp kes�nleşen yatırım programları 
çerçeves�nde �ş programı düzenleyerek uygulayan b�r�md�r.

İlçem�z�n gün geçt�kçe çoğalan nüfusuna paralel olarak sorunları da hızla artmaktadır. Bu sorunların 
g�der�lmes� amacıyla Beled�yem�z bu çalışma yılı �çer�s�nde yoğun b�r tempoyla üst yapı ve alt yapı h�zmetler� 
vererek �lçem�ze çağdaş b�r görünüm, modern b�r �lçe hüv�yet� kazandırmak �ç�n eldek� mevcut �mkanları en 
ver�ml� şek�lde kullanmak suret�yle çalışmalarını sürdürmekted�r.

1-GENEL BİLGİLER

A-M�syon ve V�zyon

MİSYON
Fen İşler� Müdürlüğü; İlçem�z�n sosyal yaşamında çok öneml� yer tutan üst ve alt yapıların, hedeflenm�ş 

olan �şler�n planlanmasını ve elde ed�lm�ş projeler�n uygulamasını yapmak, ayrıca d�ğer kamu kuruluşlarınca 
yapılması planlanan �şler�n tak�b� ve koord�nasyonu sağlamakla görevl�d�r.

Yapı tes�s ve onarım �şler� kapsamında �hale, şartname ve dosyalarını hazırlamak, �hale sonrası 
sözleşme şartlarına göre yapı denet�m�, yapım süres�nce �nşaatların hak ed�şler�n�n hazırlanmasına yapım 
b�t�m�nde geç�c� ve kes�n kabuller�n yapılması ve kes�n hesaplarının tamamlanması, tak�p edecek yılın yapı 
�nşaat programının hazırlanmasının gerçekleşt�rmekt�r.
  

VİZYON

Müdürlüğümüz b�reysel hak ve toplum yararına olan çalışmalarına devam ed�p daha �y� h�zmet yapma 
sorumluluğunun b�l�nc�nde olup halkımıza yakışan güzell�kler� keşfed�p Başkanlık Makamının em�r ve 
müsaades� doğrultusunda s�stemat�k olarak uygulayan �deal�st müdürlüktür.

Çağdaş, estet�k ve modern görünümlü yapılaşma ve h�zmet; doğanın korunduğu, mevcut yaşamda 
barınılan yerler�n huzurlu ve sorunsuz olması �ç�n gereken t�t�zl�ğ�n göster�lmes�d�r.

Müdürlüğümüz hukuk, hoşgörü, adaletl� h�zmet etme sorumluluğunu yaşayıp yaşatan �nsanlık onuruna 
yaraşır b�ç�mde, yaptığı h�zmetlerde toplum sağlığını ön planda tutan görev anlayışındadır.

 Müdürlüğümüz kentsel gel�ş�m�n, Beled�ye h�zmetler�nde kal�te ve ver�ml�l�ğ�n temel unsurlar olarak 
değerlend�r�lmes�yle sağlanab�leceğ�ne kal�te ve ver�ml�l�k �se Müdürlüğümüz personel�n�n, m�syonlarının 
gereğ�n� yer�ne get�reb�lmek �ç�n gecel� ve gündüzlü çalışmalara katılmaları, Başkanlık Makamı ve 
Müdürlüğümüz arasında güçlü �let�ş�m ve koord�nasyon sağlanmasıyla mümkündür.
Fen İşler� Müdürlüğü olarak anlayışımız, öncü ve örnek b�r�m olmaktır.
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B-Yetk�, Görev ve Sorumluluklar

GÖREV TANIMI

Müdürlüğümüz yetk� alanında kalan yapı, tes�s, onarım, �nşaat ve h�zmetler�n öncel�kler�n�n 
bel�rlenmes�, Fen İşler� Müdürlüğüne a�t bütçe h�zmet gereğ�n�n hazırlanması, proje ver�ler�n�n bel�rlenerek 
projen�n yapılması veya yaptırılması, �şler�n organ�zasyonu, �hales�, kontrollük h�zmetler�n�n �lg�l� kanun, 
tüzük, yönetmenl�k ve kararnameler çerçeves�nde yürütülmes�n� sağlar. Yatırımların, �hale aşamasından, kes�n 
kabul aşamasına kadar tüm h�zmetler�n yürütülmes�n�, yapı tes�s ve onarımların; gerekl�, dayanıklı, ekonom�k, 
çağdaş ve estet�k olması kr�terler� çerçeves�nde yapılmasının sağlanması h�zmet �lkes�d�r.

Müdürlüğümüz; Beled�yen�n yatırım programı �ç�nde yer alacak program taslağı Beled�ye 
Başkanlığının bütçe kararnames�ne göre vereceğ� d�rekt�fler doğrultusunda Müdürlüğün görüşüne uygun 
olarak hazırlanan ve �ncelend�kten sonra Başkanlık Makamınca onaylanıp kes�nleşen yatırım programları 
çerçeves�nde �ş programı düzenleyerek uygulayan b�r�md�r.

İlçem�z�n gün geçt�kçe çoğalan nüfusuna paralel olarak sorunları da hızla artmaktadır. Bu sorunların 
g�der�lmes� amacıyla beled�yem�z bu çalışma yılı �çer�s�nde yoğun b�r tempoyla üst yapı h�zmet� vererek 
İlçem�ze çağdaş b�r görünüm, modern b�r kent hüv�yet� kazandırmak �ç�n eldek� mevcut �mkânları en ver�ml� 
şek�lde kullanmak suret�yle çalışmalarını sürdürmekted�r.

YETKİ ve SORUMLULUKLAR

Yetk� �le görevler�n b�rb�rler�nden kes�n olarak ayrılmaları �mkânsızdır. Sorumluluk yetk� ve görev 
b�rb�rler� �le çok yakından �lg�s� bulunan b�rb�rler� üzer�nden tanımlanab�lecek ve açıklanab�lecek olan ve 
b�rb�rler�nden güç kavramlarıdır.

Görev� ve sorumluluk konuşunda bu yönetmenl�kte kabul ed�len genel kurallar;  her eleman görev�n� 
yapmak �ç�n gerekl� ve yeterl� yetk�ye sah�pt�r. Yetk� �şe b�r görev�(n�tel�k, n�cel�k, süre, yöntem vb. hususlar 
yönünden)�stenen b�ç�mde yapmak �ç�n bağlı bulunan k�ş� ya da makamdan alınan Hak olarak 
yorumlanmaktadır. Her eleman görev�n� yapmamaktan eks�k yanlış ve geç yapmaktan yetk�s� oranında 
sorumludur. Sorumluluk ''B�r görev�n (n�tel�k, n�cel�k, süre, yöntem vb. hususlar yönünden)�sten�len b�ç�mde 
yapamamasından ötürü bağlı bulunan k�ş� ya da makama karşı hesap verme yükümlülüğü'' olarak 
anlaşılmaktadır.

Yetk� devr�, yönet�c�ler�n genel yönet�m görevler�n� daha etk�n b�r şek�lde yapab�lmeler� �ç�n 
yararlandıkları b�r yöntem �lkes�d�r. Yetk� devr� yasaların çalışma �lkes� ve şartlarının sınırlarına göre yapılır. 
B�r yetk�n�n devred�lmes� sonucunda, yetk�y� devreden yönet�c�n�n o yetk�n�n kullanılmasından doğan genel 
sorumluluğu devam eder. Yetk�y� devreden �le devralan arasında yen� b�r sorumluluk �l�şk�s� doğar. O yetk�y� 
devralan yetk�n�n kullanılmasından doğan ceza�, parasal ve hukuk� sorumluluklarından başka yetk�y� devreden 
yönet�c�ye karşı görev sorumluluğu da yüklenm�ş olur. B�r göreve vekâleten atananlar o görev �ç�n gerekl� 
yetk�ye sah�p olur, görevden dolayı sorumluluk yüklen�r.

C-Müdürlüğe İl�şk�n B�lg�ler

1-F�z�ksel Yapısı

Fen İşler� Müdürlüğü Muratbey Mahalles�nde Abd� Erel Caddes� No:58 adres�nde Beled�yem�z 
Mülk�yet�nde bulunan 5000 m2 alan �çer�s�nde zem�n kat ve b�r�nc� kat Fen İşler� İdare b�nası b�r adet deposu 
b�r adet yemekhanes�,  araçların park ed�ld�ğ� sundurmaları, yakıt depoları b�r adet güvenl�k b�nasından 
oluşmaktadır. Müdürlüğümüz bu alanda h�zmet vermekted�r.
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2-Teşk�lat Yapısı

Fen İşler� Müdürlüğü,5393 sayılı Beled�ye yasasının 48.maddes� ve norm kadro �lke ve standartlarına 
uygun olarak mecl�s kararıyla oluşturulmuş;5018 sayılı mal� yönet�m ve kontrol kanununda bel�rt�len görev, 
yetk� ve sorumluluk �lkes�ne dayanılarak yönetmenl�k hazırlanmış olup; Beled�ye Başkanı'nın da 
görevlend�receğ� Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan b�r b�r�md�r. Fen İşler� Müdürlüğü norm kadro 
esaslarına göre �hdas ed�lm�ş ve Müdür ve aşağıdak� serv�slerden oluşur.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YÖNETİCİ VE KADEME GÖREVLERİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

Torbalı Beled�ye Başkanlığının amaçları, prens�p ve pol�t�kaları �le bağlı bulunulan mevzuat ve 
Beled�ye Başkanının bel�rleyeceğ� esaslar çerçeves�nde, Başkanlık Makamının em�r ve d�rekt�fler� 
doğrultusunda: Torbalı Beled�yes� sınırları �çer�s�nde yürürlüktek� İmar planlarına uygun olarak yen� yolların 
yapılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamaktan kış şartlarında yolların ulaşıma açık tutulmasından ana 
arterler, cadde ve kavşaklarda trafik akışını sürekl� kılacak yol ve sürüş güvenl�ğ� oluşturarak s�nyal�zasyon 
şebekeler�n�n tes�s ett�rmekten, trafik emn�yet� �ç�n yatay düşey trafik �şaretler�n� yapmaktan ve yaptırmaktan 
trafik akışını en �y� şek�lde sağlamak amacıyla İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�yle Koord�nasyonu sağlamaktan 
UKOME, AYKOME karalarını uygulamaktan ve uygulatmaktan b�r�m�n �ht�yaç duyduğu araç ve 
malzemeler�n tem�n ed�lerek kullanıcılara ver�lmes�n� sağlamaktan, b�r�m�n çalışma programını hazırlayıp 
tak�p etmekten İmar planlarına uygun olarak İmar yollarının açılması, �hale yoluyla yapılacak �şler�n proje ve 
�hale �şlemler�n�n hak ed�şler� ve ödemeler�n� tak�p etmekten kontrollük görev�n� yürütmekten Fen İşler� 
Müdürlüğüne bağlı tüm araç ve �ş mak�neler�n�n onarım, tam�r ve bakımlarını yapmak veya yaptırmaktan 
sorumludur.

Beled�ye hudutları �ç�ndek� tar�h� kültürel değerler� korumak, yapılan her h�zmet�n �nsan yaşamını 
doğrudan veya dolaylı etk�led�ğ�n�n b�l�nc�yle çağdaş yaşamın get�rd�ğ� tüm teknoloj�k olanakları kullanıp 
çağdaş standartlarda kamusal h�zmet vermek.

Yaya ve araç trafiğ� ulaşımının rahatlıkla sağlanması �ç�n köprü yol ve kavşak düzenlemeler� �le alt üst 
geç�t yapımı ve yayalaştırma uygulamaları yapmak.

Fen İşler� Müdürlüğünün amaç ana görevler� ve �ş �l�şk�ler�ne �l�şk�n görevler� yapar, yaptırır.
Müdürlük bünyes�ndek� serv�s yetk�l�ler�n�n verecekler� yıllık çalışma raporlarını �nceler, �ncelet�r. 

Gördüğü aksamaların g�der�lmes� �ç�n d�rekt�fler ver�r. Beled�ye Başkanlığınca �stenen veya kend�s�n�n gerekl� 
gördüğü raporlar �le Müdürlüğün yıllık çalışma raporlarını hazırlatır. Başkanlığa sunar.

Fen İşler� Müdürlüğünde yapılan çalışmalara �l�şk�n b�l�msel ve tekn�k gel�şmeler� kovuşturur, �lg�l� 
kuruluşlara temas sağlar, öneml� gördüğü gel�şme sonuçlarını uygulamaya konulması �ç�n gerekl� �şlemler� 
yapar yaptırır.
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Fen İşler� Müdürlüğünü; Başkanlık Makamında, Beled�ye Encümen�nde, gerekl� yer ve kuruluşlarda 
tems�l etmek ve duruma göre Müdürlüğün görüş tutum ve öner�ler�n� savunmak.

Müdürlüğün, Müdür�yet�n kuruluşuna ve yaptığı görevler �ç�n �ler�ye dönük hedefler göstermek,
Müdürlüğün görev alanlarına g�ren konularda kes�n kararları vermek, çeş�tl� konulara �l�şk�n farklı 

yollar ve çözümler arasında son ve kes�n seç�m yapmak,
Şema değ�ş�kl�kler�, poz�syonların n�tel�kler� hakkındak� değ�ş�kl�kler �le yetk� ve görevlerde değ�ş�kl�k 

tekl�fler� yapmak,
Fen İşler� Müdürlüğü yukarıda bel�rt�len görevlerden başka Başkanlığın vereceğ� yada Müdürlük 

h�zmetler�n�n gerekt�rd�ğ� başka görevler� yer�ne get�rmek,
Beled�ye Başkanının veya görevlend�rd�ğ� Başkan Yardımcısının gözet�m� ve denet�m� altında 

yukarıda özetle bel�rt�len görevler� yer�ne get�rmek,

YOL YAPIM VE ONARIM SERVİSİ GÖREVLERİ

Her yıl müdürlükçe hazırlanan ve Başkanlıkça onaylanan çalışma programının ışığı altında şu görevler� 
vardır;

Beled�ye sınırları �çer�s�nde �marlı ve �marsız bölgelerde yen� açılacak yollar �ç�n gerekl� etüt, proje, 
keş�f ve ön hazırlıklarını yapmak ve yolları açmak,

Açılan yolların stab�l�ze ser�lmes� ve sıkıştırılmasını yapmak, stab�l�ze yolların bakım ve onarımlarını 
yapmak,

Formene tesl�m ed�len mak�neler�n eks�ks�z olarak zamanında �şyer�nde bulundurulmasını ve bunların 
amaç dışında kullanılmamasını, devamlı çalışır durumda tutulmasını sağlayacak tedb�rler almak ve kontrol 
etmek,

Asfalt plent� ve agrega tes�sler�n�n �şletme bakım, onarım ve �ş programını hazırlayıp, her türlü 
malzemen�n tem�n� �ç�n hazırlıklar yapmak, �ht�yaç duyulan veya duyulacak malzeme sab�t tes�s öner�ler�n� 
saptayıp, projelend�rerek Müdür�yet makamına sunmak,

B�tümlü malzemeler�n gönder�lmes�, depolanması ve kullanılması �ç�n gerekl� mak�ne ve tes�sler�n 
bakımlarının onarımlarının ve her türlü �şletme malzeme �ht�yaçlarının tem�n�n� sağlamak,

Asfalt şant�yes�nde ve �şyerler�nde �ş, trafik ve �şç� güvenl�ğ� yönünden �ht�yaç duyulan her türlü 
tedb�rler�n alınmasını sağlamak,

Asfaltlanan cadde ve sokakların bakım ve onarımını yapmak,
Kış aylarında yoğun yağışların sebep olduğu cadde ve sokaklardak� olumsuzlukların ortadan 

kaldırılmasını sağlamak,
Müdürlük emr�nde görevl� �şç� personelle veya �hale yoluyla asfalt kaplama ve yama, bordür, tretuvar 

yapım ve onarımını yapmak,
Yol ve kavşak düzenlemeler�n� yapmak veya yaptırmak,
Gerekl� yerler �st�nat duvarı ve merd�venl� yol yapılmasını sağlamak,

 A-ŞANTİYE MÜHENDİSİ GÖREVLERİ

Yol yapım ek�b�n�n �ht�yaçlarının g�der�lmes�, ek�ptek� tekn�syenler�n kontrol �şler�n�, yol yapım 
mühend�sl�ğ�nden aldığı d�rekt�f çerçeves�nde yürütmek,

Çalışmalar sırasında karşılaştıkları zorlukları yenmeler� �ç�n onlara yardımda bulunur, d�rekt�fler ver�r, 
yapacağı per�yod�k kontroller sırasında gördüğü aksaklıklar hakkında yol mühend�s�ne sık sık b�lg� ver�r.

Yol yapımları kontroller�nden alınan randıman �le teor�k olarak hesaplanan randımanı karşılaştırarak 
aradak� farkı saptayıp çalışmanın buna göre düzenlenmes� �ç�n yol yapım mühend�s�ne öner�de bulunmak,

Ek�pler�n, �ş mak�neler�n�n ve taşıtların randıman ve kapas�teler�ne göre çalışma günü esası üzer�nden 
yapılan programların uygulama şek�ller�n�, �şyer�nde kontrol eder. Gerek�rse bu konuda mühend�sle �şb�rl�ğ� 
yapar.

Program çalışmaları esas olmak üzere yolların genel durumları hakkında b�lg� toplamak.
Şant�ye �ç�n ayrılmış alanda mak�ne parkı, ambar, depo ve sosyal h�zmetler �ç�n gerekl� tes�sler�n 

yerler�n� seçmek ve bunların kurulmasını sağlamak.
  Şant�ye çalışmalarını düzenleyen ayrıntılı �ş programı hazırlamak ve yol yapım serv�s� yetk�l�s�ne 
sunmak Müdürlüğün onayından sonra bu programa göre çalışmak,
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İşler�, kend�s�ne bağlı personele dağıtmak, d�rekt�fler vermek, gerekt�ğ�nde onlara yardım etmek ve 
�şler�n zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,

Şant�ye personel� arasında koord�nasyonu ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak, çalışmalara nezaket 
etmek ve randımanın her zaman yüksek sev�yede tutulması �ç�n tedb�rler� almak,

Şant�yede çalışan �şç�ler�n �şç� karneler�n�n ve puantaj kartlarının gerçeğe uygunluklarını sık sık kontrol 
etmek,

Şant�ye çalışmaları �le �lg�l� projeler�n zamanında �şyer�nde bulundurulmasını sağlamalı,
Şant�ye �çer�s�nde meydana gelecek hasar ya da kazaların tutanaklarını düzenlemek ve gereğ�n�n 

yapılmasını sağlamak,
Şant�ye çalışmaları �le �lg�l� her türlü tekn�k evrakı kontrol etmek, �mzalamak, aylık çalışma 

programlarını hazırlamak, hazırlatmak, yol yapım serv�s�ne sunmak,
Şant�ye alanındak� çalışmaları yakından ve sürekl� olarak kontrol etmek ve gerekl� uyarıları yapmak,
Yen� alınan elemanlarının �şe alıştırılmasını ve personel�n �ş başında yet�şt�r�lmes�n� sağlamak,
Şant�yede bulunan araç ve gereçler�n �y� kullanılmasını, bakımlarının yapılmasını sağlamak,
Şant�ye personel�n�n yapılmasını mevzuatla saptanmış bulunan g�y�m eşyalarını sağlamak ve �lg�l�lere 

dağıttırmak,
İşç�ler�n ve trafiğ�n güvenl�ğ�n� sağlamak amacı �le şant�yede gerekl� tedb�rler� almak,
Yıllık çalışma programına göre yapılacak �şler �ç�n gerekl� �ş mak�neler� ve ek�pmanlarının 

eks�kl�kler�n� saptamak, eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n gerekl� g�r�ş�mlerde bulunmak,
Şefin denet�m�nde, serv�s yetk�l�ler� �le b�rl�kte mak�neler�n �şyer�ne dağıtım programlarını 

hazırlamak,(günlük ve aylık program)
Mak�neler�n bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,
Yol ve tes�s yapımı �ç�n gerekl� şant�ye ve kontrol ek�b�n�n kurulmasını sağlamak, bunların araç ve gereç 

�ht�yaçlarına �l�şk�n �şler� yürütmek, çalışmaları sürekl� kontrol etmek,
Yol yapım mak�neler�n�n randıman kapas�teler�ne ve çalışma günü esaslarına göre �ş programı 

hazırlamak, programın uygulanmasını kontrol etme ve gereken uyarmaları yapmak,
Yol açımı çalışmalarında �şç�ler�n can güvenl�kler�n sağlanması amacı �le trafik şube Müdürlüğüyle 

temas ederek gerekl� trafik �şaret levhalarının lüzumlu yere konmasını sağlamak,
Fen İşler� Müdürlüğünden �nt�kal eden projeler�n araz�ye uygulamasını yapmak(yol eksen hattının 

araz�ye apl�ke ve yol profiller�n�n uygulanması)
Yol güzergâhında yapılması zorunlu olan �st�nat duvarı, menfez vb. g�b� sanat yapıları �ç�n �lg�l� 

ün�telerle �şb�rl�ğ� yapmak,

B-FORMEN(ÇAVUŞ) GÖREVLERİ

Araz� mühend�s�n�n araz�de yardımcısıdır,
Yol yapım ek�b�n�n �ht�yaçlarının g�der�lmes�, ek�ptek� operatör, şoför ve �şç�ler�n kontrolünün yapmak,
Çalışmalar sırasında karşılaştıkları zorlukları yenmeler� �ç�n onlara yardımda bulunur, d�rekt�fler ver�r,
Ek�pler�n, �ş mak�neler�n�n ve taşıtların randıman ve kapas�teler�ne göre çalışma esası üzer�nden 

yapılan programların uygulama şek�ller�n� �şyer�nde kontrol eder.
Araçların ve �ş mak�neler�n�n bakım ve onarımlarını zamanında yaptırmak, her an faal durumda 

olmalarını sağlamak,
Şant�ye �ç�n ayrılmış alanda, mak�ne parkı, ambar, depo ve sosyal h�zmetler �ç�n gerekl� tes�sler�n 

yerler�n� seçmek ve bunların kurulmasını sağlamak,
Şant�ye çalışmalarını düzenleyen ayrıntılı �ş programı hazırlamak ve yol h�zmetler� serv�s� yetk�l�s�ne 

sunmak. Müdürlüğün onayından sonra bu programa göre çalışmak,
İşler� kend�s�ne bağlı personele dağıtmak, d�rekt�fler vermek, gerekt�ğ�nde onlara yardım etmek ve 

zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
Şant�ye personel� arasında koord�nasyonu ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak, çalışmalara nezaket 

etmek ve randımanın her zaman yüksek sev�yede tutulması �ç�n gerekl� tedb�rler� almak,
Şant�yede çalışan �şç�ler�n �şç� karneler�n�n ve puantaj kartlarının gerçeğe uygunluklarını sık sık kontrol 

etmek,
Şant�ye çalışmaları �le �lg�l� projeler�n zamanında �ş yer�nde bulundurulmasını sağlamak,
Şant�ye �çer�s�nde meydana gelecek hasar ya da kazaların tutanaklarını düzenlemek ve gereğ�n�n 

yapılmasını sağlamak,
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Şant�ye çalışmaları �le �lg�l� her türlü tekn�k evrakı kontrol etmek, �mzalamak, aylık çalışma raporlarını 
hazırlamak, hazırlatmak, yol yapım serv�s�ne sunmak,

Şant�ye alanındak� çalışmaları yakından ve sürekl� olarak kontrol etmek ve gerekl� uygulamaları 
yapmak,

Yen� alınan elemanların �şe alıştırılmasını ve personel�n �ş başında yet�şt�r�lmes�n� sağlamak,
Şant�yede bulunan araç ve gereçler�n �y� kullanılmasını, bakımlarının yapılmasını sağlamak ve 

kavuşturmak,
Şant�ye personel�n�n mevzuatla saptanmış bulunan g�y�m eşyalarını sağlamak ve �lg�l�lere dağıttırmak,
İşç�ler�n ve trafiğ�n güvenl�ğ�n� sağlamak amacıyla şant�yede gerekl� tedb�rler� almak,

 C-ASFALTLAMA EKİPLERİ

 Asfaltlama ek�b�; aşağıdak� personelden oluşur.

 EKİP BAŞI GÖREVLERİ

Mühend�sten aldığı program doğrultusunda Beled�ye sınırları �çer�s�nde tüm �marlı ve �marsız mevcut 
ve yen� açılan yollarda asfalt kaplama yapmak,

Görev�n� yaparken asfaltlamanın tem�z ver�ml� ve hızlı b�r şek�lde yapılmasını sağlamak gerekl� 
tedb�rler� ve hazırlıklarını önceden yapmak,

Mühend�s�n d�rekt�fler� doğrultusunda asfaltlama tekn�kler�n� doğru uygulayarak ver�ml�l�ğ� ve kal�tey� 
artırmak �ç�n azam� gayret� göster�r. Aksamaları, olası oluşacak hataları zamanında üstler�ne b�ld�rmek,

Çalışma b�lges�nde �ş güvenl�ğ� ve trafik tedb�rler� alır ve aldırır. Çalışma �lan ve panolarını yerleşt�r�r.

 SİLİNDİR OPERATÖRÜ GÖREVLERİ

Kend�s�ne z�mmetlenm�ş mak�nen�n �ş�n n�tel�ğ�ne göre çalıştırılması ve bakımından sorumludur.
Per�yod�k zamanlarda mak�nen�n bakımını yapmak(yağ değ�ş�m�, yıkama, yağlama)
En ufak arızanın vukuunda yetk�l�ye haber vermek, arızalı şek�lde çalışarak daha büyük arızalara 

sebeb�yet verd�rmemek,
Herhang� b�r arızaya sebeb�yet vermemek �ç�n gerekl� tedb�rler� almak,

 D-BAKIM VE ONARIM EKİPLERİ

 B�r bakım ve onarım ek�b� aşağıdak� personelden oluşur.

 EKİP BAŞI GÖREVLERİ
Mühend�sten aldığı program doğrultusunda Beled�ye sınırları �çer�s�nde tüm �marlı ve �marsız mevcut 

asfalt kaplamalı yollarda bakım onarım çalışması yapmak,
Görev�n� yaparken bakım onarım tekn�kler�n� eks�ks�z uygular, yama yapılacak bölgen�n kutulanması, 

tem�zlenmes�, boyanmasını t�t�zl�kle uygular.
İş güvenl�ğ� ve trafik tedb�rler�n� alır, aldırır.

YAPI GÖREVLERİ

Beled�yen�n sorumluluk alanı �ç�nde kalan bölgelerde �nşaası planlanan Beled�yeye a�t b�na ve sosyal 
tes�sler�n projelend�rme organ�zasyonunu sağlamak(m�mar�, stat�k, elektr�k, sıhh� tes�sat, kalor�fer, 
havalandırma ve yerleş�m vb.)avan projeler� �darece ver�len uygulama proje ve detayları yüklen�c� tarafından 
hazırlanan �hale konusu projeler�n tetk�k� �le Müdür�yet makamınca onayını sağlamak,

Müdürlükçe gerçekleşt�r�lecek büyük çaplı yatırım projeler�ne(hac�m, fonks�yon, finansal büyüklük 
olarak)a�t konkur şartnameler�n� düzenlemek ve uygulamaya �l�şk�n prosedürü yer�ne get�rmek,
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İnşaat yapım �şler�n�n �şe başlama, yer tesl�m tutanaklarını düzenlemek ve �ş�n şartname, sözleşme, 
proje ve ekler�ne, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yürütülmes�n� sağlamak, yapılan �ş karşılığı olarak 
yüklen�c�ye ödenmek üzere hak ed�şler düzenlemek,

Serv�s bünyes�nde kom�syonlar(yeterl�l�k, geç�c�, kes�n kabul tasfiye kabul)oluşturmak, Müdür�yet 
bünyes�nde kurulan kom�syonlara üye vererek katkıda bulunmak(muayene ve kabul kom�syonu vb.) 

Yapımı tamamlanan �nşaat �şler�n�n geç�c� ve kes�n kabuller�n�, muhtel�f nedenlerle tamamlanamayan 
�şler�n �se tasfiye kabuller�n� yapmak, kes�n hesap ve �l�ş�k kesmeye �l�şk�n belgeler düzenlemek,

Beled�yem�z h�zmetler�nde kullanılmakta olan yapıların bakım, onarım, tad�lat, teşr�fatlarını yapmak, 
yaptırmak ve zaman �ç�nde kullanıma �l�şk�n olarak meydana geleb�lecek arızaların aksaklıklarını g�dermek,

Beled�ye sınırları �ç�nde tüm �marlı ve �marsız bölgelerde mevcut yen� açılan asfalt yol ham yollara a�t 
plan, pafta çalışmaları, bölge yol har�taları oluşturmak, zem�n etüdü yapmak, yol kes�tler�n� projelend�rmek,

 D-KONTROL MÜHENDİSİ GÖREVLERİ

 Yapı serv�s�n�n kontrol am�r� olarak yürüttüğü görev�nde yardımcı olmak, kend�s�ne bağlı olarak görev 
yapmakta olan kontrol mühend�sler�n�n, bu görevler�n� yasa ve yönetmenl�kler çerçeves�nde ve zamanında 
yer�ne get�r�lmes�n� sağlamak ve denetlemek, Ün�te personel� olan tekn�syen ve tekn�kerlerle kontrol 
mühend�sler� arasındak� koord�nasyonu sağlamak,

Ün�te personel�n�n(kontrol mühend�s�, tekn�syen, tekn�kerler)görevle �lg�l� olarak yaşadıkları sorunları 
çözümlemek, görev yetk� ve sorumlulukları çerçeves�nde çözümleyemed�ğ� sorunları yapı ve altyapı serv�s�ne 
b�ld�rmek ve aldığı d�rekt�f doğrultusunda gereğ�n� yapmak ve yaptırmak,

Kontrol mühend�s� olarak görev aldığı �şler�n, sözleşme, şartname, proje ve ekler� �le fen sanat 
kurallarının, konuyla �l�şk�n olarak hazırlanan �ş programlarına uygun olarak yürütülmes�n� tamamlanmasını 
sağlamak,

Kontrol Am�rl�ğ�nde kend�s�ne ver�len görevler� yapmak ve sonucundan Am�rl�ğe karşı sorumlu olmak,

GELEN GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER

EVRAK KAYIT GÖREVLERİ

Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetk�l� tarafından havale ed�l�r. Personel, yapılması gerekl� 
�şlemler� zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

Gelen g�den evrak,  �lg�l� kayıt defter�ne ve b�lg�sayar ortamında tar�h ve sayılarına göre kayded�l�r. 
Müdürlük dışına yazılan evrak, z�mmetle �lg�l� b�r�me tesl�m ed�l�r.

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA
Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların b�rer örneğ� konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arş�vlen�r.
Dosyalama �şlem�nde konularına göre ayrı ayrı yapılır.
Gelen evrak dosyası
G�den evrak dosyası
İhale dosyaları

BELEDİYE DIŞI YAZIŞMALAR

Beled�ye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlend�receğ� Başkan yardımcısının �mzası �le yürütülür. 
Beled�yeler, dış yazışmalarını mülk�ye am�r� aracılığıyla yapma zorunluluğunda değ�ld�r. Doğrudan da dış 
yazışma yapar. Beled�ye b�r�mler� arasındak� yazışmalar Müdürün �mzası �le yürütülür.
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 3-B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar

Müdürlüğümüz, çağdaş ve AB standartlarına uygun daha �y� h�zmet� sunab�lmek amacıyla b�lg� ve 
b�l�ş�m konusunda; Müdürlüğümüz bünyes�nde,20 adet b�lg�sayar,1 adet plotter,8 adet yazıcıdan 
faydalanılmaktadır. Ayrıca B�lg� İşlem Müdürlüğümüz tarafından Torbalı İlçes� sınırları �çer�s�nde İzm�r 
Büyükşeh�r Beled�yes� Coğrafi ve Kent B�lg� S�stemler�nden yararlanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

  Fen İşler� Müdürlüğünün fiz�k� personel yapısını ve eğ�t�m durumunu gösteren aşağıdak� grafiklerden 
de anlaşılacağı üzere;

 1 Müdür, İnşaat Mühend�s�
 2 Kadrolu İnşaat Mühend�s�
 2 Kadrolu �nşaat tekn�ker�
 1 Kadrolu Elektr�k Tekn�ker�
 1 Sözleşmel� Elektr�k Tekn�ker�
 1 Sözleşmel� Elektr�k Mühend�s�
 1 Sözleşmel� �nşaat mühend�s�
 1 Sözleşmel� Tekn�syen
 2 Sözleşmel� programcı
 2 Sözleşmel� Har�ta Tekn�ker� 
 1 Memur S�v�l Savunma Uzmanı

 

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

CİNSİ ADEDİ CİNSİ ADEDİ 

BİLGİSAYAR 20 HAKEDİŞ YAZILIM PROGRAMI 1 

YAZICI 8 
 

- 

FAKS MAKİNESİ 1 PLOTTER 1 

FOTOKOPİ MAKİNESİ 1 EL TELSİZİ - 

  İÇ HAT 10 

    
 

   

    İŞ MAKİNESİ VE BİNEK ARAÇLAR 

CİNSİ ADEDİ CİNSİ ADEDİ 

İŞ MAKİNASI 18 SİLİNDİR 2 

OTOBÜS/MİNİBÜS 15 FORKLİFT 1 

BİNEK ARAÇ 8 VİDANJÖR VE KANAL AÇMA 3 

TRAKTÖR 17 KAMYON 22 

KAMYONET 21 CENAZE ARACI 1 

EKSKAVATÖR 2 KURTARICI 1 

AMBULANS 1 MOTOSİKLET 13 

ÇEKİCİ TIR 1 TOPLAM  126 
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 İNSANİ KAYNAKLAR 

STATÜ 

MEMUR 7 

KADROLU İŞÇİ 20 

GEÇİCİ İŞÇİ 2 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ELEKTRİK MÜHENDİSİ 1 

SÖZLEŞMELİ HARİTA TEKNİKERİ  2 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İNŞAAT MÜHENDİSİ 1 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ELEKTRİK TEKNİKERİ 1 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL PROGRAMCI 2 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEKNİSYEN 1 

  

TOPLAM 37 
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SIRA

 
 

NO

 

İHALE 

 

KAYIT

 
 

NO

 İHALE 

 

KONUSU

 

YAKLAŞIK 

 

MALİYET

 

İHALE 

 

TARİHİ

 

İHALE 

 

TÜRÜ

 

4734 

 

İHALE 

 

MD.

 İHALEYİ 

 

ALAN 

 

FİRMA ADI 

 SÖZLEŞME 

 

BEDELİ

 

1

 

2015/150209

 

Akaryakıt 

 

Ürünler� Alımı

 

3.352.433,50

 

07.12.2015

 

Mal

 

Açık 

 

19. Madde

 
To-Pet Petrol Ürünler�

 
 

Dağ. ve Paz. 

 

San T�c. A.Ş.

 
3.227.500,00

 

2

 

2015/169828

 

Maden� yağ filtre

 

174.323,33

 

18.12.2015

 

Mal

 

Açık 

 

19. Madde

 İk�ler Oto. F�lt.

 
 

Üstübü Det. 

 

San ve T�c. Ltd. Şt� 

 
111.575,00

 

3

 

2016/1644

 
Saç Profil Lama ve 

 

Metal Malz. Alımı

 
146.804,48

 

27.01.2016

 

Mal

 
Açık 

 

19. Madde

 Mac�t Boru 

 

Dem�r Çel�k Maml. 

 

İnş. San. ve T�c. Ltd. Şt�.

 101.399,50

 

4
 

2016/1869
 Sıhh� Tes�sat ve 

 

Hırdavat Malz. Alımı
 344.191,10

 
03.02.2016

 
Mal

 Açık 
 

19. Madde
 Al� İNCEDOĞAN 

 

(C�van CİVATA)
 262.839,70

 

5
 

2016/2365
 

Hazır beton alımı
 

61.866,67
 

21.01.2016
 

Mal
 Açık 

 

19. Madde
 

Em�noğulları 
Haf.So.Ma.Na.İn.Ot.Ak.

 

Ta.Ha.San.Ve 
T�c.Ltd.Şt�.  

48.000,00
 

6 2016/3111 İnşaat dem�r� ve  

çel�k hasır alımı 42.485,00 22.01.2016  Mal  Açık  

19. Madde  

HFM İnş.  

Nakl. Harf. San.  

T�c. Ltd. Şt�.  
29.020,00  

7 2016/3938 
Ç�mento, Kum, Çakıl 
K�reç ve Tuğla Alımı 

459.483,75 08.02.2016  Mal  
Açık  

19. Madde  

HFM İnş.  
Nakl. Harf. San.  

T�c. Ltd. Şt�.  

258.050,00  

8
 

2016/4423
 

Ses Yayın Alıcısı 
,Hoparlör  

Anfi ve Yedek Parça 
Alımı

 

194.443,33
 

01.02.2016
 

Mal
 

Açık  
19. Madde

 

Meganet İç Ve Dış  
T�c. İmalat A.Ş.

 
104.147,00

 

9
 

2016/5189
 

Mak�ne ve araçlarında 
kullanılmak üzere 

 518 kalem yedek parça  
satın alımı

 

292.951,58
 

10.02.2016
 

Mal
 

Açık 
 19. Madde

 

Ender 
 GÜLER
 

192.660,00
 

10

 

2016/5782

 

Trafik, güvenl�k ve

 
 

yönlend�rme 

 malzemeler� alımı

 

47.733,33

 

28.01.2016

 

Mal

 

Açık 

 19. Madde

 

Enerj� İnşaat 

 Trafik Elk. San. Ve 

 T�c. Ltd. Şt�.

 

34.584,00

 

11

 

2016/10805

 

265 kalem elektr�k 

 
malz. Alımı

 

537.082,25

 

15.02.2016

 

Mal

 

Açık 

 
19. Madde

 

İpek Hırdavat

 
 

Dem. Çel. Elektron�k 

 
Taah.T�c. ve San. Ltd. 

Şt�.

 

388.960,00

 

12

 

2016/23952

 

B�tüm ve B�tümlü

 
 

bağlayıcı alımı

 

457.662,00

 

29.02.2016

 

Mal

 

Açık 

 
19. Madde

 

Hüsey�n 

 
SUNA

 

481.200,00

 

13

 

2016/347 99

 

İlçem�zdek� yollara

 

asfalt betonu 

 

aşınma tabakası alımı

 

321.760,00

 

10.03.2016

 

Mal

 

Açık 

 

19. Madde

 

Tezcan Canıtez 

 

İnş. Taah. Nakl. Turz. 

 

Tem. San. Ve T�c. Ltd. 
Şt�.

 

320.000,00
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14

 

2016/59840

 

Taş tozu mıcır filler 

 

dolgu malz. Alımı

 

1.336.070,00

 

25.03.2016

 

Mal

 

Açık 

 

19. Madde

 

Dalgıç Hayv. Gıda

 
 

Tar. Ürün. İnş. Malz. 

 

San. T�c. Ltd. Şt�.

 

931.000,00

 

15

 

2016/79150

 

M�n�büs 

 

k�ralanması

 

486.509,72

 

18.03.2016

 

H�zmet

 

21/b 

 

pazarlık

 
Soykanlar Motorlu 

Araçlar

 
 

Alım-Satım K�ralama 
Taş. 

 

Yedek Parça 

 

San.Ve T�c.Ltd. Şt�.

 
378.750,00

 

16

 

2016/82849

  
Beton Parke taşı 

 
 

Bordür alımı

 
292.050,00

 

13.04.2016

 

Mal

 
Açık 

 

19. Madde

 Tavaş Yapı 

 

Nak. İnş. 

 

San. T�c. A.Ş.

 
177.500,00

 

17

 

2016/84558

 
Yol ve kaldırımlarda 

 

düzenleme yapılması

 
2.705.792,90

 

15.04.2016

 

Yapım

 
Açık 

 

19. Madde

 Aytek�n Alm. 

 

İnş. San. ve T�c. 

 

Ltd.Şt�.

 1.947.600,00

 

18
 

2016/114484
 

Atalan  -
 

Eğerc� 
mahalleler� 

 
çok amaçlı 

sosyal tes�s alanı yapım 
ve düzenleme �ş�

 
153.528,55

 
18.04.2016

 
Yapım

 Açık 19. 
Madde

 
Gökn�l İnş.Taah. İşl. 

San.T�c. ve Turz. 
Ltd.Şt�.

 122.048,12
 

19 2016/127979 Asfalt yapım 672.075,00 03.05.2016  Yapım  Açık  
19. Madde  

Tezcan Canıtez  

İnş. Taah. Nakl. Turz.  
Tem. San. Ve T�c. Ltd. 

Şt�.  

667.500,00  

20
 

2016/148823
 

Yen�köy Mahalles�  
281 Parsel 

 
Cam�� Ve Müştem�latı

 
 

Restorasyon Yapılması 
İş�

 

429.666,58
 

17.05.2016
 

Yapım
 

Açık 3.�. 
 

Madde
 

Sarat� M�marlık
 

 
İnşaat Taahhüt  

 
San. Ve T�c. Ltd. Şt�. 

 

304.400,00
 

21

 

2016/176329

 

Portat�f çel�k yapı 

 taks� durakları  

 güvenl�k kulübeler� 

 konteyner alımı

 

204.051,25

 

10.06.2016

 

Mal

 

Açık 

 19. Madde

 

S�gem

 
Str.

 
 

İş ve Prj. Gel. Dan. 

 İnş. Tes. Tah. 
Uluslararası 

 
T�c. ve San. Ltd. Şt� 

 

194.575,00

 

22

 

2016/196575

 

Yazıbaşı Bel. h�zm. 

 
b�nası ve mah. 

 
(köy) cam�� m�nareler� 

 

sıva ve boya �şler�

 

209.510,80

 

13.06.2016

 

Yapım

 

Açık 

 
19. Madde

 

Gökn�l İnş.

 
Taah. İşl. San.T�c. ve 

 
Turz. Ltd.Şt�.

 

138.466,00

 

23

 

2016/201585

 

Kulübe -

 

tuvalet 

 

kaba ve �nce �nşaat 
�şler�

 

247.295,02

 

20.06.2016

 

Yapım

 

Açık 

 

19. Madde

 

Ak-tem

 
 

tem. gıda nak. 

 

�th. �hr. 

 

san. t�c. ltd. şt�.

 

184.279,58

 

24

 

2016/229413

 

Araç last�ğ� ve akü alımı

 

75.666,74

 

27.06.2016

 

Mal

 

Açık 

 

19. Madde

 

Ropaş 

 

Tedar�k Ve Pazarlama

 
 

Anon�m Ş�rket�

 

76.160,00
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25

 

2016/240351

 
 

25 adet 17+1 

 

koltuk kapas�tel� 

 

m�n�büs k�ralama �ş�

 

486.696,20

 

24.06.2016

 

H�zmet

 

21/b pazarlık

 

Soykanlar Motorlu 
Araçlar

 
 

Alım-Satım K�ralama 
Taş.

  

Yedek Parça 

 

San.Ve T�c.Ltd. Şt�.

 

380.250,00

 

26

 

2016/255642

 

Tente set� alımı

 

129.600,00

 

18.07.2016

 

Mal

 

Açık 

 

19. Madde

 

Bahar Tekst�l Tente 

 

San. Ve T�c.

 
 

Ltd. Şt�.

 

62.750,00

 

27

 

2016/266330

 

Sosyal market 

 

�nşaatı ve çevre 

 

düzenlemes�

 

715.478,46

 

05.08.2016

 

Yapım

 

Açık 

 

19. Madde

 

Ertuğrul 

 

KARANFİL

 

565.000,00

 

28

 

2016/268649

 

Yoğurtçular mahalle

 
 

konağı yapım �ş�

 

383.159,91

 

12.08.2016

 

Yapım

 

Açık 

 

19. Madde

 Zesüdem 

 

Gıda İnş. Paz.

 
 

San. Ve T�c. 

 

Ltd. Şt�.

 278.000,00

 

29

 

2016/268840

 
Türkmenköy Mahalle 

 

Konağı

 

Yapım İş�

 
686.573,76

 

15.08.2016

 

Yapım

 
Açık 

 

19. Madde

 AFL 

 

İnş. San. 

 

T�c. Ltd. Şt�.

 487.000,00

 

30
 

2016/303194
 

İş mak�neler�nde 
 

kullanılmak üzere 
 

473 kalem yedek parça 
 

 
satın alımı

 
368.782,88

 
01.09.2016

 
Mal

 Açık 
 

19. Madde
 

Ek�nc� İnş. Mak. 
 

Yedek Parça
 

 
T�c. Ve San. Ltd. Şt�.

 
295.420,56

 

31  2016/373671 

17+1 kapas�tel�  
m�n�büs k�ralanması  

(25 Adet) 

501.585,40 23.09.2016  H�zmet  
21/b  

pazarlık  

Soykanlar Motorlu 
Araçlar  

 Alım-Satım K�ralama 
Taş.  

Yedek Parça 
 

San.Ve T�c.Ltd. Şt�.
 

386.250,00  

32

 

2016/375 133

 
 

Atatürk Mahalles� 

 Sosyal Eğ�t�m Merkez�

 
 

yapım �ş� 

 

513.568,82

 

13.10.2016

 

Yapım

 

Açık 

 19. Madde

 

Ak-tem
 

 
tem. gıda nak. 

 �th. �hr. 

 san. t�c. ltd. şt�.

 

359.200,00

 

33

 

2016/375415

 

Yazıbaşı İst�klal 
Mahalles� 

 
Sosyal Eğ�t�m Merkez�

 
 

yapım �ş� 

 

513.568,82

 

14.10.2016

 

Yapım

 

Açık 

 
19. Madde

 

Zesüdem 

 
Gıda İnş. Paz.

 
 

San. Ve T�c. 

 
Ltd. Şt�.

 

348.000,00

 

34

 

2016/403907

 

İlçem�z  Tepeköy 
(Atatürk) 

 
 

Mahalles� Kapalı 
düğün

 
 

salonu Yapım �ş�

 

3.166.581,15 TL

 

03.11.2016

 

Yapım

 

Açık 

 

19. Madde

 

F�kret ERENER 

 

İt�lal Gündüz 

 

İnş. Malz. İnş. Taah.

 
 

Turz İth. İhr. San.T�c. 
Ltd. Şt�

 
 

İş ortaklığı

 

2.358.600,00

 

35

 

2016/408287

 

İlçem�zdek� yollara 

 

yama yapılması �ç�n, 

 

asfalt betonu aşınma 
tabakası

 
 

alımı (1500 ton)

 

162.120,00

 

27.10.2016

 

Mal

 

Açık 

 

19. Madde

 

Delsan Asfaltlama

 
 

İnş. Taah. San. Ve 

 

T�c. Ltd. Şt�. 

 

150.000,00

 
36

 

2016/442394

 

Kapalı Pazar yer� yapımı

 

1.105.722,18

 

15.11.2016

 

Yapım

 

Açık 

 

19. Madde

 

LFM Yapı

 
 

İnş. M�m. Dek. 

 

Tur. San.

 
 

T�c. Ltd. Şt�.

 

833.000,00
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 5- Fen İşler� Müdürlüğü Faal�yet Dökümü

 01.01.2016 �le 31.12.2016 tar�hler� arasında Fen İşler� Müdürlüğü olarak yapılan çalışmalar; Bu süreç 
�çer�s�nde 2176 yazı �nt�kal etm�ş 1407 adet yazıya yanıt ver�lm�şt�r. Ger�ye kalan �se cevap �stenmeyen 
yazılardan olduğundan arş�vlenm�şt�r.

 2016 yılı �çer�s�nde Müdürlüğümüzce Mal Alım ve yapım �hales� olmak üzere 36 adet �hale 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

 10 km sıcak asfalt
 17 km Sath� kaplama asfalt olmak üzere toplamda 27 km'l�k yol çalışması tamamlanmıştır.

2  İlçem�z muhtel�f yol ve sokaklarında 59.447 m k�l�t parke taşı döşenm�şt�r.
 3295 metre Bordür taşı döşenm�şt�r.
 785 metre oluk taşı yapımı gerçekleşt�r�lm�şt�r.
 Bu çalışmalar net�ces�nde 26 sokakta sıcak asfalt çalışması, 48 sokakta sath� kaplama asfalt çalışması 

tamamlanmıştır.
 Ek olarak �lçem�z muhtel�f sokaklarında 8.700 ton asfalt yama çalışması yapılmıştır.
 Ulaşım h�zmetler� kapsamında Mak�ne ve araçlarda kullanılmak üzere �hale kapsamında;
 07.12.2015 tar�h�nde Akaryakıt ürünler� alımı yapılmıştır. 3.227.500,00
 18.12.2015 tar�h�nde Maden� yağ filtre alımı yapılmıştır. 111.575,00 TL
 10.02.2016 tar�h�nde Mak�ne ve araçlarda kullanılmak üzere 518 kalem yedek parça alımı yapılmıştır. 

192.660,00 TL
 27.06.2016 tar�h�nde araç last�ğ� ve akü alımı yapılmıştır. 76.160,00 TL
 01.09.2016 tar�h�nde İş Mak�nalarında kullanılmak üzere 473 kalem yedek parça alımı yapılmıştır. 

295.420,56 TL
 İnşaat ve tad�lat �şler�nde kullanılmak üzere �hale kapsamında;
 27.01.2016 tar�h�nde Saç Profil Lama ve Metal Malzeme Alımı yapılmıştır. 101.399,50 TL
 03.02.2016 tar�h�nde Sıhh� Tes�sat ve Hırdavat Malzeme Alımı yapılmıştır. 262.839,70 TL
 21.01.2016 tar�h�nde Hazır Beton Alımı yapılmıştır. 48.000,00 TL
 22.01.2016 tar�h�nde İnşaat dem�r� ve çel�k hasır yapımı alımı yapılmıştır. 29.020,00 TL
 08.02.2016 tar�h�nde Ç�mento, Kum, Çakıl, K�reç ve Tuğla alımı yapılmıştır. 258.050,00 TL
 13.04.2016 tar�h�nde Beton parke taşı bordür alımı yapılmıştır. 177.500,00 TL
 Trafik güvenl�ğ� adına 28.01.2016 tar�h�nde trafik güvenl�k ve yönlend�rme malzeme alım �hales� 

tamamlanmıştır.  ( 34.584,00 TL) bu �hale kapsamında ulaşım açısından tehl�ke arz eden caddelere 
kas�sler yapılarak araçların hızları kes�lm�şt�r ve buna benzer trafik �şaretlemeler� �le vatandaşın 
kullanım alanları �le araç kullanım alanları bel�rlenm�şt�r.

 15.02.2016 tar�h�nde Beled�yem�z h�zmetler�nde kullanılmak üzere 265 kalem elektr�k malzemes� 
alımı yapılmıştır. 388.960,00 TL

 01.02.2016 tar�h�nde Okul, Cam�� ve Muhtarlık b�nalarının ses s�stem�n�n değ�ş�m� �le hoparlör 
�ht�yacının karşılanması �ç�n ses yayın c�hazları alımı yapılmıştır. 104.147,00 TL

 İlçem�zdek� muhtel�f sokaklardak� yol açma, asfaltlama, sath� kaplama ve k�l�t parke döşeme 
�şlem� yapma amacıyla �hale kapsamında;

 29.02.2016 tar�h�nde B�tüm ve B�tümlü bağlayıcı alımı yapılmıştır. 481.200,00 TL
 10.03.2016 tar�h�nde İlçem�zdek� yollara asfalt betonu aşınma tabakası alımı yapılmıştır. 320.000,00 

TL
 25.03.2016 tar�h�nde Taş tozu, mıcır filler dolgu malzeme alımı yapılmıştır. 931.000,00 TL
 03.05.2016 tar�h�nde Asfalt yapım �hales� gerçekleşm�şt�r. 667.500,00 TL
 27.10.2016 tar�h�nde İlçem�zdek� yollara asfalt betonu aşınma tabakası alımı yapılmıştır. 150.000,00 

TL

Yapım İhaleler� kapsamında;
 18.04.2016 tar�h�nde Atalan  - Eğerc� mahalleler� çok amaçlı sosyal tes�s alanı yapım ve düzenleme �ş� 

�hales� yapılmıştır. 122.048,12 TL
 17.05.2016 tar�h�nde Yen�köy Mahalles� 281 Parsel Cam�� Ve Müştem�latı Restorasyon Yapılması İş� 

�hales� gerçekleşt�r�lm�şt�r ve proje tamamlanmak üzered�r. . 304.400,00 TL
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 13.06.2016 tar�h�nde İhale kapsamında Yazıbaşı Beled�ye h�zmet b�nası ve mahalle köy cam�ler� 
m�nare sıva ve boya �şlemler�n�n �hales� yapılmış olup 22 cam�� (Ahmetl�, Arslanlar, Atalan, Bozköy, 
Bülbüldere, Çamlıca, Çapak, Çaybaşı, Dağkızılca, Dağtekke, Düverl�k, Eğerc�, Göllüce, Helvacı, 
Karakuyu, Karakuyu Tepe, Karaot, Ormanköy, Özbey, Sağlık, Sa�pler, Şeh�tler Cam�ler�) ve 
Yazıbaşı Beled�ye h�zmet b�nasının sıva boya �şlemler� tamamlanmıştır. 138.466,00 

 05.08.2016 tar�h�nde Tepeköy Mahalles�nde İht�yaç Sah�b� Vatandaşlarımızın Ücrets�z Olarak Gıda 
ve G�y�m İht�yaçlarını Karşılayacağı, İçer�s�nde; Muhtarlık B�nası, Market, Depo, Çardak, Süs Havuzu 
ve Oturma Alanlarının Bulunacağı Sosyal Market �nşaatı ve çevre düzenleme �ş�n�n �hales� 565.000,00 
TL bedelle yapılmış olup İnşaatı devam etmekted�r.

 12.08.2016 tar�h�nde �hales� yapılan Yoğurtçular Mahalles�nde köy konağı �nşaatı başladı. 
Yoğurtçular 'da öneml� b�r eks�kl�ğ� g�derecek.150 metrekare zem�n kat,176 metrekare b�r�nc� kat 
olmak üzere toplamda 326 metrekarel�k b�r alanı kaplayacak olan Yoğurtçular Köy Konağı'nda köy 
kahves�, muhtarlık ofis� ve çok amaçlı salon bulunacak olup �nşaatı en kısa zamanda b�tecekt�r. 
278.000,00 TL

 15.08.2016 tar�h�nde �hales� yapılan Türkmenköy Mahalles�nde köy konağı projes� �nşaatı 
başlamıştır.  267 metrekare zem�n kat, 241 metrekare b�r�nc� kat olmak üzere toplam 518 metrekarel�k 
alandan oluşmaktadır. Köy konağında muhtarlık b�nası, kıraathane, berber, etüt merkez� g�b� çok 
amaçlı sosyal tes�sler alacaktır. Yapılacak düğünler �ç�n gel�n damat odası, kapalı düğün salonu 
bulunacaktır. Köy konağının h�zmet alanı �se yazlık düğün salonu olarak d�zayn ed�lecekt�r. Bahçes�nde 
çocuk oyun parkı ve kısa b�r yürüyüş parkuruda bulunacak olan projen�n �nşaatı en kısa zamanda 
b�tecekt�r. 487.000,00 TL

 15.11.2016 tar�h�nde �hales� yapılan Torbalı Mahallem�ze 2,150m² Alan Üzer�ne Kurulacak Olan 
Organ�k Pazar Projes�n�n İhales� Tamamlandı .İnşaatına başlanmıştır..120 Pazarcı Esnafımızın Yer 
Alacağı, İçer�s�nde Oturma Alanı ve Zabıta Noktasınında bulunacağı proje 4 ay g�b� b�r sürede b�tmes� 
hedeflenmekted�r. 833.000,00 TL

 20.06.2016 tar�h�nde Muhtel�f alanlarda tuvalet yapımları �hales� tamamlandı ve 8 farklı noktada 
tuvaletler tamamlanmıştır.( Çaybaşı Esk� Okul , Düverl�k Muhtarlık Yanı, Karakuyu Cam�� Yanı 
,Karakuyu Sağlık Ocağı Yanı, Pamukyazı Cam�� Yanı, Subaşı Kahve Yanı , Subaşı Cam�� Yanı , 
Taşkes�k Sağlık Odası ) 184.279,58 TL

 Atatürk Mahallem�ze Yapılacak Olan 880 M2 Yazlık Açık Düğün Salonu, 200 M2 Yeş�l Alan, 80 M2 
Spor Alanı, 150 M2 Çocuk Oyun Grubu, 680 M2 Otopark Ve 1134 M2 Kapalı Düğün Salonunun Yer 
Alacağı Projem�z�n �hales� yapılmış olup �nşaatına başlanmıştır. 2.358.600,00 TL

 Yem�şl�k Mahalles�nde Yapımına Başlanan, Yed� Eylül Mahalles� Karşıyaka Mahalles� ve Atatürk 
Mahalles�ne de H�tap Edecek Olan Torbalı Sosyal Eğ�t�m Merkez�n�n ( TOSEM ( TORBALI 
SOSYAL EĞİTİM MERKEZİ ) ) �hales� yapılmış olup �nşaata başlanmıştır. 300 M2 Kullanım 
Alanına Sah�p, İk� Katlı Olarak Planlanan ve İçer�s�nde Çok Amaçlı Kullanıma Uygun, Kurs Ve 
Eğ�t�mler�n Ver�leb�leceğ� 2 Adet Salon, Tuvaletler, Mutfak Ve İdare Odası Bulunacaktır. 359.200,00 
TL

 14.10.2016 tar�h�nde Yazıbaşı İst�klal Mahalles� Sosyal Eğ�t�m Merkez� yapım �ş� �hales� yapılmış 
olup yer tesl�m� yapılmıştır. İnşaatı en kısa zamanda başlayacaktır.

 10.06.2016 tar�h�nde Portat�f çel�k yapı taks� durakları güvenl�k kulübeler� konteyner alımı �hales� 
yapılmış olup 15 farklı noktaya taks� durakları yerleşt�r�lm�şt�r.

 15.04.2016 tar�h�nde Yol ve kaldırımlarda düzenleme �ş�ne �st�naden yapılan �halede;
Çakırbeyl� İst�nat Duvarı

      Çapak İst�nat Duvarı ve Açık Düğün Salonu
      Yazıbaşı Han�baba Cam�� çevre düzenleme peyzaj �şler�   (parke, kaldırım ) b�t�r�lm�şt�r.

Karakuyu Meydan çevre düzenleme peyzaj �şler�( parke, kaldırım) b�tm�şt�r. 
Ayrancılar 35.sokak kaldırım çalışması 
Yazıbaşı �k� yönlü bulvar çalışması
Egekent kaldırım çalışması.
Egekent cam�� kaldırım düzenlemes�
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 Tepeköy Mahalles�, 4550 Sokakta Yapımına Devam Ed�len Yürüyüş Yolunun Çalışması tamamlanmış 
vatandaşımızın kullanımına açılmıştır. .320 Metre Uzunluğunda, 3 Metre Gen�şl�ğ�nde Tartan Zem�nl� 
Yürüyüş Yolu, Çevre Düzenlenmes�, Çocuk Oyun Grupları, Yeş�l Alan ve Oturma Banklarının da 
Bulunacağı Projem�z Yakın Zamanda Mahalle Halkımızın Kullanımına Açılmıştır.
Muratbey Mahalles� 3544 (Astorya Konakları)  Sokaktak� Bulvar Çalışması Devam Ed�yor. Yapımı 
Devam Eden Çalışma 700 Metre Uzunluğundak� Sokağın Tamamını Kapsamaktadır. K�l�t Taşı 
Döşenen ve Çevre Düzenlemes� Yapılacak Olan Sokakta, Yayalar İç�n Yürüyüş Yolları, Ayrıca B�s�klet 
Yolu da Yer Alacaktır. Bölge Halkının Vak�t Geç�receğ� B�r Sosyal Yaşam Alanına Dönüşecek Bu 
Çalışmada Aydınlatma S�stemler�, Oturma Bankları ve Kamelyalarda Bulunmaktadır.

 5 adet Muhtarlık b�nası h�zmete g�rm�şt�r.
 Atatürk Mahalle Muhtarlığı
 Özbey Mahalle Muhtarlığı
 Karşıyaka Mahalle Muhtarlığı
 Düverl�k Mahalle Muhtarlığı
 Torbalı Mahalle Muhtarlığı
 Esk� ve tehl�ke arz eden 16 adet metruk yapının yasal �şlemler� tamamlandıktan sonra yıkımları 

yapılarak kent estet�ğ�ne önem ver�lm�şt�r.
 Tepeköy Mahalles� ve Muratbey Mahalles�n� b�rb�r�ne bağlayan vatandaşlarımızın geçmes� 

amacıyla kullanılan alt geç�t çalışmaları tamamlanmış olup h�zmete açılmıştır. 
 Araç dem�rbaşımıza 1 adet Asfalt yama aracı ve s�l�nd�r eklenerek vatandaşlarımıza daha hızlı h�zmet 

vermeye başlanmıştır ve 2 adet asfalt yama aracı daha Fen İşler� Müdürlüğümüze araç parkına 
kazandırılarak halkımıza daha hızlı ve yoğun h�zmet verme hedeflenmekted�r.

 Araç dem�rbaşımıza h�be yoluyla 2 adet Renault Kangoo araç eklenm�şt�r. 1 tanes� İmar ve Yapı 
Denet�m Müdürlüğünün kullanımına, d�ğer� �se Fen İşler� Müdürlüğü Ayrancılar Bölge 
Koord�natörlüğünde kullanılmaktadır.

 Araç dem�rbaşımıza Beled�yem�z Öz Kaynaklarını kullanarak Evde Bakım B�r�m�nde kullanılmak 
üzere 2 adet Renault Kangoo araç satın alınmıştır.

 İl Sağlık Müdürlüğü �le yapılan protokol �le 1 adet Hasta nak�l aracı Evde Bakım B�r�m�nde kullanılmak 
üzere tahs�s ed�lm�şt�r.

 Araç dem�rbaşımıza h�be yoluyla 1 adet Peugeot J9 m�n�büs eklenm�ş olup Çaybaşı Bölge 
Koord�natörlüğünde kullanılmaktadır.

 Elektr�k b�r�m�m�z�n �şler�nde kullanılmak üzere 1 adet sepetl� v�nç araç parkurumuzda kullanılmayan 
b�r araç gerekl� proje değ�ş�kl�kler� yapılarak kullanıma sunulmuştur.

 İlçem�z sınırları �çer�s�ndek� park bahçelerde aydınlatma çalışmaları yapılmıştır.
 7 Eylül Stadına aydınlatma d�reğ� �lave ed�ld�.
 Atalan Düğün Salonu elektr�k tes�sat ve aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 Ayrancılar Egekent Cam�� aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 Ayrancılar Suyunbaşı Düğün Salonu aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 Ayrancılar Pancar Yolu Tek�n S�tes� önü süs havuzu aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 Barış Yapı yürüyüş yolu sonu aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 Beyaz kafe önü aydınlatma değ�ş�m� yapılmıştır.
 Çaybaşı Mahalles�ne yapılan 3 adet düğün salonuna aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 Doğan Bursalıoğlu Caddes� yol aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 Eğerc� Düğün Salonu aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 Alt geç�t aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 Karakuyu açık düğün salonu aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 Karakuyu Meydan aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 Karaot meydan aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 Kırbaş düğün salonu aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 Özbey ve Yen�köy kavşak aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 Pancar Düğün Salonu aydınlatma çalışması yapılmıştır.
 7 Eylül Mahalles� parkı aydınlatma çalışması yapılmıştır.
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Ø Yen�köy yen� park aydınlatma çalışması yapılmıştır.
Ø Yeş�l yuva park aydınlatması yapılmıştır.
Ø Ramazan Sokağı Aydınlatma çalışması yapılmıştır.
Ø Temat�k park aydınlatma bakımları yapılmıştır.
Ø Yeş�lköy Mahalles� anons s�stem� kurulmuştur.
Ø Sa�pler Cam�� Ezan C�hazı s�stem� kurulmuştur.
Ø Bülbüldere Cam�� ses s�stem� tes�sat ve malzeme yen�lemes� olmuştur.
Ø İlçem�zde bulunan trafoların görsell�k adına boya �şlemler� gerçekleşm�şt�r.
Ø Vatandaş ve okullarımızı her türlü cenazes�nde, düğününde, gez�s�nde araç desteğ� ve taz�ye çadırı 

desteğ� ver�lm�şt�r.
Ø Okul, cam�� ve Muhtarlıklar ve resm� kurumların her türlü �nşaat tad�lat �şler�, boya �şler�, kapı korkuluk 

�şler�, ses s�stem� �şler�, elektr�k �şler�ne destek olunmuştur. 
Ø 3 adet TOSEM h�zmete g�rm�şt�r.
Ø Barış ve Kardeşl�k Parkı TOSEM
Ø Kuşcuburun TOSEM
Ø Subaşı Osman D�r�k TOSEM
Ø Ayrancılar Meydanın yapıldığı yerde bulunan Ayrancılar H�zmet B�nası yıkılarak yen� prefabr�k yer�ne 

taşınmıştır.
Ø Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda İş mak�nalarımızla her türlü yol ıslah ve tesv�ye 

�şlemler�m�z devam etmekted�r.
Ø İlçem�zde bulunan muhtel�f sokaklarda meydana gelen k�l�t taşı ve kl�nker tad�latları devam etmekted�r.
Ø Subaşı, Özbey ve Türkmenköy Mahaller�m�ze sağlık ocağı yapılmıştır.
Ø Karşıyaka Mahallem�ze Fetrek çayından geçerken sıkıntı olmaması �ç�n köprü yapımı 

gerçekleşt�r�lm�şt�r.

SICAK ASFALT ÇALIŞMALARIMIZ

ÇAPAK MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2  KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3  AĞIRLIK TON  

2076  1575  0,08  2,4  302,4  
2078  1575  0,08  2,4  302,4  
2080

 
2625

 
0,08

 
2,4

 
504

 
2082

 
1875

 
0,08

 
2,4

 
360

 
2084

 
2250

 
0,08

 
2,4

 
432

 

   

TOPLAM
 

1.901
 

 
YEDİ EYLÜL MAHALLESİ 

SOKAKLAR M2  KALINLIK  BİRİM AĞ. TON/M3  AĞIRLIK TON  
1501  1650  0,08  2,4  316,8  
1502  525  0,08  2,4  100,8  

   
TOPLAM  418  

 
 

ALPKENT MAHALLESİ
 SOKAKLAR

 
M2

 
KALINLIK

 
BİRİM AĞ. TON/M3

 
AĞIRLIK TON

 YENİ PARK ALANI ETRAFI
 

2000
 

0,08
 

2,4
 

384
 TOPLAM

 
384
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OKUL BAHÇELERİ 
SOKAKLAR M2  KALINLIK  BİRİM AĞ. TON/M3  AĞIRLIK TON  

7 EYLÜL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 800  0,08  2,4  153,6  
TORBALI ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

 
1750

 
0,08

 
2,4

 
336

 
TORBALI ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

 
850

 
0,08

 
2,4

 
163,2

 
İMAM HATİP KIZ LOJMANI

 
1560

 
0,08

 
2,4

 
299,52

 
AYRANCILAR TOKİ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU

 
1280

 
0,08

 
2,4

 
245,76

 

   

TOPLAM
 
1.198

 

 
 TORBALI MAHALLESİ

 SOKAKLAR

 

M2

 

KALINLIK

 

BİRİM AĞ. TON/M3

 

AĞIRLIK TON

 TORBAKENT SİTESİ YAN YOL

 

1430

 

0,08

 

2,4

 

274,56

 TORBAKENT SİTESİ OTOPARK

 

450

 

0,08

 

2,4

 

86,4

 
5034

 

2100

 

0,08

 

2,4

 

403,2

 
5141

 

900

 

0,08

 

2,4

 

172,8

 
5143

 

1600

 

0,08

 

2,4

 

307,2

 

   

TOPLAM

 

1.244

 
 
 

KARŞIYAKA MAHALLESİ

 
SOKAKLAR

 

M2

 

KALINLIK

 

BİRİM AĞ. TON/M3

 

AĞIRLIK TON

 

6006

 

800

 

0,08

 

2,4

 

153,6

 

6010

 

900

 

0,08

 

2,4

 

172,8

 

6012

 

900

 

0,08

 

2,4

 

172,8

 

   

TOPLAM

 

499

 
 
 

ERTUĞRUL MAHALLESİ

 

SOKAKLAR

 

M2

 

KALINLIK

 

BİRİM AĞ. TON/M3

 

AĞIRLIK TON

 

3063

 

420

 

0,08

 

2,4

 

80,64

 

3071

 

560

 

0,08

 

2,4

 

107,52

 

   

TOPLAM

 

188

 
 
 

YEMİŞLİK MAHALLESİ

 

SOKAKLAR

 

M2

 

KALINLIK

 

BİRİM AĞ. TON/M3

 

AĞIRLIK TON

 

519 100 0,08 2,4 19,2

TOPLAM 19
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ÇAYBAŞI MAHALLESİ
 

SOKAKLAR
 

M2
 

KALINLIK
 

BİRİM AĞ. TON/M3
 

AĞIRLIK TON
 

ÇAYBAŞI PAZARYERİ
 

960
 

0,08
 

2,4
 

184,32
 

   TOPLAM 184  
 
 

TEPEKÖY MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

4547 2300 0,08 2,4  441,6  

   
TOPLAM 442  

     

   
GENEL TOPLAM 6.477  

 
 
 

ALPKENT MAHALLESİ 

SOKAKLAR MT. 

1015 450 

    

TOPLAM 450 

ÇAPAK MAHALLESİ 

SOKAKLAR MT. 

2524 540 

KEMALPAŞA YOLU OPEL YANI 400 

    

TOPLAM 940 

KARŞIYAKA MAHALLESİ 

SOKAKLAR MT. 

KÖPRÜ YOLU 150 

    

TOPLAM 150 

ÇAYBAŞI MAHALLESİ 

SOKAKLAR MT. 

TUKAŞ ARKASI İZSU ÖNÜ 390 

ÇAYBAŞI EĞERCİ ARASI 100 

TUKAŞ ARKASI ŞENAPA GIDA YOLU 700 

    

TOPLAM 1.190 
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MURATBEY MAHALLESİ 

SOKAKLAR MT.  

3582 SOKAK 125  

CEZAEVİ ARKASI 168  

DALGIÇLAR VİLLALAR ARKASI UZUN YOL 400  

DALGIÇLAR VİLLALAR ARKASI ARA YOL 100  

    

TOPLAM 793  

 
 
 

İNÖNÜ MAHALLESİ 
SOKAKLAR MT. 

114  405  
131  130  

129/1  110  
123  750  
112  400  
116  200  
110  280  
121  300  
113  400  

110/1  280  
119  260  
108  90  
125  330  
123  200  
124  400  
122  250  
118

 
250

 
A.ADAMAN CADDESİ

 
900

 
150

 
50

 
147

 
110

 
140

 
800

 
145

 
210

 
YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ

 
195

 
124 E BAĞLAYAN SOKAK

 
110

 

    
TOPLAM

 
7.410

 

 PAMUKYAZI MAHALLESİ
 

SOKAKLAR
 

MT.
 

ÇİFLİĞE GİDEN YOL (ERKAN GEZİCİ)
 

300
 

TORBALISPOR TESİSLERİ YOLU
 

200
 

2 KÜME EVLERİ
 

400
 

LARTH HAVLU ÖNÜ
 

200
 

    
TOPLAM

 
1.100
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TAŞKESİK MAHALLESİ 

SOKAKLAR MT. 

DEMİRYOLU YAN YOL
 

150
 

EREZ KÜME EVLERİ
 

210
 

MEZARLIK YOLU
 

267
 

    

TOPLAM
 

627
 

 
 

TEPEKÖY  MAHALLESİ

 

SOKAKLAR

 

MT.

 

İMAMHATİP CAMİİ KARŞI YOL

 

150

 

    

TOPLAM

 

150

 

 
 

TORBALI MAHALLESİ

 

SOKAKLAR

 

MT.

 

5127

 

205

 

5070

 

300

 

    

TOPLAM

 

505

 
 
 

YAZIBAŞI   MAHALLESİ

 

SOKAKLAR

 

MT.

 

BALKAN CADDESİ

 

3000

 

    

TOPLAM

 

3.000

 

 

YEDİ EYLÜL MAHALLESİ

 

SOKAKLAR

 

MT.

 

PHİLSA CD MARLBORO

 

250

 

ATATÜRK SANAYİ SİTESİ YUNUSPEN YOLU

 

435

 

    

TOPLAM

 

685

 

  

GENEL TOPLAM

                       

17.000   
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KİLİT TAŞ, BORDÜR ÇALIŞMASI

ÇAPAK MAHALLESİ 

SOKAKLAR KİLİT TAŞI(m²) BORDÜR(M) OLUK TAŞI (M) 

2505 250 0 0 

2507 705 30 0 

2508 400 0 0 

2509 1200 0 0 

2510 2000 0 0 

2511 330 0 0 

2513 360 0 0 

2514 540 0 0 

2515 900 0 0 

2516 240 0 0 

2519 600 0 0 

2520 320 170 0 

2521 2100 0 0 

2522 650 0 0 

2525 1800 140 0 

2526 240 0 0 

2527 720 0 0 

2528 1000 0 0 

2529 900 0 0 

2530 450 0 0 

2531 400 0 0 

2532 210 0 0 

2542 500 50 0 

2546 550 0 0 

2548 1500 0 0 

2550 400 0 0 

2552 2800 0 0 

2554 1000 0 0 

        

TOPLAM 23.065 390 0 
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ATATÜRK  MAHALLESİ 
SOKAKLAR KİLİT TAŞI(m²) BORDÜR(M) OLUK TAŞI (M) 

1535  1700  300  300  

        

TOPLAM 1.700  300  300  
 

KUŞÇUBURUN  MAHALLESİ 

SOKAKLAR KİLİT TAŞI(m²) BORDÜR(M) OLUK TAŞI (M) 

9400/1  1380  265  65  

        

TOPLAM 1.380  265  65  
 

TORBALI MAHALLESİ 
SOKAKLAR KİLİT TAŞI(m²) BORDÜR(M) OLUK TAŞI (M) 

FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 400  40  0  

        

TOPLAM 400  40  0  
 

SAİPLER MAHALLESİ 
SOKAKLAR KİLİT TAŞI(m²) BORDÜR(M) OLUK TAŞI (M) 

KÜME EVLER 750  100  0  

        
TOPLAM 750  100  0  

 
KARŞIYAKA MAHALLESİ 

SOKAKLAR KİLİT TAŞI(m²) BORDÜR(M) OLUK TAŞI (M) 

6002  442  0  0  

KARŞIYAKA MAH. KÖPRÜ 350  270  70  

6001  260  130  0  

        
TOPLAM 1.052  400  70  

 
HELVACI MAHALLESİ 

SOKAKLAR
 

KİLİT TAŞI(m²)
 

BORDÜR(M)
 

OLUK TAŞI (M)
 

6826
 

100
 

0
 

0
 

        
TOPLAM

 
100

 
0

 
0
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DAĞKIZILCA MAHALLESİ 

SOKAKLAR KİLİT TAŞI(m²) BORDÜR(M) OLUK TAŞI (M) 

DAĞKIZILCA MAHALLESİ 400 30   

        

TOPLAM 400 30 0 
 

ALPKENT MAHALLESİ 

SOKAKLAR
 

KİLİT TAŞI(m²)
 

BORDÜR(M)
 

OLUK TAŞI (M)
 

NACİ TUNCEL CADDESİ
 

300
 

70
 

0
 

        

TOPLAM
 

300
 

70
 

0
 

 

TAŞKESİK MAHALLESİ
 

SOKAKLAR
 

KİLİT TAŞI(m²)
 

BORDÜR(M)
 

OLUK TAŞI (M)
 

KURAN KURSU ÖNÜ
 

300
 

100
 

0
 

        

TOPLAM
 

300
 

100
 

0
 

 

ÇAYBAŞI  MAHALLESİ
 

SOKAKLAR

 

KİLİT TAŞI(m²)

 

BORDÜR(M)

 

OLUK TAŞI (M)

 

ÇAYBAŞI BASKETBOL SAHASI ETRAFI

 

300

 

0

 

100

 

ÇAYBAŞI MEZARLIK

 

2500

 

1000

 

0

 

        

TOPLAM

 

2.800

 

1.000

 

100

 
 

NAİME  MAHALLESİ

 

SOKAKLAR

 

KİLİT TAŞI(m²)

 

BORDÜR(M)

 

OLUK TAŞI (M)

 

 

NAİME MEZARLIK

 

800

 

200

 

0

 

        

TOPLAM

 

800

 

200

 

0

 
 

PAMUKYAZI  MAHALLESİ

 

SOKAKLAR

 

KİLİT TAŞI(m²)

 

BORDÜR(M)

 

OLUK TAŞI (M)

 

PAMUKYAZI  MAHALLESİ

 

600

 

150

 

0

 

        

TOPLAM

 

600

 

150

 

0
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SUBAŞI  MAHALLESİ 

SOKAKLAR KİLİT TAŞI(m²) BORDÜR(M) OLUK TAŞI (M) 

SUBAŞI KAHVE YANI 150  0  0  

SUBAŞI SAĞLIK OCAĞI 600  250  250  

        

TOPLAM 750  250  250  
 

MURATBEY MAHALLESİ 

SOKAKLAR KİLİT TAŞI(m²) BORDÜR(M) OLUK TAŞI (M) 

3544 SOKAK BULVAR 10.000  1500  0  

İMAM HATİP KIZ LOJMANI 900  450  0  

        

TOPLAM 10.900  1.950  0  
 

YAZIBAŞI MAHALLESİ 

SOKAKLAR KİLİT TAŞI(m²) BORDÜR(M) OLUK TAŞI (M) 

YAZIBAŞI ANA YOL BULVAR 10000  4000  0  

HANİBABA CAMİİ İÇ 970  900  0  

HANİBABA CAMİİ ETRAFI 2170  1660  0  

        

TOPLAM 13.140  6.560  0  
 

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 

SOKAKLAR KİLİT TAŞI(m²) BORDÜR (M) OLUK TAŞI (M) 

35. SOKAK BULVAR 2650  2035  0  

        

TOPLAM 2.650  2.035  0  
 

TEPEKÖY MAHALLESİ 

SOKAKLAR KİLİT TAŞI(m²) BORDÜR(M) OLUK TAŞI (M) 

4550 650  0  0  

        

TOPLAM 650 0  0  
 

AYRANCILAR MAHALLESİ 

SOKAKLAR KİLİT TAŞI(m²) BORDÜR(M) OLUK TAŞI (M) 

EGEKENT BULVAR ÇALIŞMASI 5250  3750  70  

        

TOPLAM 5.250  3.750  70  
        

GENEL TOPLAM 66.987  17.590  855  
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ASFALT YAMA ÇALIŞMASI

AHMETLİ MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

KANTAR GİRİŞ ÇIKIŞ 350 0,08 2,4 67 

   TOPLAM 67 
 

ALPKENT MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

1004 16 0,08 2,4 3 

1006 41 0,08 2,4 8 

1011 176 0,08 2,4 34 

1015 12 0,08 2,4 2 

1016 157 0,08 2,4 30 

1018 45 0,08 2,4 9 

1022 245 0,08 2,4 47 

1025 25 0,08 2,4 5 

1026 57 0,08 2,4 11 

1029 84 0,08 2,4 16 

1032 130 0,08 2,4 25 

1035 15 0,08 2,4 3 

1039 117 0,08 2,4 22 

1045 69 0,08 2,4 13 

1047 2516 0,08 2,4 483 

1049 4 0,08 2,4 1 

1051 1429 0,08 2,4 274 

1053 200 0,08 2,4 38 

1055 4 0,08 2,4 1 

NACİ TUNCEL CADDESİ 115 0,08 2,4 22 

ALPKENT YENİ PARK 300 0,08 2,4 58 

   TOPLAM 1.105 
 
 

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

9105 78 0,08 2,4 15 

GÜLİSTAN SOKAK 82 0,08 2,4 16 

KÜÇÜK MENDERES CADDESİ 182 0,08 2,4 35 

TEVFİK FİKRET CADDESİ 73 0,08 2,4 14 

   TOPLAM 80 
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ATATÜRK MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

1514 54 0,08 2,4 10 

1531 78 0,08 2,4 15 

1533 63 0,08 2,4 12 

1534 99 0,08 2,4 19 

1535 78 0,08 2,4 15 

1538 5 0,08 2,4 1 

1540 6 0,08 2,4 1 

1542 17 0,08 2,4 3 

1544 49 0,08 2,4 9 

1551 24 0,08 2,4 5 

1560 28 0,08 2,4 5 

1563 14 0,08 2,4 3 

1565 21 0,08 2,4 4 

1587 30 0,08 2,4 6 

1590 29 0,08 2,4 6 

1594 79 0,08 2,4 15 

1600 7 0,08 2,4 1 

1617 150 0,08 2,4 29 

BAHÇELİEVLER CADDESİ 30 0,08 2,4 6 

İZMİR AYDIN ASFALTI ÜZERİ 60 0,08 2,4 12 

ŞEHİT ÇAVUŞ ORTAOKULU 36 0,08 2,4 7 

YENİ MEYDAN 50 0,08 2,4 10 

   TOPLAM 193 
 

CUMHURİYET MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

2017 216 0,08 2,4 41 

2023 160 0,08 2,4 31 

2026 349 0,08 2,4 67 

2031 432 0,08 2,4 83 

3501 20 0,08 2,4 4 

3548 48 0,08 2,4 9 

BARIŞYAPI PAZARYERİ 264 0,08 2,4 51 

BEYAZ KAFE ÖNÜ 40 0,08 2,4 8 

CUMHURİYET İLKOKULU 192 0,08 2,4 37 

   TOPLAM 330 
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BOZKÖY  MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

BOZKÖY YAZIBAŞI YOLU 60 0,08 2,4 12 

   TOPLAM 12 
 

ÇAKIRBEYLİ  MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

ÇAKIRBEYLİ MAHALLESİ 211 0,08 2,4 41 

   TOPLAM 41 
 

ÇAMLICA  MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

ÇAKIRBEYLİ MAHALLESİ 116 0,08 2,4 22 

   TOPLAM 22 
 

ÇAPAK  MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

2549 73 0,08 2,4 14 

2586 76 0,08 2,4 15 

BEŞEVLER 168 0,08 2,4 32 

DOĞALGAZ TESİSİ ÖNÜ 15 0,08 2,4 3 

UÇAK TEKSTİL YOLU 64 0,08 2,4 12 

   TOPLAM 76 
 

ÇAYBAŞI  MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

560 4 0,08 2,4 1 

589 16 0,08 2,4 3 

ÇAYBAŞI MEYDAN 40 0,08 2,4 8 

   TOPLAM 12 
 

FEVZİ ÇAKMAK  MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

51 52 0,08 2,4 10 

   TOPLAM 10 
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GÖLLÜCE MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

GÖLLÜCE MAHALLESİ 540 0,08 2,4 104 

   TOPLAM 104 

İNÖNÜ  MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

106 437 0,08 2,4 84 

109 61 0,08 2,4 12 

129 10 0,08 2,4 2 

130 134 0,08 2,4 26 

131 7 0,08 2,4 1 

133 121 0,08 2,4 23 

139 8 0,08 2,4 2 

147 88 0,08 2,4 17 

156 30 0,08 2,4 6 

129/1  15 0,08 2,4 3 

29 EKİM 10 0,08 2,4 2 

AHMET ADAMAN CADDESİ 85 0,08 2,4 16 

   TOPLAM 193 
 

İSMETPAŞA MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

202 500 0,08 2,4 96 

   
TOPLAM 96 

 

İSTİKLAL MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

NERGİS 12 0,08 2,4 2 

CEMAL GÜRSEL CADDESİ 34 0,08 2,4 7 

   TOPLAM 9 
 

KARAKIZLAR MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

KARAKIZLAR MAHALLESİ 208 0,08 2,4 40 

   
TOPLAM 40 

 

KARAKUYU MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

KARAKUYU KÖPRÜ 120 0,08 2,4 23 

KARAKUYU ORMANKÖY YOLU 1177 0,08 2,4 226 

TOPLAM 249 
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KARAOT MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

KARAOT MAHALLESİ 154 0,08 2,4 30 

   TOPLAM 30 
 

KARŞIYAKA  MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

1601 4 0,08 2,4 1 

1662 15 0,08 2,4 3 

6004 6 0,08 2,4 1 

7317 21 0,08 2,4 4 

7326 31 0,08 2,4 6 

7327 36 0,08 2,4 7 

BARIŞ VE KARDEŞLİK PARKI ÖNÜ 60 0,08 2,4 12 

MUHTARLIK ÖNÜ 8 0,08 2,4 2 

KÖPRÜ 48 0,08 2,4 9 

   TOPLAM 44 
 

KUŞÇUBURUN MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

2551 29 0,08 2,4 6 

KÜME EVLER 450 0,08 2,4 86 

   TOPLAM 92 
 

MUSTAFA KEMALPAŞA  MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

61 20 0,08 2,4 4 

66 5 0,08 2,4 1 

67 59 0,08 2,4 11 

101 42 0,08 2,4 8 

105 163 0,08 2,4 31 

114 26 0,08 2,4 5 

6447 24 0,08 2,4 5 

   
TOPLAM 65 

 

ORMANKÖY  MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

ORMANKÖY  MAHALLESİ 157 0,08 2,4 30 

   
TOPLAM 30 
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ORTAKÖY  MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

ORTAKÖY MAHALLESİ 65 0,08 2,4 12 

   TOPLAM 12 
 

ÖZBEY MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

4009 15 0,08 2,4 3 

4011 20 0,08 2,4 4 

4044 6 0,08 2,4 1 

4045 40 0,08 2,4 8 

4825 6 0,08 2,4 1 

KANTAR ETRAFI 50 0,08 2,4 10 

   TOPLAM 26 
 

SAİPLER MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

SAİPLER MAHALLESİ 100 0,08 2,4 19 

   
TOPLAM 19 

 

SUBAŞI  MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

SUBAŞI MAHALLESİ 67 0,08 2,4 13 

   
TOPLAM 13 

 

YEMİŞLİK  MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

AYDIN İZMİR YOLU 640 0,08 2,4 123 

   TOPLAM 123 
 

YENİKÖY MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

YENİKÖY MAHALLESİ 50 0,08 2,4 10 

   
TOPLAM 10 
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YEDİ EYLÜL MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

5440 30 0,08 2,4 6 

5516 20 0,08 2,4 4 

5520 140 0,08 2,4 27 

5522 80 0,08 2,4 15 

5528 28 0,08 2,4 5 

5530 461 0,08 2,4 89 

5533 70 0,08 2,4 13 

5535 1279 0,08 2,4 246 

5537 1840 0,08 2,4 353 

5539 680 0,08 2,4 131 

5540 73 0,08 2,4 14 

5541 6 0,08 2,4 1 

5542 20 0,08 2,4 4 

5544 30 0,08 2,4 6 

5548 9 0,08 2,4 2 

5550 9 0,08 2,4 2 

5551 5 0,08 2,4 1 

5561 23 0,08 2,4 4 

5565 26 0,08 2,4 5 

5574 63 0,08 2,4 12 

5593 72 0,08 2,4 14 

5596 234 0,08 2,4 45 

5601 104 0,08 2,4 20 

5612 50 0,08 2,4 10 

5618 6 0,08 2,4 1 

5620 20 0,08 2,4 4 

5638 50 0,08 2,4 10 

5659 30 0,08 2,4 6 

5671 24 0,08 2,4 5 

60 EVLER 450 0,08 2,4 86 

9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YOLU 16 0,08 2,4 3 

ATATÜRK SANAYİ SİTESİ ÜNİVERSİTE YOLU 80 0,08 2,4 15 

CELAL UMUR CADDESİ 400 0,08 2,4 77 

EKOTEN TEKSTİL YOLU 9 0,08 2,4 2 

SEVAL MOBİLYA ÖNÜ 108 0,08 2,4 21 

TARİŞ 125 0,08 2,4 24 

   
TOPLAM 1.281 
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YAZIBAŞI MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

325 139 0,08 2,4 27 

250/1  14 0,08 2,4 3 

32-2 90 0,08 2,4 17 

AKDENİZ 25 0,08 2,4 5 

BARIŞ MANÇO 17 0,08 2,4 3 

BÜLBÜL 5 0,08 2,4 1 

FIRAT 8 0,08 2,4 2 

KEKLİK 46 0,08 2,4 9 

MEVLANA 13 0,08 2,4 2 

ORKİDE 4 0,08 2,4 1 

PAPATYA 171 0,08 2,4 33 

ŞİRİN 30 0,08 2,4 6 

URFALI 100 0,08 2,4 19 

ATATÜRK CADDESİ 205 0,08 2,4 39 

BAĞIMSIZLIK CADDESİ 50 0,08 2,4 10 

BALKAN CADDESİ 700 0,08 2,4 134 

CEMAL GÜRSEL CADDESİ 34 0,08 2,4 7 

FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 5 0,08 2,4 1 

İZMİR CADDESİ 30 0,08 2,4 6 

KAZIMPAŞA CADDESİ 52 0,08 2,4 10 

MOR 15 0,08 2,4 3 

NAMIK KEMAL CADDESİ 162 0,08 2,4 31 

NASİP ALP YÖRÜK CADDESİ 24 0,08 2,4 5 

SİMGE CADDESİ 95 0,08 2,4 18 

   
TOPLAM 391 
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MURATBEY MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

3501 56 0,08 2,4 11 

3503 283 0,08 2,4 54 

3505 600 0,08 2,4 115 

3530 36 0,08 2,4 7 

3534 15 0,08 2,4 3 

3535 5 0,08 2,4 1 

3536 337 0,08 2,4 65 

3542 94 0,08 2,4 18 

3548 25 0,08 2,4 5 

3549 5 0,08 2,4 1 

3551 12 0,08 2,4 2 

3553 4 0,08 2,4 1 

3556 134 0,08 2,4 26 

3560 18 0,08 2,4 3 

3565 10 0,08 2,4 2 

3567 166 0,08 2,4 32 

3569 781 0,08 2,4 150 

3577 8 0,08 2,4 2 

3595 4 0,08 2,4 1 

3603 18 0,08 2,4 3 

3615 6 0,08 2,4 1 

3622 60 0,08 2,4 12 

3679 12 0,08 2,4 2 

3705 24 0,08 2,4 5 

ATİLLA SUNAR CADDESİ 688 0,08 2,4 132 

BEYAZ KAFE ÖNÜ 8 0,08 2,4 2 

CEZA EVİ 125 0,08 2,4 24 

DOĞAN BURSALIOĞLU CADDESİ 87 0,08 2,4 17 

DÜŞ BAHÇESİ DÜĞÜN SALONU YOLU 40 0,08 2,4 8 

KAZIMPAŞA İLKOKULU 240 0,08 2,4 46 

ÖZBEY YOLU 16 0,08 2,4 3 

   
TOPLAM 752 
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TORBALI MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

5013 178 0,08 2,4 34 

5014 427 0,08 2,4 82 

5017 304 0,08 2,4 58 

5018 40 0,08 2,4 8 

5019 20 0,08 2,4 4 

5021 34 0,08 2,4 7 

5023 99 0,08 2,4 19 

5027 334 0,08 2,4 64 

5032 41 0,08 2,4 8 

5034 14 0,08 2,4 3 

5036 10 0,08 2,4 2 

5038 30 0,08 2,4 6 

5039 544 0,08 2,4 104 

5040 9 0,08 2,4 2 

5046 4 0,08 2,4 1 

5048 30 0,08 2,4 6 

5049 26 0,08 2,4 5 

5053 12 0,08 2,4 2 

5055 39 0,08 2,4 7 

5057 8 0,08 2,4 2 

5059 19 0,08 2,4 4 

5065 109 0,08 2,4 21 

5070 120 0,08 2,4 23 

5075 45 0,08 2,4 9 

5078 10 0,08 2,4 2 

5084 109 0,08 2,4 21 

5087 40 0,08 2,4 8 

5088 127 0,08 2,4 24 

5092 4 0,08 2,4 1 

5094 50 0,08 2,4 10 

5097 5 0,08 2,4 1 

5101 24 0,08 2,4 5 

5104 69 0,08 2,4 13 

5105 320 0,08 2,4 61 

5107 110 0,08 2,4 21 

5108 102 0,08 2,4 20 

5109 12 0,08 2,4 2 

5110 12 0,08 2,4 2 

5111 15 0,08 2,4 3 

5113 10 0,08 2,4 2 
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TEPEKÖY MAHALLESİ 
SOKAKLAR M2 KALINLIK BİRİM AĞ. TON/M3 AĞIRLIK TON 

4501 72 0,08 2,4 14 

4503 18 0,08 2,4 3 

4512 102 0,08 2,4 20 

4516 14 0,08 2,4 3 

4528 30 0,08 2,4 6 

4530 20 0,08 2,4 4 

4534 16 0,08 2,4 3 

4536 45 0,08 2,4 9 

4553 300 0,08 2,4 58 

4559 105 0,08 2,4 20 

4561 258 0,08 2,4 50 

4562 10 0,08 2,4 2 

4563 6 0,08 2,4 1 

4569 8 0,08 2,4 2 

4571 4 0,08 2,4 1 

4579 20 0,08 2,4 4 

4581 36 0,08 2,4 7 

AÇIK PAZARYERİ 300 0,08 2,4 58 

ALT GEÇİT ÖNÜ 25 0,08 2,4 5 

ERDİNÇ TEKİRLİ CADDESİ 21 0,08 2,4 4 

KAPALI PAZARYERİ 41 0,08 2,4 8 

ÖZEL TIP HASTANE GİRİŞİ 88 0,08 2,4 17 

SERDAR GENÇ  CADDESİ 111 0,08 2,4 21 

   TOPLAM 317 
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ERTUĞRUL  MAHALLESİ  
SOKAKLAR M2  KALINLIK  BİRİM AĞ. TON/M3  AĞIRLIK TON

3002
 

19
 

0,08
 

2,4
 

4

3006
 

9
 
0,08

 
2,4

 
2

3008
 

115
 

0,08
 

2,4
 

22

3015
 

24
 

0,08
 

2,4
 

5

3016

 
122

 
0,08

 
2,4

 
23

3018

 

86

 

0,08

 

2,4

 

17

3022

 

128

 

0,08

 

2,4

 

25

3024

 

32

 

0,08

 

2,4

 

6

3031

 

88

 

0,08

 

2,4

 

17

3034

 

30

 

0,08

 

2,4

 

6

3035

 

68

 

0,08

 

2,4

 

13

3036

 

60

 

0,08

 

2,4

 

12

3043

 

5

 

0,08

 

2,4

 

1

3047

 

390

 

0,08

 

2,4

 

75

3055

 

16

 

0,08

 

2,4

 

3

3056

 

38

 

0,08

 

2,4

 

7

3058

 

8

 

0,08

 

2,4

 

2

3059

 

76

 

0,08

 

2,4

 

15

3060

 

11

 

0,08

 

2,4

 

2

3065

 

14

 

0,08

 

2,4

 

3

3066

 

20

 

0,08

 

2,4

 

4

3067

 

51

 

0,08

 

2,4

 

10

3069

 

130

 

0,08

 

2,4

 

25

3071

 

40

 

0,08

 

2,4

 

8

3075

 

87

 

0,08

 

2,4

 

17

3076

 

3

 

0,08

 

2,4

 

1

3077

 

49

 

0,08

 

2,4

 

9

3080

 

4

 

0,08

 

2,4

 

1

3081

 

77

 

0,08

 

2,4

 

15

3083

 

120

 

0,08

 

2,4

 

23

3085

 

8

 

0,08

 

2,4

 

2

3091

 

18

 

0,08

 

2,4

 

3

3103

 

21

 

0,08

 

2,4

 

4

3117

 

42

 

0,08

 

2,4

 

8

ÜZEYİR DALGIÇ

 

12

 

0,08

 

2,4

 

2

ABDULBAKİ AYGÜN SOKAK

 

25

 

0,08

 

2,4

 

5

ABDULHAMİT CADDESİ

 

253

 

0,08

 

2,4

 

49

BAHÇIVAN HÜSEYİN EKİCİ

 

26

 

0,08

 

2,4

 

5

İLKER DOĞAN CADDESİ

 

9

 

0,08

 

2,4

 

2

İZMİR AYDIN ASFALTI ÜZERİ 75 0,08 2,4 14

MUSTAFA KORKMAZ CADDESİ 32 0,08 2,4 6

NECMETTİN OĞUZ CADDESİ 88 0,08 2,4 17

ÖDEMİŞ TANTANLAR 70 0,08 2,4 13

SADIK İLERİ BULVARI 78 0,08 2,4 15

SGK ÖNÜ 8 0,08 2,4 2

TOPLAM 516
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AYRANCILAR MAHALLESİ  
SOKAKLAR

 
M2

 
KALINLIK

 
BİRİM AĞ. TON/M3

 
AĞIRLIK TON

 
13

 
35

 
0,08

 
2,4

 
7

 20

 
8

 
0,08

 
2,4

 
2

 22

 

28

 

0,08

 

2,4

 

5

 25

 

72

 

0,08

 

2,4

 

14

 
28

 

12

 

0,08

 

2,4

 

2

 
43

 

75

 

0,08

 

2,4

 

14

 
51

 

99

 

0,08

 

2,4

 

19

 

58

 

7

 

0,08

 

2,4

 

1

 

60

 

9

 

0,08

 

2,4

 

2

 

61

 

60

 

0,08

 

2,4

 

12

 

62

 

166

 

0,08

 

2,4

 

32

 

64

 

18

 

0,08

 

2,4

 

3

 

67

 

168

 

0,08

 

2,4

 

32

 

68

 

28

 

0,08

 

2,4

 

5

 

70

 

9

 

0,08

 

2,4

 

2

 

71

 

56

 

0,08

 

2,4

 

11

 

73

 

4

 

0,08

 

2,4

 

1

 

74

 

45

 

0,08

 

2,4

 

9

 

76

 

5

 

0,08

 

2,4

 

1

 

84

 

6

 

0,08

 

2,4

 

1

 

88

 

21

 

0,08

 

2,4

 

4

 

91

 

496

 

0,08

 

2,4

 

95

 

93

 

35

 

0,08

 

2,4

 

7

 

100

 

351

 

0,08

 

2,4

 

67

 

101

 

8

 

0,08

 

2,4

 

2

 

104

 

7

 

0,08

 

2,4

 

1

 

114

 

279

 

0,08

 

2,4

 

54

 

151

 

8

 

0,08

 

2,4

 

2

 

26-2

 

24

 

0,08

 

2,4

 

5

 

64-2

 

7

 

0,08

 

2,4

 

1

 

69-1

 

128

 

0,08

 

2,4

 

25

 

73-1

 

54

 

0,08

 

2,4

 

10

 

75-1

 

15

 

0,08

 

2,4

 

3

 

ATATÜRK CADDESİ

 

308

 

0,08

 

2,4

 

59

 

FEVZİ ÇAKMAK

 

158

 

0,08

 

2,4

 

30

 

İHLAS CADDESİ

 

17

 

0,08

 

2,4

 

3

 

ADALET CADDESİ

 

25

 

0,08

 

2,4

 

5

 

PANCAR

 

YOLU ÜZERİ

 

82

 

0,08

 

2,4

 

16

 

BAŞAKKENT YOLU

 

263

 

0,08

 

2,4

 

50

 

CUMHURİYET CADDESİ

 

90

 

0,08

 

2,4

 

17

 

DEĞİRMEN CADDESİ

 

279

 

0,08

 

2,4

 

54

EGEKENT

 

9

 

0,08

 

2,4

 

2

HUZURKENT YOLU

 

550

 

0,08

 

2,4

 

106

KAZIMKARABEKİR CADDESİ 172 0,08 2,4 33

MUSTAFA KEMALPAŞA CADDESİ 108 0,08 2,4 21

ŞEVKET KIVILCIM CADDESİ 36 0,08 2,4 7

YAZIBAŞI İZMİR CADDESİ 64 0,08 2,4 12

YENİ BUCA YOLU 355 0,08 2,4 68

ZEKİ ÖZTAŞ CADDESİ 183 0,08 2,4 35

TOPLAM 968

 

ĠĜÍ ĜI  İ Î Ĩ I Ė Ì  ÐBĐĆĆ 
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6-Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�

 Fen İşler� Müdürlüğü,5393 sayılı Beled�ye yasasının 48.maddes� ve Norm kadro �lke ve 
standartlarına uygun olarak mecl�s kararıyla oluşturulmuş;5018 sayılı Mal� Yönet�m ve Kontrol 
Kanununda bel�rt�len görev, yetk� ve sorumluluk �lkes�ne uymaktadır.

Fen İşler� Müdürlüğünün amaç ana görevler� ve �ş �l�şk�ler�ne �l�şk�n görevler� yapar, yaptırır.
Müdürlük bünyes�ndek� serv�s yetk�l�ler�n�n verecekler� yıllık çalışma raporlarını �nceler, 

�ncelet�r. Gördüğü aksamaların g�der�lmes� �ç�n d�rekt�fler ver�r. Beled�ye Başkanlığınca �stenen veya 
kend�s�n�n gerekl� gördüğü raporlar �le Müdürlüğün yıllık çalışma raporlarını hazırlatır. Başkanlığa 
sunar.

Fen İşler� Müdürlüğünde yapılan çalışmalara �l�şk�n b�l�msel ve tekn�k gel�şmeler� kovuşturur, 
�lg�l� kuruluşlarla temas sağlar, öneml� gördüğü gel�şme sonuçlarını uygulamaya konulması �ç�n gerekl� 
�şlemler� yapar yaptırır.

Fen İşler� Müdürlüğünü; Başkanlık Makamında, Beled�ye Encümen�nde, gerekl� yer ve 
kuruluşlarda tems�l etmek ve duruma göre Müdürlüğün görüş tutum ve öner�ler�n� savunmak.

Müdürlüğün, müdür�yet�n kuruluşuna ve yaptığı görevler �ç�n �ler�ye dönük hedefler göstermek.
Müdürlüğün görev alanlarına g�ren konularda kes�n kararları vermek, çeş�tl� konulara �l�şk�n farklı 
yollar ve çözümler arasında son ve kes�n seç�m yapmak

Şema değ�ş�kl�kler�, poz�syonların n�tel�kler� hakkındak� değ�ş�kl�kler �le yetk� ve görevlerde 
değ�ş�kl�k tekl�fler� yapmak. Müdürlük h�zmetler�n�n gerekt�rd�ğ� başka görevler� yer�ne get�rmek

 AMAÇ VE HEDEFLER

 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN AMACI

 Beled�yem�z sınırları ve mücav�r sahalar �ç�nde; İmar planlarına göre açılacak yolların yapımı, 
bakımı, onarımını sağlamaktır.

Beled�yem�z�n yaptıracağı �hale kapsamındak� �şler�, yasalara uygun olarak �haleye çıkarmak, 
yapılacak �şler� �lg�l� yasa, yönetmel�k ve sözleşmelere uygun olarak yaptırmaktır.

Yasaların bel�rtt�ğ� d�ğer görevler� yer�ne get�rmekt�r.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma 
programı hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak.

Müdürlükçe her yıl hazırlanan çalışma programının ışığı altında bütçe performans bütçe tekl�fin� 
hazırlamak, tahs�s ve harcamaların performans bütçe ve programı gerekçeler�ne uygun b�ç�mde 
muhasebatını yapmak.

Beled�ye sınırları �çer�s�nde ve mücav�r sahalarda �mar planları gereğ�nce yen� yollar açmak, 
bunun �ç�nde gerekl� proje keş�f ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak, bu amaçla 
kamulaştırmalar �ç�n gereken ön �şlemler� yapmak.
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 Yol kaplama çalışmaları �ç�n gerekl� asfaltı sağlamak, �ht�yaca göre terk�b�n� yapmak,

Beled�ye sınırları �çer�s�ndek� ara yolların asfalt ve sanat yapılarının, tes�sler�n �lk yapıldıkları veya 
sonradan ıslah ed�ld�kler� standartta tutulmalarını ve güvenl�kle kullanılmalarını sağlayacak şek�lde bunların 
sürekl� yapımı, onarımı ve d�ğer hususlar hakkında tekn�k esaslarla vasıf ve şartların değ�şt�r�lmes� veya �laves� 
�ç�n Başkanlığa tekl�fte bulunmak.

Beled�yeye a�t h�zmet b�nalarının yapımı ve onarımını b�zzat yapmak veya yasaların tay�n ett�ğ� 
usullere uygun olarak yaptırmak.

Altyapı kuruluşları �le gerekl� koord�nasyonu sağlamak.

Müdürlük bünyes�nde mevcut veya sonradan açılacak çeş�tl� üret�m tes�sler�n�n ve şant�yeler�n ver�ml� 
ve ekonom�k şek�lde çalışmalarını düzenlemek, tak�p etmek. Müdürlüğe a�t araçları �ht�yaca, h�zmet�n 
gerekler�ne göre sevk ve �dare etmek. Müdürlüğün sorumluluğundak� tüm mak�ne ve araçların muhafazasını 
sağlamak. Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmes� �ç�n gereken malzeme, gereç yedek 
parça ve hasıl olan bütün �ht�yaçları tem�n etmek, zamanında ve �sten�len yerde bulundurulmasını sağlayacak 
tedb�rler� almak.

Müdürlüğe bağlı �şyerler�nde �ş sağlığı �ş güvenl�ğ� yönünden her türlü tedb�rler�n alınmasını sağlamak.
Şeh�r �ç�nde faal�yet gösteren d�ğer alt ve üst yapı h�zmet� veren kurum veya özel sektör çalışmaları 

sırasında koord�nasyonu sağlamak ve h�zmetler�n vatandaş mağdur olmayacak şek�lde yaptırımını sağlamak, 
�lg�l� kuruluşlar �le protokoller yapmak.

Harcamalara katılım payı tahakkukunun yapılması, kentsel mekânsal düzenleme projeler� hazırlamak, 
hazırlatmak, projes�ne uygun olarak yapmak veya �hale yoluyla yaptırmak.

 A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HEDEFİ

İlçem�z�n çağdaş görünümlü yaşanab�l�r b�r şeh�r olab�lmes� �ç�n; gerek üst yapı, gerekse güvenl� trafik 
akışının sağlanması amacıyla; düzenl� ve rahat ana ulaşım arterler� �le s�nyal�zasyonlu döner kavşakların 
yapılması ve �lçem�zde bulunan tar�h� yapıların restorasyonunun yapılarak bu b�naların halkımızın h�zmet ve 
kullanımına sunulmasının sağlanmasıdır.

B-Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler

Müdürlüğümüzün temel pol�t�kası çağdaş görünümlü yaşanab�l�r şeh�r olab�lmes� �ç�n, öz 
kaynaklarının kullanımı �le kamu h�zmet�n�n yürütülmes�d�r. AB mevzuatlarında öngörülen s�stem�n daha 
etk�n �şley�ş�ne �mkân verecek, alt ve üst yapı düzenlemeler�n� öne çıkaran, temel amaç ve öncel�klere daha 
fazla yoğunlaşan yaklaşımlar terc�h ed�lm�şt�r. Stratej�k amaç ve hedefler� netleşt�ren finansman boyutunu da 
�çerecek somut eylem programları �le hayata geç�r�lecek yaklaşımlar, geçm�şte tam olarak kurulamayan plan-
program-bütçe bağlantısını güçlend�recek ve etk�l� b�r �zleme ve değerlend�rme mekan�zması �le 
desteklenerek, hesap vereb�l�rl�ğe zem�n oluşturacaktır.
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2-Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar
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B-PERFORMANS BİLGİLERİ

1-Faal�yet ve Proje B�lg�ler�

Müdürlüğümüz 2016 yılı faal�yet ve projeler�n� h�zmet alanlarını göz önüne alarak bel�rlem�ş, ac�l�yet 
teşk�l eden çalışma alanları, bu çalışmalar ve faal�yetlere �l�şk�n açıklamalar aşağıdak� g�b�d�r.

Asfalt plent�ne sah�p olunması
Beton parke, beton büz ve baca elemanları dışarıdan satın alınmaktadır.

B-Zayıflıklar 

Fen İşler� Müdürlüğünün �ş mak�neler�n�n bazılarının eks�k olması ve bazılarının da h�ç olmaması 
(beton büz ve baca elemanları üret�m tes�s�. Kırma taş tes�sler�(konkasör)vb.)

Yağmur kanalları yeterl� değ�ld�r.
Şeh�r �çer�s�ndek� yollar yeter�nce gen�ş değ�ld�r.

C-Fırsatlar

Beled�ye ve yerel yönet�mler �le �lg�l� fuarlar, sem�nerler ve serg�ler�n olması,
Genel ve yerel yönet�m mevzuatındak� değ�ş�kl�kler�n yerel yönet�mlere get�rd�ğ� yen� olanaklar,
Orhan�ye cam�� Restorasyon çalışmalarının tamamlanması, Yen�köy cam�� Restorasyon uygulama 

projeler� hazırlandı.

D-Tehd�tler

Genel ve yerel Yönet�m Mevzuatındak� değ�ş�kl�kler�n yerel yönet�mlere get�rd�ğ� aleyhte oluşumlar.
Deprem ve sel g�b� doğal afetler�n olma r�sk�     

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

              Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde;

              Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

              Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m.
              Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, İç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara dayanmaktadır.
             Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 
b�lg�m olmadığını beyan eder�m.               
                                               

                                                                                                İlker ÖZYILDIZ
                                                                                               Harcama Yetk�l�s�
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 
 B�r�m yönet�c� olarak yetk�m dâh�l�mde;

 Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

 Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n bütçe �le tahs�s ed�lm�ş kaynakların planlanmış amaçlar 
doğrultusunda ve �y� mal� yönet�m �lkeler�ne uygun olarak kullanıldığını ve �ç kontrol s�stem�n�n 
�şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ�ne �l�şk�n yeterl� güvencey� sağladığını b�ld�r�r�m.
 Bu güvence, üst yönet�c� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller,
İç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�nde k� hususlara dayanmaktadır.
 Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında, 
            B�lg�m olmadığını beyan eder�m.

                     
                 İlker ÖZYILDIZ
               Fen İşler� Müdür Vek�l�
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ATATÜRK MAHALLESİ 
DÜĞÜN SALONU PROJESİ
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TEPEKÖY ATATÜRK TOSEM
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YENİKÖY 
CAMİİ 
RESTORASYON
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ



 SUNUŞ

Ülkem�zde ve dünyada sürekl� değ�ş�mler yaşanırken, �lçem�z�n bu değ�ş�me ayak uydurmaması 
düşünülemez. B�z�m görev�m�z, Torbalı'nın onurlu ve saygın yer�n� çağdaş kent b�l�nc� �le korumak ve 
kollamaktır. B�z bu kararlılık ve b�l�nçle çalışıyoruz. Çünkü b�r şehr� sevmek, ona sah�p çıkmakla olur.

Elbette b�r şehre sah�p çıkmak sadece beled�yen�n görev� ve tekel�nde değ�ld�r. Bunu yaparken şehr� 
tems�l eden bütün s�v�l toplum örgütler�, resm� ve özel kurumlar, medya kuruluşları ve �lg�l� k�ş�lerle �şb�rl�ğ� 
yapıyoruz. Bu şeh�r adına atacağımız her adımda ortak aklın egemen olmasını �st�yor ve öyle davranıyoruz.

Enerj�m�z� ve mesa�m�z� �lçem�z�n b�r adım daha öne çıkması �ç�n harcıyoruz. Torbalı'mızın daha 
tanınır olması �ç�n bütün �mkânlarımızı zorluyoruz. Bütün çabamız �lçem�z�n hak ett�ğ� yere gelmes�d�r. Çünkü 
b�z Torbalı'yı sev�yoruz. 

2016 yılı �ç�nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z faal�yetler, 2017 yılında b�ze ışık tutacaktır. Torbalı �ç�n 
yapacağımız h�çb�r şey� yeterl� görmüyoruz. Hep çalışacağız, hep üreteceğ�z, hep paylaşacağız.

 I-GENEL BİLGİLER

 A-M�syon ve V�zyon

İçer�s�nde onlarca farklı kültürün yaşadığı Torbalı'da yaşayan herkese ayrım yapmaksızın, koşulsuz b�r 
hoşgörü göstererek bütünlük sağlamak ve bu hoşgörünün verd�ğ� güven ortamında yetenekler� sınırlamadan 
çalışan �nsanlarla Torbalı'yı mutlu �nsanların yaşadığı b�r şeh�r hal�ne get�rmekt�r. Gel�şen, büyüyen Torbalı'da 
geçm�şten günümüze kadar gelen tüm kültürel çalışmaları b�rleşt�rerek Torbalı'yı sanat şehr� hal�ne get�rmek ve 
Torbalı halkını spor etk�nl�kler�ne yönlend�rmekt�r.

 B-Müdürün Yetk�ler�

 a)Müdürlük �le �lg�l� çalışmalarda b�r�nc� derecede �mza yetk�s�ne sah�pt�r.

 b)D�s�pl�n Am�r� olarak personel�ne mevzuatta ön görülen d�s�pl�n cezalarını verme, s�c�l programların 
düzenleme, ödül, takd�rname ve yer değ�ş�kl�ğ� g�b� yetk�ler Müdürün uhdes�nded�r.

 c)Müdürlüğün faal�yet alanına g�ren konularda �lg�l� k�ş�, b�r�m ve kuruluşlarla haberleşme ve 
koord�nasyon sağlama yetk�s�ne ha�zd�r.

 d)B�r üst makam tarafından ver�lecek değer yetk�ler� kullanma görev� Müdüre a�tt�r.

 C-  Müdürün Görev ve Sorumlulukları

 1-  Beled�ye Mevzuatı �le �lg�l� sa�r mevzuat hükümler� ve bu yönetmel�kle kend�s�ne ver�len görevler�n 
yer�ne get�rmes�nden yetk�ler�n�n zamanında ve gereğ�nce kullanılmasından, Beled�ye Başkan Yardımcısına 
ve Beled�ye Başkanına karşı sorumludur.

 2- Beled�ye başkanlığı tarafından bel�rlenen amaç, �lke ve tal�matlarla �lg�l� mevzuata uygun olarak 
Beled�yen�n Kültürel �l�şk�ler kapsamında yer alan etk�nl�kler�n�, değ�şen koşullara uygun b�r şek�lde seçenekl� 
olarak bel�rley�p Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekler� �lg�l� b�r�mlerle koord�ne ederek uygular, 
ver� tabanı ve �ht�yaç tablosunu düzenler.
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3-Müdürlüğün faal�yetler� �ç�n gerekl� olab�lecek ortam, araç, gereç ve teknoloj�y� bel�rler.

4-İmar Müdürlüğü �le �şb�rl�ğ� �ç�nde Beled�ye sorumluluğunda bulunan tar�hsel ve kültürel kalıpların korunup 
gel�şt�r�lmes� ve tanıtılması �le �lg�l� yayın faal�yetler�n� yürütür.

5-İlçe halkına geleneksel ve evrensel müz�ğ�n çeş�tl� türler�n� açık ve kapalı mekânlarda sunarak kent halkının 
kaynaşmasını toplumsal moral�n yükselt�lmes�n� ve ortak b�r kent kültürünün oluşmasını sağlar.

6-Kültürel alanda Başarılı öğrenc�ler� teşv�k ed�c� ödüllerle destekler.

7-Halk müzeler� yaptırıp �şlet�lmes� konusunda �lg�l� makamlarla �ş b�rl�ğ�ne g�der.

8-Halkın �st�fades�ne sunulacak okuma salonları açar.

9-Gençl�k, Hanımlar ve Çocuk kom�syonları oluşturur.

10-Kültür Merkezler� açılması ve �şlet�leb�lmes� �ç�n çalışmalar yapar.

11-Çok yönlü ve çok amaçlı h�zmet b�naları tes�s eder.

12-Kültür Merkezler� ve h�zmet b�nalarında: konferanslar Paneller Açık oturumlar, sem�nerler,  serg�ler, 
defileler,  Mult�v�zyon ve D�a göster�ler�, çeş�tl� konser ve göster�ler, becer� kazandırma ve Meslek ed�nd�rme 
Kursları T�yatro, s�nema kursları ve göster�ler�, Spor kursları ve etk�nl�kler�, Halk Müz�ğ� ve halk oyunları 
kursları, Türk Sanat Müz�ğ� kursları, çeş�tl� kampanya ve törenler düzenler.

13-Öneml� gün ve haftalara a�t etk�nl�kler, fest�valler, fuarlar ve yerel etk�nl�kler düzenler.

14-İht�yaç duyulması hal�nde, İlçe halkının ve d�ğer kuruluşların k�ş�sel ve amatör çalışmalarına serg�, göster�, 
panel, konferans, sem�ner ve çeş�tl� konulardak� toplantılarına mekân bulmalarını sağlar. Ve bu t�p 
organ�zasyonları profesyonel k�ş�ler ve kurumlarla b�rl�kte gerçekleşt�r�r, k�tlelere duyurulmasını sağlar.

15-Beled�ye kanununun 76 ve 77. maddeler�nde yer alan hususlarda, kurum �ç� �le �lg�l� b�r�m ve müdürlüklerle 
ortak çalışmalar yapar, etk�nl�kler düzenler. Beled�yen�n bütünsel h�zmet ve sosyal beled�yec�l�k anlayışının 
gel�şmes�ne ve kurumsallaşmasına katkı ver�r.

16-Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönel�k, çeş�tl� konularda k�tap, broşür, derg�, afiş, vs. hazırlar 
ve halka ulaşmasını sağlar.

17-Beled�ye faal�yetler� konusunda halkı b�lg�lend�rme çalışmaları yapar.

18-Halkın beled�ye h�zmetler� ve beled�yeden beklent�ler� �le �lg�l� görüş ve düşünceler�n� tesp�t etmek amacı 
�le kamuoyu yoklaması ve araştırması yapar veya yaptırır.

19-Halkımıza yönel�k kültür, sanat ve spor etk�nl�kler�n� tesp�t eder. Becer�  kursları açar.

20-Kurs�yerler tarafından üret�len ürünler�n, talep ed�lmes� hal�nde, satılması yönünde çalışmalar yapar ve bu 
konuda kurs�yerlere yardımcı olur.

21-D�ğer kurum ve kuruluşların �lg�l� çalışmalarını �zler ve gerekl� hallerde bu çalışmalara �lg�l� personele 
katılımını sağlar.

22-Müdürlüğün yıllık bütçes�n� hazırlar.

23-Am�r memur �l�şk�s� �çer�s�nde çalışılarak üst makamlarca ver�lecek benzer� n�tel�ktek� d�ğer görevler� 
yer�ne get�r�r.

24-Yemekl� toplantılar yapar.

25-Kültür ve Sosyal amaçlı Resm�- Özel Kurum ve Kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde çalışır.

26-Sünnet Şölen� düzenler.

27-Tar�h� ve doğa güzell�kler� �le b�l�nen yerlere müze ve türbelere ve buna benzer kuruluşlara z�yaret 
programları düzenler.

28-Kültürel amaçlı Kardeş Şeh�r projeler� gel�şt�r�r.
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29-Bütün bu h�zmetler�n yapılması �ç�n lazım olan personel �st�hdamı, araç-gereç ve malzeme �ht�yacı ve nakd� 
yardımlar �ç�n �lg�l� makamlar haberdar ed�lerek gereken kaynak oluşumunu sağlar.

30-Amatör Spor kulüpler�ne araç, gereç ve malzeme yardımlarında bulunur.

31-Öğrenc�lere eğ�t�m ve spor malzemeler� desteğ�nde bulunur. 

32-Gençl�ğ�n kötü alışkanlıklar kazanmaması �ç�n gerekl� eğ�t�c� faal�yetler� yürütür, bu konuyla �lg�l� k�ş� ya 
da kurumlarla �şb�rl�ğ� yapar.

33-Torbalı Kent Arş�v� �le �lg�l� harcamaları gerçekleşt�r�r, mekânda yapılacak etk�nl�kler� yönet�r. B�na bakım 
ve onarımını yaptırır.

   D-Müdürlüğümüze İl�şk�n B�lg�ler
 1-F�z�ksel Yapı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Beled�ye Kültür Merkez� 1. katında h�zmet 
vermekted�r.

 2-Teşk�lat Yapısı

 3-B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar:
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 Araç -Gereç

 
Adet

Ekran
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PC 4 
Yazıcı-Tarayıcı 2 

Notebook 2 

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN 
YARDIMCISI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRÜ

İDARİ PERSONELKENT ARŞİVİ

ORGANİZASYON EKİBİ

TASARIM EKİBİ

TORBALI BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT
SPOR OKULLARI



4-İnsan Kaynakları: Müdürlüğümüzde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tab� olarak çalışan Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü dışında kadrolu eleman yoktur. Bunun dışında 1 sözleşmel� ve 4 taşeron
 personel mevcuttur.

5-Gelen-G�den Evrak: Müdürlüğümüze 496 evrak gelm�ş bunların 144 tanes� cevaplanmıştır ve 
müdürlüğümüzden 573 evrak g�tm�şt�r. Toplamda 1258 evrak kayıt altına alınmıştır. 

 6-Sunulan H�zmetler:

 a)Kent Arş�v�
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         İlçem�z�n tanıtımını yapan ve mülk�yet� Anıtlar Kuruluna a�t olan Kent Arş�v�'nde çalışmalarımız ve 
tanıtımlarımız devam etm�şt�r. Arş�vleme ve ver� toplama çalışmaları devam etmekted�r.  3 taşeron 
personel�m�z mevcuttur.

 b)Torbalı Beled�yes� Kültür Merkez�

 Müdürlüğümüzün bulunduğu Beled�ye Kültür Merkez�'m�zde 1 Konferans Salonu, 3 Dersl�k, 1 Serg� 
Alanı, 1 N�kâh Salonu, 3 Kurs Alanı, 1 Akvaryum,  2 Kafeterya, 1 Mutfak bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 
BKM b�namızda Kültür Sanat ve Spor Okulları, Basın Yayın ve Halkla İl�şk�ler Müdürlüğü ve S�nema BKM 
bulunmaktadır Bu salonları �le Beled�yem�z gerek kend� etk�nl�kler�ne gerekse �lçem�zde bulunan Kamu 
Kurumlarının yanı sıra özel amaçlı olarak yapılan toplantı sempozyum vb. etk�nl�klere ev sah�pl�ğ� 
yapmaktadır. Aralık ayında açılışı yapılan S�nema BKM'de 1 film sorumlusu ve 1 tem�zl�k personel�; BKM 
b�nasında 2 tem�zl�k personel�, 1 Akvaryum Sorumlusu; 1 Konferans Salonu Sorumlusu olmak üzere toplamda 
6 taşeron personel mevcuttur.
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Ekran  3 

PC 3 

Yazıcı-Tarayıcı 1 

Resm� Araç  0 

    
Araç -Gereç Adet

    
Araç -Gereç Adet

Ekran  7 

PC 2 

Projeks�yon c�hazı 5 

Notebook  2 

 



 c)Torbalı Beled�yes� Kültür Sanat ve Spor okulları

  16 Haz�ran 2014 tar�h�nde açılışı yapılan Torbalı Beled�yes� Kültür Sanat ve Spor Okulları 14 branşta 
3200 kayıt aldı.2016 yılı �ç�nde 13 branşta eğ�t�m veren kurslarımız aldığı kayıtlarla 8900 kayıtlı öğrenc�ye 
ulaştı bu öğrenc�ler�n 1600 tanes� faal olarak devam etmekted�r. 1 sözleşmel�, 4 h�zmet alımı ve 7 taşeron olmak 
üzere toplamda 12 personel mevcuttur.

  1.  ATLETİZM                             8.  SATRANÇ                             
  2.  JİMNASTİK                           9.  TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU
  3.  HALK OYUNLARI              10.  RESİM  
  4.  BASKETBOL                        11. VOLEYBOL                 
  5.  FUTBOL                                12.  TAEKWANDO    
  6.  STEP-AEROBİK                  13.  TİYATRO                
  7.  MÜZİK    -  Ney                 
                             -  Bağlama
                             -  G�tar
                             -  P�yano
                             -  R�t�m                                  

 
0  

5
 

10

 

ADET  

4
 

1
 

7
 

HİZMET ALIMI

 SÖZLEŞMELİ

 TAŞERON
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Araç -Gereç Adet

 

Ekran 7

Pc 2



 7-Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�:

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, başta 5393 sayılı ve 5216 sayılı yasalar olmak üzere Beled�ye 
Kanununun verd�ğ� yetk�ler çerçeves�nde Müdürlüğümüz d�ğer b�r�mler �le faal�yetler�n planlı b�r şek�lde 
yer�ne get�r�lmes� �ç�n emek harcamaktadır.

Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmel�klerde ve �lg�l� d�ğer mevzuatta bel�rlenen sorumlulukların yanında görev 
ve yetk�ler�n �fasında, Beled�ye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşıda sorumludur. 

 II. AMAÇ ve HEDEFLER 

 A-Müdürlüğümüz Amaç ve Hedefler:

•Torbalı'da yaşayan vatandaşlarımız �ç�n kültürel ve sosyal akt�v�teler düzenlemek ve bunlar �ç�n gerekl�
 �z�nler� almak.
•Torbalı'da yaşayan vatandaşlarımızın hayat kal�tes�n� yükseltmek çağdaş kent b�l�nc� oluşturmak.
•D�ğer �l ve �lçelerle sosyal �let�ş�m�n gel�şt�r�lmes�.
•Vatandaşlarımızdan gelecek Kültürel ve Sosyal faal�yet talepler�n� değerlend�rerek, Resm�- Özel Kurum ve 
Kuruluşlarla �let�ş�m dah�l�nde talepler� karşılama çabasında olmak.
•Şenl�k, Şölen, Serg�, Fest�valler ve Turnuvalar düzenlemek.
•Çocuk Genç Yaşlı demeden Halkımızın öğrenme ve sağlık odaklı kurs �ht�yaçlarına cevap vermek.

 B-Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler: 

•Halkımızın talepler� öne çıkarılarak kültürel ve sosyal gel�ş�m pol�t�kası temel alınmış memnun�yet odaklı 
çalışmak.
•Kültürel, Sanatsal ve Spor alanlarında başarılı öğrenc�ler� ödüllend�rmek.
•Gerek Beled�yem�z�n kend�ne a�t gerekse d�lekçe �le programımıza alınmış etk�nl�kler� kontrol ve tak�p ederek 
sorunsuz sonuçlanmasını sağlamak.
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III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-MALİ BİLGİLER:

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Ekonom�k Kod

 

Hesap Adı

 

Bütçe İle Ver�len 
Ödenek

 

Aktarmayla

 

Net Bütçe 
Ödeneğ� 
Toplamı

 

Bütçe G�der� 
Toplamı

 

Ödenen Bütçe 
G�der�

 

Eklenen

 
 
(+)

 

Düşülen

 
 

(-)

 01.01

 

MEMURLAR

 

133.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

133.000,00 

 

112.567,64 

 

112.567,64 

 
01.02

 

SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL

 

233.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

233.000,00 

 

210.599,30 

 

210.599,30 

 
02.01

 

MEMURLAR

 

16.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

16.000,00 

 

14.174,36 

 

14.174,36 

 
02.02

 

SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL

 

36.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

36.000,00 

 

31.982,34 

 

31.982,34 

 

03.02

 

TÜKETİME YÖNELİK 
MAL VE MALZEME 
ALIMLARI

 

705.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

705.000,00 

 

448.075,59 

 

448.075,59 

 

03.03

 

YOLLUKLAR

 

32.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

32.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
03.04

 

GÖREV GİDERLERİ

 

42.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

42.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
03.05

 

HİZMET ALIMLARI

 

2.035.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

2.129.062,28 

 

1.425.543,01 

 

1.425.543,01 

 

03.06

 

TEMSİL VE TANITMA 
GİDERLERİ

 

1.875.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.875.000,00 

 

1.505.595,75 

 

1.505.595,75 

 

03.07
 

MENKUL MAL, 
GAYRİMADDİ HAK 
ALIM,

 
BAKIM VE 

ONARIM GİDERLERİ
 

275.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

275.000,00 
 

215.721,94 
 

215.721,94 
 

03.08
 

GAYRİMENKUL MAL 
BAKIM VE ONARIM 
GİDERLERİ

 

20.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

20.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

05.03
 

KAR AMACI 
GÜTMEYEN 
KURULUŞLARA 
YAPILAN 
TRANSFERLER 

31.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

31.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

06.01 
MAMUL MAL 
ALIMLARI 

148.000,00  26.000,00  0,00  174.000,00  173.807,50  173.807,50  

06.07 

GAYRİMENKUL 
BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

2.000,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  

  5.583.000,00  26.000,00  0,00  5.703.062,28  4.138.067,43  4.138.067,43  
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 2-Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar

 Müdürlüğümüze 2016 Mal� Yılı Bütçes� �le 5.583.000,00 TL başlangıç ödeneğ� ver�lm�ş, yıl �ç�nde 
aktarma �le 26.000,00 TL daha ödenek eklenm�ş, toplam 5.703.062,28 TL ödeneğ�n

 4.138.067,43 TL's� harcanmıştır.

 3-Mal� Denet�m Sonuçları

Müdürlüğümüzce 2016 yılı �ç�nde yapılmış ödemelerle �lg�l� evraklar Mal� H�zmetler Müdürlüğünde 
muhafaza ed�lmekted�r. 

 Ayrıca Beled�ye Mecl�s�nce seç�len Denet�m Kom�syonu üyeler� tarafından da �ş ve �şlemler�m�z

 denetlenm�ş bulunmaktadır.
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 B-Performans Sonuçları Değerlend�r�lmes�

 Beled�yem�z mecl�s�nce onaylanan müdürlüğümüz çalışma yönetmel�ğ�nde bel�rt�len görev yetk� ve 
sorumlulukları kanunlar çerçeves�nde en �y� şek�lde yapmaya çalışmış, d�ğer müdürlüklerle b�lg� alışver�ş�nde 
bulunmuştur.

Performans Sonuçları

 
(KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ)

 

Stratej�k Amaç
 SA7 -

 
Torbalı'nın sah�p olduğu kültürel ve tar�h� m�rası tur�st�k ve sanatsal faal�yetler 

aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak
 

Stratej�k Hedef
 

H1 -
 

Torbalı'nın sah�p olduğu kültürel ve tar�h� m�rası korumak
 

Performans Hedefi (Stratej�)
 

S1 -
 

Tar�h� yapıları koruyarak
   

Performans Gösterges�
 

Ölçü B�r�m�
 

2016 Hedefi
 

2016 Gerçekleşen
 

Başarı Oranı(%)
 

Envanter�n çıkarılması Adet  1  0  0  

Restore ed�len tar�h� b�na sayısı Adet  3  0  0  

B�r�mler ve Faal�yet/Projeler   Başlama  B�t�ş  

2016 
Hedef 
Bütçe  

2016 Net 
Bütçe  

2016 
Gerçekleşen  

  
Bütçe 

Gerçekleşme 
Oranı  

F3 - Tar�h� tesc�ll� b�naların restore ed�lmes� 2015  2019  
3.000.000,00 

 
3.000.000,00 

 0,00  0,00  

F6 -
 

Torbalı sınırları �ç�nde yer alan tar�h� eserler�n 
envanter�n� çıkarmak

 

2015
 

2019
 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

                               
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

   
Performans Hedefi (Stratej�)

 
S2 -

 
halkın tar�h�-

 
kültürel varlıkları koruma b�l�nc�n� yükselterek

   
Performans Gösterges�

 

Ölçü B�r�m�

 

2016 Hedefi

 

2016 Gerçekleşen

 

Başarı Oranı(%)

 
Halkın tar�h ve kültür varlıklarını koruma b�l�nc�n� 
arttırmaya yönel�k gerçekleşt�r�len etk�nl�kler

 

Adet

 

1

 

1

 

100

 

B�r�mler ve Faal�yet/Projeler

   

Başlama

 

B�t�ş

 

2016 
Hedef 
Bütçe

 

2016 Net 
Bütçe

 

2016 
Gerçekleşen

 
  

Bütçe 
Gerçekleşme 

Oranı

 F7 -

 

Halkın tar�h ve kültür varlıklarını koruma b�l�nc�n� 
arttırmaya yönel�k etk�nl�kler yapılması

 

2015

 

2019

 

10.000,00 

 

10.000,00 

 

17.700,00 

 

177,00 

 

                               

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

10.000,00 

 

10.000,00 

 

17.700,00 

 

177,00 

   
Performans Hedefi (Stratej�)

 

S3 -

 

torbalı'nın tar�h� ve kültürel m�rasını dünyaya tanıtarak

   
Performans

 

Gösterges�

 

Ölçü B�r�m�

 

2016 Hedefi

 

2016 Gerçekleşen

 

Başarı Oranı(%)

 
Kardeş şeh�r karşılıklı z�yaret sayısı

 

Adet

 

3

 

3

 

100

 

Basılan k�tap, broşür sayısı

 

Adet

 

1000

 

2000

 

200

 

Yayınlanan k�tap, broşür sayısı

 

Adet

 

300

 

5000

 

15000

 

Merkez�n kurulması

 

Adet

 

1

 

0

 

0

 

Faal�yet sayısı

 

faal�yet sayısı

 

2

 

2

 

100

 
B�r�mler ve Faal�yet/Projeler

   

Başlama

 

B�t�ş

 

2016 
Hedef 
Bütçe

 

2016 Net 
Bütçe

 

2016 
Gerçekleşen

 
  

Bütçe 
Gerçekleşme 

Oranı

 

F1 -

 

Kent arş�v� ve tanıtım merkez�n� gel�şt�rmek

 

2015

 

2019

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

                               

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

   

F2 -

 

Metropol�s kazılarına destek vermek, Metropol�s

 

ören 
yer� �le �lg�l� tanıtım faal�yetler�nde bulunmak

 

2015

 

2019

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

-

 

                               

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

     

F4 -

 

Kardeş şeh�r �l�şk�ler�n� gel�şt�rmek

 

2015

 

2019

 

100.000,00 

 

100.000,00 

 

583,20 

 

0,58 

 

                               

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

100.000,00 

 

100.000,00 

 

583,20 

 

0,58 

   

F8 -

 

Torbalı'nın tar�h� ve kültürel m�rasını anlatan k�tap, 
broşür basmak

 

2015

 

2019

 

50.000,00 

 

50.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

                               

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

50.000,00 

 

50.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

   

F9 -

 

Basılan k�tap ve broşürler�n farklı d�llerdek� 
vers�yonlarını beled�yen�n web s�tes�nde yayınlamak

 

2015

 

2019

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

Performans Sonuçları (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ)
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Stratej�k Hedef

 

H2 -

 

torbalı halkına yönel�k kültür-sanat h�zmetler�n� arttırmak

 

Performans Hedefi (Stratej�)
 

S1 -
 
kültür-sanat faal�yetler�n� arttırarak

   

Performans Gösterges�
 

Ölçü B�r�m�
 

2016 Hedefi
 

2016 Gerçekleşen
 

Başarı Oranı(%)
 

Düzenlenen konser sayısı
 

Adet
 

5
 

5
 

100
 

Yapılan fest�val sayısı
 

Adet
 

7
 

1
 

14,29
 

Serg�lenen oyun sayısı
 

Adet
 

15
 

15
 

100
 

Düzenlenen �mza günü sayısı
 

Adet
 

0
 

1
 

-
 

Düzenlenen serg� sayısı
 

Adet
 

5
 

5
 

100
 

Düzenlenen şenl�k sayısı
 

Adet
 

10
 

6
 

60
 

Düzenlenen etk�nl�k sayısı
 

Adet
 

1
 

1
 

100
 

Düzenlenen yarışma sayısı
 

Adet
 

2
 

1
 

50
 

B�r�mler ve Faal�yet/Projeler   Başlama B�t�ş 
2016 
Hedef 
Bütçe  

2016 Net 
Bütçe  

2016 
Gerçekleşen  

  
Bütçe 

Gerçekleşme 
Oranı

 

F1 - T�yatro göster�mler� yapmak 2015 2019  80.000,00  80.000,00  0,00  0,00  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 80.000,00  80.000,00  0,00  0,00    

F2 - Geleneksel fest�valler�n yapılması ( deve güreş�, rahvan 
at yarışları, yağlı güreş, uçurtma şenl�ğ� vb.) 

2015 2019  800.000,00  800.000,00  4.413,20  0,55  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 800.000,00  800.000,00  4.413,20  0,55    

F3 - Konserler düzenlemek 2015 2019  600.000,00  600.000,00  116.798,40  19,47  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 600.000,00  600.000,00  116.798,40  19,47    

F8 - Şa�r, yazarların katılacağı �mza ve konferans günler� 
düzenlemek 

2015 2019  0,00  0,00  0,00  -  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 0,00  0,00  0,00      

F9 - Res�m, fotoğraf vb. serg�ler düzenlemek 2015 2019  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  

                               
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 
20.000,00 

 
20.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

   

F10 -
 

Ramazan ayı etk�nl�kler� ve çeş�tl� şenl�kler 
düzenlemek (kar�katür vb.)

 

2015
 

2019
 

150.000,00 
 

150.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

                               
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 
150.000,00 

 
150.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

   

F11 -
 

Torbalı halkının kentl�l�k b�l�nc�n� arttırmaya yönel�k 
olarak panel, sempozyum ve sem�nerler yapmak

 

2015
 

2019
 

10.000,00 
 
10.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

                               
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

   

F12
 

-
 

Kültürel-
 

sanatsal konularda çeş�tl� yarışmalar yapmak 
(res�m, kompoz�syon vs.)

 

2015
 

2019
 

15.000,00 
 
15.000,00 

 
1.200,00 

 
8,00 

 

                               
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 
15.000,00 

 
15.000,00 

 
1.200,00 

 
8,00 

   

 



Performans Sonuçları (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) 

Performans Hedefi (Stratej�) S2 - ücrets�z kültürel-sanatsal kurslar düzenleyerek    

Performans Gösterges� Ölçü B�r�m� 2016 Hedefi 2016 Gerçekleşen Başarı Oranı(%) 

Ücrets�z bale, Modern Dans vb.  kurslara katılım sayısı Adet 10 9 90 

Kursa katılan k�ş� sayısı K�ş� 10 595 5950 

Kursa katılan k�ş� sayısı Adet 25 100 400 

Korolara katılan k�ş� sayısı K�ş� 30 25 83,33 

B�r�mler ve Faal�yet/Projeler   Başlama B�t�ş 
2016 
Hedef 
Bütçe 

2016 Net 
Bütçe 

2016 
Gerçekleşen 

  
Bütçe 

Gerçekleşme 
Oranı 

F4 - Ücrets�z bale, modern dans vb. kurslar düzenlemek  2015 2019 5.000,00  5.000,00  6.821,40  136,43  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5.000,00  5.000,00  6.821,40  136,43    

F5 - Ücrets�z bağlama-g�tar kursları düzenlemek 2015 2019 5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5.000,00  5.000,00  0,00  0,00    

F6 - Ücrets�z halkoyunları kursları düzenlemek 2015 2019 20.000,00  20.000,00  3.516,24  17,58  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20.000,00  20.000,00  3.516,24  17,58    

F7 - Türk Halk Müz�ğ� ve Türk Sanat Müz�ğ� koroları kurmak 2015 2019 20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20.000,00  20.000,00  0,00  0,00    

Performans Hedefi (Stratej�) S3 - Kentl�l�k b�l�nc�n� oluşturarak   

Stratej�k Amaç SA8 - Torbalı'da mevcut eğ�t�m kal�tes�n�n artmasına yardımcı olmak 

Stratej�k Hedef H1 - Torbalı'da eğ�t�m kurumlarını �y�leşt�rmek ve eğ�t�m� desteklemek 

Performans Hedefi (Stratej�) S1 - Eğ�t�m� destekleyerek   

Performans Gösterges� Ölçü B�r�m� 2016 Hedefi 2016 Gerçekleşen Başarı Oranı(%) 

Açılan kurs sayısı Adet 1 4 400 

Ver�len ödül sayısı Adet 30 0 0 

Promosyon sayısı Adet 500 370 74 

Kursa katılan k�ş� sayısı Adet 100 0 0 

Kursa katılan k�ş� sayısı K�ş� 150 720 480 

Düzenlenen turnuva sayısı Adet 1 1 100 

Tamamlanma oranı Adet 1 1 100 

B�r�mler ve Faal�yet/Projeler   Başlama B�t�ş 
2016 
Hedef 
Bütçe 

2016 Net 
Bütçe 

2016 
Gerçekleşen 

  
Bütçe 

Gerçekleşme 
Oranı 

F1 - Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönel�k ve 
eğ�t�m öğret�m� destekleyecek ücrets�z kurslar açmak 

2015 2019 10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 10.000,00  10.000,00  0,00  0,00    

F2 - Okul b�r�nc�s� olan öğrenc�lere eğ�t�m� teşv�k etmek 
amacıyla ödül vermek 

2015 2019 20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20.000,00  20.000,00  0,00  0,00    

F4 - Torbalıyı tanıtıcı heykel, bardak, tanıtım �ç�n 
promosyonlar dağıtılması 

2015 2019 50.000,00  50.000,00  4.130,00  8,26  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 50.000,00  50.000,00  4.130,00  8,26    

F5 - Vatandaşa yönel�k halk eğ�t�m merkez� �le b�rl�kte 
yabancı d�l kursları açmak 

2015 2019 20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20.000,00  20.000,00  0,00  0,00    

F6 - Ücrets�z satranç kursu açmak 2015 2019 30.000,00  30.000,00  0,00  0,00  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 30.000,00  30.000,00  0,00  0,00    

F7 - Okullar arasında yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte 
satranç turnuvaları düzenlemek  

2015 2019 20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20.000,00  20.000,00  0,00  0,00    

F8 - Devlet veya vakıf ün�vers�teler�n�n açılması �ç�n 
g�r�ş�mlerde bulunmak 

2015 2019 10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  

Performans Sonuçları (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) 
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Performans Hedefi (Stratej�) S2 - eğ�t�m kurumlarının bakım ve onarımlarını yaparak   

Performans Gösterges� Ölçü B�r�m� 2016 Hedefi 2016 Gerçekleşen Başarı Oranı(%) 

Dağıtılan paket sayısı Adet 500 0 0 

B�r�mler ve Faal�yet/Projeler   Başlama B�t�ş 
2016 
Hedef 
Bütçe 

2016 Net 
Bütçe 

2016 
Gerçekleşen 

  
Bütçe 

Gerçekleşme 
Oranı 

F3 - Evl�l�k paket� yapılması 2015 2019 50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 50.000,00  50.000,00  0,00  0,00    

  

Stratej�k Amaç SA9 - Torbalı genel�nde spor ve sport�f faal�yetler�n yaygınlaşmasını sağlamak 

Stratej�k Hedef H1 - Torbalı halkının kal�tel� spor akt�v�te alanlarına ve h�zmetler�ne er�ş�m�n� sağlamak 

Performans Hedefi (Stratej�) S1 - Spor tes�s� sayısını arttırarak   

Performans Gösterges� Ölçü B�r�m� 2016 Hedefi 2016 Gerçekleşen Başarı Oranı(%) 

Plan değ�ş�kl�kler� sayısı Adet 2 0 0 

B�r�mler ve Faal�yet/Projeler   Başlama B�t�ş 
2016 
Hedef 
Bütçe 

2016 Net 
Bütçe 

2016 
Gerçekleşen 

  
Bütçe 

Gerçekleşme 
Oranı 

F1 - İlçe sınırları �ç�nde �ht�yaç görülen yerlere spor alanları 
ve kapalı spor tes�sler� yapımına yönel�k plan değ�ş�kl�ğ� 

2015 2019 0,00  0,00  0,00  - 

Performans Hedefi (Stratej�) S2 - mevcut spor tes�sler�n� yen�leyerek   

Performans Gösterges� Ölçü B�r�m� 2016 Hedefi 2016 Gerçekleşen Başarı Oranı(%) 

Bakımı yapılan spor alanı sayısı Adet 8 0 0 

B�r�mler ve Faal�yet/Projeler   Başlama B�t�ş 
2016 
Hedef 
Bütçe 

2016 Net 
Bütçe 

2016 
Gerçekleşen 

  
Bütçe 

Gerçekleşme 
Oranı 

F2 - Mevcut spor alanlarının bakım, onarım ve 
yen�lemeler�n�n yapılması 

2015 2019 1.000.000,00  1.000.000,00  0,00  0,00  

Performans Hedefi (Stratej�) S3 - spor kursları düzenleyerek   

Performans Gösterges� Ölçü B�r�m� 2016 Hedefi 2016 Gerçekleşen Başarı Oranı(%) 

Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda dereceye g�ren 
sporcuları ödüllend�rme sayısı 

Adet 5 20 400 

Açılan kurs sayısı Adet 1 4 400 

Kursa katılan k�ş� sayısı k�ş� 200 210 105 

B�r�mler ve Faal�yet/Projeler   Başlama B�t�ş 
2016 
Hedef 
Bütçe 

2016 Net 
Bütçe 

2016 
Gerçekleşen 

  
Bütçe 

Gerçekleşme 
Oranı 

F3 - Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, ten�s, tekvando vb. 
dallarda ücrets�z kurslar açmak 

2015 2019 50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 50.000,00  50.000,00  0,00  0,00    

F6 - Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye g�renler� 
ödüllend�rmek 

2015 2019 20.000,00  20.000,00  47.822,40  239,11  

                               Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20.000,00  20.000,00  47.822,40  239,11    
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IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 A-    Üstünlükler
 
1)Torbalı'nın sosyal ve kültürel etk�nl�kler�n� arttırmaya yönel�k etk�nl�k faal�yetler�n�n 2015 yılı sonunda 
düzenlenm�ş olup 2016 yılı bütçes� �ç�n tahm�n� değerler�m�z oluşturulmuş ve değ�ş�m ve gel�ş�me hızlıca 
uyum sağlanmıştır. 
2)D�ğer Kamu Kurum ve Kuruluşları �le �let�ş�m�n �y� olması neden�yle yapılan h�zmetlerde gerekl� 
b�lg�lend�rme alınarak hareket ed�lm�şt�r. 
3)D�lekçeler�n anında değerlend�r�lmes� ve müdürlüğümüz �ç�nde çalışan personel�n bütünlük �ç�nde 
sorumluluk b�l�nc�yle uyumlu çalışması neden�yle yapılan etk�nl�kler�m�zde herhang� b�r sorun meydana 
gelmem�şt�r.
4)Halkımızın talepler� ön planda tutulmuştur. 

 B-    Zayıflıklar
  
 2017 yılı �ç�nde gerek halkımız gerek Beled�yem�z �ç�n yapılacak çok �ş�m�z olduğu kanısına varılarak 
zayıflıklarımız fark ed�lm�şt�r.
 1) Müdürlüğümüzde satın alma alanında yeterl� b�lg�ye sah�p b�r personel bulunmamasından kaynaklı satın 
alma evraklarında zaman zaman yanlışlar yapılmış Satın Alma B�r�m� desteğ� �le yen�den düzenlenm�şt�r.
2) Müdürlüğümüze a�t b�r araç bulunmamasından dolayı gerek günlü evrak gerekse organ�zasyon alanında 
zayıflıklarımız olmuştur.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde: 
 
 Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

 Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde 
�ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� 
hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak 
uyguladığını b�ld�r�r�m. Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve 
değerlend�rmeler, �ç kontroller, denet�m kom�syonu raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m 
dah�l�ndek� hususlara dayanmaktadır.

 Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 
b�lg�m olmadığını beyan eder�m.17/02/2017

                                                                    Sıdıka AKSU
        Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
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PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
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SUNUŞ:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 5393 sayılı Beled�ye kanununun 48. maddes� gereğ� Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına uygun olarak Mecl�s kararıyla oluşturulmuş olup, 5018 sayılı Mal� Yönet�m ve Kontrol 
Kanununda bel�rt�len Görev, Yetk� ve Sorumluluk �lkes�ne dayanılarak Beled�ye Başkanına ya da 
görevlend�receğ� Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan b�r b�r�md�r. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Teşk�lat 
Görev ve Çalışma Esaslarına Da�r Yönetmel�ğ� 5393 Sayılı Beled�ye Kanununun 14. maddes�ne uygun b�r 
halde güncellenm�ş ve yürürlüğe g�rm�şt�r. 

I-GENEL BİLGİLER

A-M�syonumuz ve V�zyonumuz

M�syonumuz:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak m�syonumuz dünya standartlarında park, meydan ve yeş�l alanlar 
oluşturarak, bu mekânları sürdürüleb�l�r b�r şek�lde yaşatmak, engell�, yaşlı, çocuk, yet�şk�n her vatandaşımızın 
toplum �ç�nde dâh�l ed�lmes�n� sağlamak.

Gerekçe:

İlçem�z�n Tar�h� olma özell�ğ�n�n yanında aynı zamanda sosyal, kültürel ve fiz�ksel zeng�nl�kler�n� de 
göz önünde bulundurup, toplumsal gereks�n�mler� bel�rleyerek; yaşam alanlarımızda daha fonks�yonel ve 
estet�k değer� yüksek, doğa �le uyumlu sürdürüleb�l�r yaşam mekânları oluşturmaktır. Torbalı �lçes�n�n tar�h� 
zeng�nl�kler�n�n farkındalığı �le çalışan ve sosyal n�tel�kler�ne uygun tasarımlarda projeler gerçekleşt�ren 
müdürlüğümüz özell�kle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yaptığı park ve meydan düzenlemeler�yle prest�jl� 
yeş�l alanlar oluşturmaktadır. 

V�zyonumuz:

Torbalı �lçes�ndek� k�ş� başına düşen yeş�l alan m�ktarını Avrupa standartları sev�yes�ne çıkarmak.

 B-Yetk�, Görev ve Sorumluluklar

 1-Mecl�s kararları ve üst yönet�m�n aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalar yapmak ve stratej�k planda 
bel�rt�len hedeflere ulaşmaktır.
 2-Torbalı Beled�ye sınırları dah�l�nde park, yeş�l alan, refüj, çocuk oyun parkı ve semt spor alanlarının 
peyzaj projeler�n� yaptırmak ve projelere uygun olarak �nşaatlarını yapmak veya �halel� olarak yaptırmak. 
 3-Parklarda, yeş�l alanlarda, semt spor sahalarında düşünülen her türlü fiz�k� ve m�mar� yapılaşma ve 
tad�lat �ç�n görüş b�ld�rmek ve müsaade etmek.
 4-Torbalı Beled�yes� sınırları dâh�l�nde İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü �le koord�nasyonlu b�r şek�lde 
yen� yapılan �nşaatların (Genel �skân aşamasında) çevre düzenlemes� yönünden uygunluğunu denetlemek.
 5-Görev alanları dâh�l�nde parklarda ve yeş�l alanlarda ve kaldırımlarda bulunan her c�ns ağaç, 
ağaçcık, süs b�tk�s� ve ç�çekler�n hastalık ve zararlarından korunması �ç�n z�ra� mücadeles�n�, per�yod�k
budamasını ve vatandaşlardan gelen b�tk�sel ş�kâyetler� yer�nde �nceleyerek gerekl� çalışmaları yapmak
ve yaptırmak. 
 6-Parkların yapımı ve bakımı �ç�n gerekl� olan her türlü �nşaat malzemes�n�n, b�tk�sel materyal�n, kent 
mob�lyalarının (oyun set�, spor alet�, çöp kovası, masa, bank, pergola vb.) tem�n�n� yapmak, yaptırmak veya 
�hale yolu �le alımını sağlamak.
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 7-Torbalı Beled�yes�ne a�t araz�lerde her türde tarımsal ürün, fidan, ç�çek fides� yet�şt�rmek.
 8-Doğal afetlerle mücadele çalışmasında d�ğer b�r�mlerle b�rl�kte motopomp ve personel sevk�n� 
sağlamak �ç�n çalışmalar yapmak.
 9-Müdürlüğün �hale �şler�yle �lg�l� yazışmaları ve �lg�l� yasalar çerçeves�nde �hale dosyalarını 
hazırlamak ve tak�b�n� yapmak. Gelen ve g�den evrakların düzenl� olarak kayıtlarını tutmak ve her türlü 
yazışmayı zamanında yapmak. Personel�n aylık puantaj cetvel�n� hazırlamak, faal�yet raporlarını, bütçey� ve 
performans programlarını hazırlamak.
 10-Müdürlüğün �ht�yacı doğrultusunda alınan tüm malzemeler� depolamak ve korumak, gelen ve 
depodan çıkan malzemeler� kontrol etmek, mevcut araçların tam�r�n�, per�yod�k bakımlarını ve resm� 
muayeneler�yle s�gortalarını yaptırmak.

C-Yönet�m İlkeler�
Yukarıdak� görevler� yer�ne get�r�rken ayrıca her yönet�c� aşağıdak� yönet�m �lkeler�n� de göz önünde 

bulundurmalıdır.
1- İn�s�yat�f: Yönet�c�, kend� b�r�m�n�n görev�ne sah�p çıkmalı görev� yer�ne get�rmek �ç�n yaratıcı olmalı, önce 
davranmalı, �ş� başlatıp sonuçlandırma yeteneğ� bulunmalıdır. Yönet�c� görev�n yapılışının her aşamasında 
yasaların, çalışma �lkes� ve koşullarının ç�zd�ğ� sınıra kadar �lerlemekten çek�nmemel�d�r.
2- Seçme ve Karar verme: Yönet�c�, görev�n her safhasında karar verme, kend�s�ne ulaştırılan değ�ş�k çözümler 
arasında b�r seç�m yapma, son olarak da bu karar ve seç�m yetk�ler�n�n (her konu �ç�n) hang�ler�n� b�zzat 
kullanıp, hang�ler�ne üst yönet�m kademes�ne aktarması gerekt�ğ�ne sah�p olmalıdır.
3- Kolaylaştırma: Yönet�c�, görevle �lg�l� bütün �şlemler� kolaylaştırmak �ç�n devamlı olarak çare ve tedb�rler 
aramalıdır.
4- Değ�şt�rme: Yönet�c� program uygulamalarında ortaya çıkab�lecek değ�ş�kl�klere uyab�lme n�tel�ğ� 
taşımalıdır.
5- Eldek� Kaynaklardan �y� yararlanma: Yönet�c�, personel, araç-gereç vb. kaynaklardan mevcut olanların 
heps�nden tam olarak yararlanmayı amaç b�lmel� ancak bundan sonra yen� kaynak �steğ�nde bulunmalıdır.
6- Gel�şt�rme: Yönet�c� kend� b�r�m�n�n kuruluşunu, personel�n�, görev�n� yer�ne get�rmeyle �lg�l� �lke koşul ve 
�şlemler�n� sürekl� olarak gel�şt�rme yollarını aramalı, modern yönet�m �lkeler�ndek� gel�şmeler� �zlemel�d�r.
7- Devamlılık: Yönet�c�, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kes�nt�s�z olarak planlamalı ve 
düzenlemel�d�r.
8-L�derl�k: Yönet�c�, tutum ve davranışları �le elemanlarının saygı, �taat ve güvenler�n� sağlamalıdır.
9- Moral: Yönet�c�, elemanlarının sorumluluk duygusunu gel�şt�rmel�, kend�ler�ne olan güven duygularını 
beslemel�d�r.
10- Takd�r ve ceza: Yönet�c�, yürürlüktek� �lke ve koşullara göre gereğ�nde takd�r etmek; gereğ�nde ceza 
vermek yetk�s�n� çek�nmeden kullanab�lmel�d�r.
11- D�s�pl�n: Yönet�c�, amaca düzenl� b�r yoldan ulaşmayı sağlayacak temel �lke ve koşullara kes�nl�kle 
uyulmasını sağlamalıdır.
12- Ortam: Yönet�c� görev�n yapılması �ç�n gerekl� ortam, araç ve gereçler�, büro koşulları da sağlamalıdır.

 Günümüzde modern şeh�rler tes�s ed�l�rken, şeh�rc�l�k uzmanları tarafından b�rey�n kentsel doku 
�çer�s�ndek� talepler�ne cevap verecek yen� kabuller, yen� standartlar, gel�şt�rme çabaları �ç�nded�rler. 
B�reyler�n bu talepler� şeh�rler�n geometr�k yayılımına etk� ett�ğ� g�b� sosyo-ekonom�k yapıyı da 
etk�lemekted�r. Sağlık �ht�yaçları, t�car� sahalar, meskenler, sanay� alanları, ana ve tal� yollar, yeş�l alanlar, 
sport�f mekânlar vb. alanlar tes�s ed�l�rken tüm bu faktörler�n önceden şeh�r �mar planlarında yer alması, nüfusa 
orantılı b�r standartla alanların ayrılması gerekmekted�r. İç�nde bulunduğumuz yüz yıl �çer�s�nde şeh�rler�n en 
öneml� çevre sorunlarının başında, hava k�rl�l�ğ�, su k�rl�l�ğ�, yeş�l alanların yeters�zl�ğ�, katı atıklar ( evsel ve 
sınaî),gürültü, estet�k k�rl�l�k sayılab�l�r. Torbalı Beled�yes� Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak, bu öneml� 
çevresel sorunlarla mücadele edeb�lmek �ç�n tekn�k görevler�m�z;
 •Park ve Yeş�l alanlarda; �ht�yaç duyulan b�tk�sel materyal�n bütçe �mkânları �le tem�n ed�lmes�, 
 •Beled�yece yen� yapılan alanların topraklarının çek�lmes�, tesv�yes� ve alt yapı etütler�n�n yapılması.
 •B�tk�lend�rme çalışmaları ( fidan, ç�çek fides�, örtücü d�k�mler�, ç�mlend�rme, kaya bahçes� vb.)
 •B�tk�sel materyal�n hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla �laçlanması
 •Uygun sulama s�stemler� etüdü, sulama çalışmaları, ufak sıhh� tes�sat tam�ratlarının yapılması.
 •Budama, dal alma, şek�l verme g�b� çalışmaların yapılması.



 •Mevcut alanların eldek� �mkânların ekonom�k kullanımı �le devamlılığının sağlanması.  (yabancı ot 
alımı, yen�leme, ekleme, elden geç�rme, per�yod�k bakım çalışmaları vb. )
 •F�dan nak�ller�n�n gerçekleşt�r�lmes� 
 •Ç�m alanlarının b�ç�lmes�, ç�m motoru, kosa ve tr�mör �le kes�m�.
 •Halkın çevreye duyarlılığını arttırmak amacı �le d�k�m etk�nl�kler� ve çeş�tl� kampanyalar 
üzenlemek.
 •Meydana gelen b�tk�sel materyal hasarlarının tesp�t�n� yapmakla görevl�d�r.

Torbalı Beled�yes�, sorumluluk alanları �ç�nde üç beş çocuk oyun elemanı, b�raz ç�m ve b�rkaç yapraklı 
ve �brel� ağaç �le alan düzenlemes�n�n yeş�l alan tes�s� �ç�n yeterl� olmadığını kavramış durumdadır. Günümüz 
peyzaj b�l�m�n�n gerekt�rd�ğ� yen�l�k ve teknoloj�ler� uygulamak ve bu amaca ulaşmak �ç�n her türlü tekn�k 
çalışmaya yer vermen�n gereğ� ben�msenm�şt�r. Özell�kle �lçem�zde yaşayan halkımızın Beled�yem�zden yeş�l 
alan, fonks�yonel parklar vb. talepler� de b�ze,  halkımızın da bu b�l�nce ulaştığını göstermekted�r.

B�r kent�n genel karakter�n�, m�mar� yapılar, yeş�l alanlar ve bunların b�rb�rler�yle olan �l�şk�ler� ve 
bütünlüğü tay�n eder. Yeş�l alanlar, �nsan �le doğa arasındak� bozulan �l�şk�y� dengelemede ve kentsel yaşam 
koşullarının �y�leşt�r�lmes�nde öneml� b�r konuma sah�pt�r. Bu nedenle gel�şm�ş ülkelerde yeş�l alanların n�tel�k 
ve n�cel�kler� meden�yet�n ve yaşam kal�tes�n�n b�r gösterges� olarak kabul ed�lmekted�r. Bu kapsamda b�rçok 
gel�şm�ş ülke �nsanların z�h�nsel ve fiz�ksel �ht�yaçlarını göz önünde bulundurarak �nsan yaşamı �ç�n uygun 
kent mekânı veya ekoloj�s�n� planlama ve oluşturma çabasına yönelmekted�r.

D- Teşk�latlanma Yapısı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü teşk�lat yapısı;

E- Araç gereç parkı

BELEDİYE BAŞKANI

PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRÜ

İDARİ PERSONEL

TEKNİK PERSONEL

VARDİYE AMİRİ VE İŞLERİ
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Araç gereç

 

Adet

  

Adet

 

P�kap

 

3

 

Tekerlekl� atom�zör

 

1

 

Traktör

 

4

 

4’lü sıra arası çapa mak�nes�

 

1

 

M�n� kazıcı yükley�c� kepçe

 

1

 

11’l� yaylı çapa mak�nes�

 

1

 

Kepçe

 

1

 

5’l� pulluk

 

1

 

Ç�m Traktörü

 

4

 

28’l�k ızgara

 

1

 

Ç�m b�çme mak�nes�

 

14

 

Kalas tırmık

 

1

 

M�s�nalı tırpan

 

6

 

7’l�k kazım 

 

1

 

Çapa mak�nes�

 

1

 

Kürüme mak�nes�

 

2

 

Toprak burgusu

 
1

 
Pulluk

 
1

 

Motorlu testere
 

4
 

Havalı tohum mak�nes�
 

1
 

Sırt atom�zörü  2  Ç�t budama mak�nes�  2  
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F- İnsan kaynakları
Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde 1 Müdür (Özel Kalem Müdürü),1 Peyzaj Tekn�ker�,1 Orman 

Yüksek Mühend�s�, 1 B�lg�sayar Tekn�ker�, 1 Peyzaj M�marı, 1 Har�ta Kadastro Tekn�ker� ve h�zmet alım 
�hales� �le çalışan 80 personelle Torbalı İlçes� mücav�r alanında her türlü yeş�l alan, park, bahçe, rekreasyon ve 
spor alanları projelend�rme, yapım, bakım ve onarım h�zmetler�n� yürütmekted�r.

G- Sunulan H�zmetler
 İlkbahar ayının başlangıcı �le beraber her parkımıza b�r eleman görevlend�rmektey�z. Bu elamanlarımız 
parklarımızın tem�zl�ğ�n�, sulama ve bakımını yaparlar. Bu sayede yaz boyunca parklarımızda bulunan ç�m 
alanları, ağaçlar, b�tk�ler ve ç�çekler canlılığını korurlar. Havuz ve şelaleler�m�z sürekl� çalışmakta ve per�yod�k 
olarak bakımları yapılmaktadır. Parklarımızda ve şeh�r genel�nde kullanmak �ç�n satın almış olduğumuz ağaç 
ve süs b�tk�ler�n�n sulaması ve bakımı yapılmıştır.

· Toprak ve gübre eleme �ş� yapılmıştır.
· Ç�çek parterler�nde bulunan ç�çekler�n çapası ve yabancı ot tem�zl�ğ� yapılmıştır.
· Yet�şt�rd�ğ�m�z ç�çek ve güller�n bakımı yapılmıştır.
· B�tk� ve ağaçların budaması yapılmıştır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-MÜDÜRLÜĞÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ:

 Beled�yem�z Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hayal� kurulan yeş�l Torbalı'yı oluşturmak �ç�n yoğun 
çalışmalar serg�lemekted�r. Beled�yem�z sınırları �çer�s�nde k�ş� başına düşen yeş�l alan m�ktarının sağlıklı 
ve yaşanılab�l�r b�r kent olma yolunda yeterl�l�ğ�n� sağlayarak; �nsanların daha rahat ve sağlıklı ortamlarda 
d�nlenmeler�ne olanak tanıyacak alanlar oluşturmak Müdürlüğümüzün temel amacını oluşturmaktadır.
Müdürlüğümüzün amaçlarından b�r d�ğer� �se kentsel rekreasyon alanlarını kurmak, gel�şt�rmek ve 
�şlet�lmeler�n� sağlamaktır. Söz konusu alanlar d�nlenme, gez�nt�, çocuk oyun alanları ve spor alanlarına 
yönel�k faal�yetler�n yanında yeş�llend�r�lm�ş alanların çoğaltılması g�b� hedeflere yönel�kt�r. Rekreasyon 
alanları b�r yandan çevren�n daha güzel b�r görünüme kavuşmasını sağlarken d�ğer yandan �nsanların fiz�ksel 
�ht�yaçlarını karşılamaktadır.

 B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER:

İnsanlarımızın yeş�l alan ve parklara, yarınlarımız olan çocuklarımızın oyun alanlarına, tüm �nsanlığın 
tem�z ve düzenl� b�r çevreye özlem�n�n arttığı b�r dönemde park ve bahçe, çocuk bahçes�, spor alanları, yaya 
yürüyüş yolları ve yeş�l alan olarak tes�s ed�lecek yerler� tesp�t ed�p projelend�rmek temel pol�t�kamız olacak 
tüm bu projeler� hayata geç�rmek faal�yetler�m�zde öncel�k arz edecekt�r.

PERSONEL DURUMU

1
 

Peyzaj M�marı
 

1
 

Orman Yüksek Mühend�s�
 

1  Peyzaj Tekn�ker� 

1
 

1
 

B�lg�sayar Tekn�ker�
 

Har�ta Kadastro Tekn�ker�
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mal� B�lg�ler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar
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3- Mal� Denet�m Sonuçları:
 Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 2016 yılı ve öncek� dönemlere a�t hesaplarını Torbalı Beled�ye 
Mecl�s�n�n oluşturduğu Denet�m Kom�syonu tarafından yapılmış ve yapılan denet�mler sonucu hesaplar �bra 
ed�lm�şt�r.
 
 B-Performans Sonuçlarının Değerlend�r�lmes�
 Beled�ye mecl�s�n�n almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmel�ğ�nde bel�rt�len görev, yetk� ve 
sorumlulukları kanunlar çerçeves�nde yapmaya çalışarak, kentl�n�n yaşam kal�tes�n� yükselt�rken, kentsel 
çevren�n daha �y� görünüm almasına yardımcı olarak kent halkının fiz�ksel gereks�n�mler�ne karşılık vermek 
üzere d�nlenme, gez�nt�, park ve çocuk oyun alanları, kond�syon spor alanları ve yeş�llend�r�lm�ş alanların 
çoğalması g�b� �şlevler� gerçekleşt�rerek, çalışanların eğ�t�c� sem�nerlere katılımını sağlayıp performansını en 
üst düzeye çıkarmayı hedeflemekted�r.

 IV- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-BAKIM ÇALIŞMALARI

1-PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMI 
a) Ç�m b�ç�m�,
b) Zararlılarla mücadele,
c) Şeh�r �ç� ve mahallelerde ot b�ç�m�,
d) Çapalama yapımı,
e) Gübreleme,
İlçem�z genel�nde bulunan park, bahçe, boş araz�, refüj vb. g�b� yerlerdek� ç�m ve yaban� otlar 
düzenl� olarak tem�zlenmekted�r. Özell�kle yaz aylarında kuru ot tem�zl�ğ� çıkab�lecek yangınlara 
karşı da tedb�r olarak tem�zlenmekted�r.
f) Mezarlıkların bakım ve tem�zl�ğ� 
İlçe merkez�m�zde ve köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşmüş İzm�r Büyükşeh�r Beled�ye 
sorumluluğunda olan mezarlıklarda ot tem�zl�ğ� ve b�tk�lend�rme çalışmalarımız düzenl� olarak 
yapılmaktadır.
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g) Budama �şler� 
Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda budama 
zamanı gelm�ş tehl�ke arz eden, bakım gereken ağaçlar ve çalı grupları ek�pler�m�zce düzenl� olarak 
budanmaktadır.
h) Sulama �şler� 
İlçe genel�nde bulunan Beled�yem�ze a�t park, bahçe, refüj ve kavşaklarda bulunan b�tk�ler�n 
özell�kle aşırı sıcak havalarda güzell�kler�n� kaybetmemeler� �ç�n düzenl� olarak 24 saat esasına 
göre sulaması yapılmaktadır. 
ı)  İlçem�zde faal�yet gösteren resm� kurumların, asker� b�naların, okulların, muhtarlık b�nalarının 
bahçeler�nde yen�leme ve ç�m b�çme, gübreleme ve  budama g�b� bakım çalışmaları yapılmıştır. Bu 
çalışmalarımızla �lçem�zdek� tüm kamusal alanların bakımı ve çevreler�n�n göster�şl� hale 
get�r�lmes� amaçlanmıştır. İlçem�zde bulunan tar�h� cam�ler başta olmak üzere bahçes� uygun olan 
cam�ler�m�z�n bahçe tanz�m� ve per�yod�k bakımları yapılmıştır. 

2-MEVSİMLİK ÇİÇEK ve AĞAÇ DİKİMİ
a) Kışlık mevs�ml�k ç�çek d�k�m�,
b) Yazlık mevs�ml�k ç�çek d�k�m�,
Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan park, mes�re alanı, refüj, kavşak, meydan veya özel 
oluşturulmuş ç�çekl�klerde yaz ve kış aylarında b�rer kez olmak üzere mevs�ml�k ç�çekler 
d�k�lmekted�r.
c) Ağaç d�k�m�,
İlçem�z�n b�r yandan hızla kentleş�rken d�ğer yandan da yeş�l kamasının da öneml� olduğunu 
düşünüyoruz. Bu nedenle müdürlüğümüze bağlı ek�pler�m�z ağaç d�k�m zamanlarına uygun olarak 
�lçem�z� sürekl� kent estet�ğ�ne uygun ağaçlarla zeng�nleşt�rmekted�r. İlçem�z�n çeş�tl� yerler�nde 
ağaç d�k�m törenler� düzenlenm�şt�r;

 Aslanlar fidan d�k�m sahasında okullarla b�rl�kte fidan d�k�m tören� 
 Ahmetl� Mes�re Alanı arkasında Albaş Prest�j okulları �le fidan d�k�m tören�
 Ahmetl� Mes�re Alanı arkasında Ceng�z Topel İlkokulu �le fidan d�k�m tören� 

d) İlaçlama ve Gübreleme İşler�
e) Havuz ve Gölet Bakımları 

B-ONARIM ÇALIŞMALARI 

1-Beton Parke ve Bordür Tam�r�
Çocuk parkları, mahalle parkları, yeş�l alanlar ve buna benzer alanlarda bulunan beton parke ve 

bordürlerden esk�yenler, kırılanlar ek�pler�m�zce değ�şt�r�lerek yen�lenmekted�r.

2-Ahşap P�kn�k Masası, Bank ve Pergola Tam�r�
Mes�re alanlarımızda, parklarımızda, cam�ler�m�zde ve kaldırımlarımızda bulunan ahşap p�kn�k 

masası, bank, pergola g�b� kent mob�lyalarımızdan esk�yen, kırılanları yıl boyunca tesp�t ed�l�p onarılmaktadır.

3-Panel Ç�t ve Dem�r Korkuluk Uygulama ve Tam�r�
Park, mes�re alanlarımızın ve tes�sler�m�z�n çevres�nde güvenl�k ve sınır bel�rleme neden�yle bulunan 

panel ç�t ve korkulukların düzenl� bakımları yapılmakta, zarar görenler yen�ler�yle değ�şt�r�lmekted�r.

4-Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım İşler�
Sağlıklı nes�ller�n yet�şmes�ne katkı sağlamak adına çalışmalarımızda çocuklarımız öncel�kler�m�z 

arasındadır. Onların gel�ş�m�ne katkı sağlayacak her çalışmaya özel önem ver�yoruz. Parklarımız da 
çocuklarımızın gel�ş�m�ne destek sağlayacak öneml� b�r unsurdur. Bu nedenle Beled�yem�z tarafından �ht�yaç 
doğrultusunda muhtel�f noktalara yen� oyun grubu kurulumu yapılırken, gerekl� noktalarda da bakım-onarım 
çalışmalarımız devam etmekted�r.
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C-YAPIM ÇALIŞMALARI

1. Karakuyu Mahalle Meydanı 

2. Karakuyu G�r�ş� – Çamlık Parkı

3. Yazıbaşı Vedat F�l�z Meydanı

4. Çapak Mahalle Meydanı

5. Pamukyazı Spor Tes�sler� Ç�m Saha Yen�lemes�

6. Ayrancılar Mahalle Meydanı 

7. Tepeköy EPDM Kaplama Yürüyüş Yolu Yapımı ve Peyzajı

8. Haluk Alpsu Bulvarı Yürüyüş Yolu Aydınlatması

9. Alpkent Oyuncak Parkı Çevre Düzenlemes� ve Peyzajı

10. Zabıta Karakolu Etrafı Çevre Düzenlemes� ve Peyzajı

11. Şeh�t J. Çvş. Tolga Sağlam Alt Geç�d� Peyzajı

12. 15 Adet Basketbol Sahası ve 6 Adet Halı Saha Yapımı

YAPILDIĞI YER

 

HALI SAHA

 
BASKETBOL 

SAHASI

 

MURATBEY MAHALLESİ

 

 
İBRAHİM KESİCİ CADDESİ

 
1

 
1

 

MURATBEY MAHALLESİ 

 

HİSAR EVLERİ YANI
 

 
1

 

MURATBEY MAHALLESİ
 

KEBAPÇIGİL KORULUĞU  
 

2
 

CUMHURİYET MAHALLESİ   2
 

TORBALI MAHALLESİ  
5013 SK.

 
 1  

ALPKENT MAHALLESİ 
 CUMHURİYET MESLEKİ TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ

 

1

  

ALPKENT MAHALLESİ

 YEŞİLYUVA SİTESİ ARKASI

 
 

1

 
ERTUĞRUL MAHALLESİ

 

 

MÜMİN MESCİ PARKI

 
 

1

 ALPKENT MAHALLESİ –

 

BOŞNAK 

PARKI

 
 

1

 ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT ÇVŞ. 

HAYDAR ARDA ER ERTİNGİ 

İLKÖRETİM OKULU ÖNÜ

 

1

  YAZIBAŞI MAHALLESİ –

 

HORTUNALI 

HAMİT EFE PARKI

 

1

 

1

 

BAHÇELİ EVLER MAHALLESİ –

 

TOKİ 

KONUTLARI YANI

 

1

 

1

 

AYRANCILAR SUYUNBAŞI MESİRE 

ALANI YANI

 
 

1

 

AYRANCILAR –

 

AHMET ÖZKAN 

BULVARI

 
 

1

 

AYRANCILAR  - EGEKENT 1

 

ÇAKIRBEYLİ MAHALLESİ 1

TOPLAM 6 15
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D-PROJELER

1. Fetrek Çayı Sultanlar Vad�s� 1.Etap Projes�
2. Müselles Alan Kent Park Projes�  

E-İHALELER

1. Personel Alım İhales� 
2. Süs Havuzları Bakım İş� 
3. Ç�m Alanlarda Yabancı Otla Mücadele ve Gübreleme İş�
4. Led Aydınlatma Armatürü Alımı 
5. Sulama Tes�sat Malzemes� Alımı
6. Halı Saha Basketbol Sahası Yapımı 
7. Çapak Mahalle Meydanı Yapımı 
8. Yazıbaşı Mahalle Meydanı Yapımı
9. Ayrancılar Mahalle Meydanı Yapımı

 V-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 A-ÜSTÜNLÜKLER :
 Deney�ml� Beled�ye Başkanı'na sah�p olmak,
 Etk�n, ver�ml� ve uyumlu çalışan Beled�ye Mecl�s�ne sah�p olmak,
 Deney�ml� �nsan kaynağına sah�p olmak,
 Yeterl� finans kaynağına sah�p olmak,
 Çağdaş b�lg� teknoloj�s�nden yararlanmak,
 Halkın güven�n� kazanmış olmak,
 Üst Makamlarca Beled�yec�l�kte örnek ve önder göster�lm�ş olmak,
 Yapılan çağdaş uygulamaların d�ğer beled�yelerce örnek alınmış olması.

B-ZAYIF YÖNLER:
Müdürlüğümüzün personel ve �ş mak�nes� eks�kl�ğ� bulunmaktadır. Personel�n meslek� eğ�t�mler� 
eks�kt�r. Şehr�m�zde kullanılan kent ek�pmanları ve b�tk�lere b�l�nçs�z k�ş�ler tarafından zarar 
ver�lmekted�r.

C-FIRSATLAR:
 Torbalı'ya ekonom�k yatırımların yapılması,
 İlçem�z�n bölgede caz�be merkez� olması,
 Yen� Beled�ye Kanununun verd�ğ� yen� yetk�ler�n olması,
 Beled�ye Gel�rler� Kanununun değ�ş�m� yönünde kamuoyu oluşturulması.

D-TEHDİTLER:
 Çevre b�l�nc�n�n gel�şmem�ş olması,
 Her yerde olduğu g�b� bölgem�zde de vatandaşların beled�ye faal�yetler�ne katılımının zayıf 

olması ,
 Toprak, su ve hava g�b� çevresel faktörler�n tüm dünyamızda gün geçt�kçe k�rlenmes�.
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VI-ÖNERİ VE TEDBİRLER :

 Beled�ye tarafından yen� �mara açılan alanlarda yeter� kadar yeş�l alan bırakılması. İlçem�ze 
yen� kazandırılan alanlarda �mar yollarının açılarak yapılaşmadan önce fidan d�k�mler�n�n 
gerçekleşt�r�lmes�.

 Beled�ye tarafından yapılan yeş�l alanların oyun gruplarının halk tarafından ben�msenmes� ve 
korunması amacıyla halka yönel�k çeş�tl� eğ�t�m ve duyuruların yapılması. Bu amaçla kentl�l�k 
b�l�nc�n�n gel�şmes� sağlanmalıdır.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
 
  Park ve Bahçeler Müdürlüğü b�r�m yönet�c�s� olarak yetk�m dâh�l�nde;
 

Bu �darede, faal�yetler�n mal� yönet�m ve kontrol mevzuatı �le d�ğer mevzuata uygun 
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde 
kullanılmasını tem�n etmek üzere �ç kontrol süreçler�n�n �şlet�ld�ğ�n�, �zlend�ğ�n� ve gerekl� 
tedb�rler�n alınması �ç�n düşünce ve öner�ler�m�n zamanında üst yönet�c�ye raporlandığını 
beyan eder�m.
 

İdarem�z�n 2016 yılı Faal�yet Raporunda yer alan bölümünde yer alan b�lg�ler�n 
güven�l�r, tam ve doğru olduğunu tey�t eder�m. 
 
                  Y�ğ�t EBREN

        Park ve Bahçeler Müdür V.

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde;

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s 
ed�lm�ş kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım 
çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve 
düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün 
etk�n olarak uygulandığını b�ld�r�r�m. 

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç 
kontroller, �ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara 
dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 
b�lg�m olmadığını beyan eder�m. 
                 Y�ğ�t EBREN

        Park ve Bahçeler Müdür V.
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HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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I-GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ :

Yürürlükte bulunan tüm yasal mevzuatlara bağlı kalarak, yen�l�kler� çalışmalarına yansıtan modern, hızlı 
ve güven�l�r h�zmet anlayışıyla alanında en �y� olmaktır.

 VİZYONUMUZ :

Beled�yem�z�n ve bağlı b�r�mler�n�n h�zmetler�n�n sorunsuz ve objekt�f b�r b�ç�mde yürüteb�lmeler� �ç�n  
yürürlüktek� mevzuatlar doğrultusunda her türlü hukuk� danışmanlık h�zmet�n� vermek, hukuk� �l�şk� ve 
uyuşmazlıkları Beled�yem�z menfaatler�n� gözeterek uygun şek�lde çözümlemek �ç�n gerekl� yasal tüm 
�şlemler� yapmaktır.

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

YETKİ :

Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Beled�ye Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Beled�ye Başkanımız 
tarafından ver�len vekâletname �le Hukuk İşler� Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönerges�nde yer alan yetk�ler�n� 
kullanarak görev yapar.

GÖREV:

Müdürlüğümüz, Torbalı Beled�yes� kamu tüzel k�ş�l�ğ�n�n tüm hukuksal sorunlarına, yürürlüktek� yasal 
mevzuatlara göre Beled�ye Başkanı tarafından ver�len vekaletnamedek� sınırlar �ç�nde çözümler get�rmekle ve 
�şlemler� yürütmekle görevl�d�r. Bu kapsamda;

-Beled�ye leh ve aleyh�ne adl� ve �dar� yargıda açılan ve açılacak davalar �le �cra tak�p �şler�n� �zleme, 
sonuçlandırma, İcra Hak�mler�nden görülen �şler� tak�p eder. Davaya esas olacak ön �şlemler� (�htarname keş�de 
etmek, del�l tesp�t� yaptırmak vs) �zleyerek sonuçlandırmak görev�n� yürütür.

-Beled�ye Başkanı, Beled�ye Encümen�, Beled�ye Başkan Yardımcıları �le Müdürlükler tarafından �stenen 
konularda hukuk� görüş b�ld�r�r.

-Torbalı Beled�yes� tüzel k�ş�l�ğ� adına gönder�len �htarnameler �lg�l� b�r�me havale ed�l�r. İlg�l� b�r�m�n 
süres�nde vereceğ� cevap doğrultusunda �htarnamelere cevap ver�l�r. Dava ve tak�plere, b�r �ş�n yer�ne 
get�r�lmes�ne veya get�r�lmemes�ne �l�şk�n �şlemlere esas olmak üzere Torbalı Beled�yes�nce keş�de ed�lecek 
�htarnamelerle �lg�l� gerekl� yasal �şlemler yapar.   

-Müdürlük bütçe taslağını hazırlar ve Harcama b�r�m� sıfatıyla tahakkukları düzenler.   
-Taşınır mal �şlemler�n� ve harcamalarla �lg�l� avans,  kred�, sarf �şlemler�n� yürütür.

SORUMLULUK:
Müdürlüğümüz, Torbalı Beled�yes�'n�n tüm hukuksal sorunları �le �lg�l� �şler� �ved� b�r şek�lde gereken 

özenle yapmak ve yürütmekle sorumludur.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

FİZİKSEL YAPI:
Müdürlüğümüz, İlçem�z Atatürk Meydanında bulunan Beled�ye H�zmet B�nasının 1. katında müdüre ve 

avukatlara ayrılmış �k� bölümü olan, b�r alanda faal�yet göstermekted�r.
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TEŞKİLAT YAPISI :

Müdürün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 
(1) Müdürün görev ve yetk�ler�; 
a)Bu yönetmel�kte bel�rt�len müdürlük h�zmetler�n�n zamanında ver�ml� ve düzenl� şek�lde yürütülmes�n� 

sağlamak, 
b)Müdürlüğün bütçes�n� yapmak ve harcama yetk�l�s� sıfatıyla uygulamak, 
c)Müdürlükte görevl�ler arasında görev bölümü yapmak; �z�n, hastalık ve çek�lme g�b� nedenlerle 

ayrılanların yer�ne b�r başkasını görevlend�rmek ve h�zmet�n aksamaması �ç�n gerekl� önlemler� almak, 
ç)Müdürlük personel�n�n �şe devamsızlığını �zlemek, 
d)Kalem�n planlı ve programlı b�r şek�lde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu b�r 

�şb�rl�ğ� ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını �zlemek, denetlemek, 
e)Çalışma ver�m�n� arttırma amacıyla, kanunları, �dar� ve adl� yargı kararlarını ve bunlarla �lg�l� yayınları 

satın almak, abone olmak, bunlardan personel�n yararlanmasını sağlamak, 
f)Müdürlükte yapılan çalışmalarla �lg�l� olarak bell� aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları 

değerlend�rmek, 
g)Müdürlüğün çalışmalarını �zlemek, denetlemek ve gerekl� em�r ve tal�matları vermek, 
ğ)Müdürlük çalışanlarına tesl�m ed�len kamu mallarının ve malzemeler�n�n tasarrufla ve özenle 

kullanılmasını denetlemek, 
h)Müdürlüğün kuruluşuna ve yapılan görevler �ç�n �ler�ye dönük hedefler göstermek. 
ı)Müdürlüğün, �ş ve �şlemler�n�n yürütülmes�nde, Müdürden sonra gelmek, Müdüre karşı sorumlu olmak 

ve sınırları bel�rt�lmek suret�yle Müdürün tekl�fi üzer�ne Beled�ye Başkanı onayı alınarak �mza yetk�l�s� 
görevlend�r�leb�l�r. 

(2)Müdürün sorumlulukları; 
a)Hukuk İşler� Müdürü, görev ve çalışmaları yönünden Beled�ye Başkanı veya görevlend�receğ� Başkan 

Yardımcısına karşı sorumludur. 

Avukatların Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 

(1) Avukatların görev ve yetk�ler�; 
a)1136 Sayılı Avukatlık Kanunu �le Başkanlığa �zafeten Beled�ye Başkanınca ver�len vekâletnamede 

bel�rt�len yetk�ler çerçeves�nde, adl�, �dar�, mal� yargı yerler� �le hakem heyetler�nde Beled�ye Başkanlığının 
leh�ne dava açmak, tak�p başlatmak ve aleyhte açılmış tüm dava ve �cra-�flas tak�pler�n� her aşamada yürütmek 
ve sonuçlandırmak, 

b)Duruşma, keş�f ve yüksek yargı organlarındak� duruşmalarda hazır bulunmak, 

BELEDİYE BAŞKANI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

AVUKATLAR İDARİ PERSONEL
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c)D�ğer müdürlüklerce �stenecek hukuk� görüşler� b�ld�rmek, 
ç)Müdürlük tems�lc�s�n�n de bulunması gereken Müdürlükler arası kurul veya toplantılara Müdür 

tarafından görevlend�r�lmek kaydıyla Müdürlüğü tems�len katılmak, 
d)Müdürlükçe kend�ler�ne ver�len �şlerde kanunların, tüzükler�n ve bu yönetmel�ğ�n gerekt�rd�ğ� 

yükümlülükler çerçeves� �ç�nde görev yapmak, 
e)Müdürlükçe görevlend�r�lecekler� konu ve alanlarda meslek kuralları �le bağlı olarak savunma, 

�nceleme, danışma ve tems�l görevler�n� yürütmek ve yetk�ler� kullanmak, 
f)Avukatlar kend�ler�ne ver�len dava ve �cra tak�p �şler�ndek� hukuk� kararlar açısından bağımsızdırlar. 

Avukatlara asl� görevler� �le bağdaşmayacak h�çb�r görev ver�lemez ve asl� görevler� dışındak� �şlerde 
çalıştırılamazlar. Beled�ye �ç�nde ve beled�yen�n görevler� �le �lg�l� olsa b�le h�çb�r kurul, kom�te, kom�syon 
üyes� olarak atanamazlar. Başka merc�lerce Beled�ye'den talep ed�lmes� hal�nde İlçe Hakem Heyet�, İnsan 
Hakları Kom�syonu g�b� Hukuk� konularda oluşturulan kurul ve kom�syonlarda, avukatın rızası alınmak 
koşuluyla, avukata görev ver�leb�l�r. 

g)Avukatlar kend�ler�ne tesl�m ed�len kamu mallarını tasarrufla ve özenle kullanır. 

(2)Avukatların sorumlulukları; 
a)Avukatlar görev ve çalışmaları yönünden Hukuk İşler� Müdürüne, bağlı Başkan Yardımcısına ve 

Beled�ye Başkanına karşı sorumludur.

İdar� Personel�n Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 

(1) İdar� Personel�n görev, yetk� ve sorumlukları; 
a)Hukuk İşler� Müdürlüğünün kayıt, yazışma ve b�lg�sayar �şlemler�n� yer�ne get�r�r. 
b)Dosya düzenlemek; duruşma ve keş�f günler�n� tak�p etmek; cevap d�lekçes�, beyanda bulunmak g�b� 

sürel� �şler�n son günler�n� tak�p etmek; d�lekçeler�n �lg�l� mahkemes�ne veya �cra da�res�ne zamanında 
ulaşmasını sağlamakla görevl�d�r. 

c)Gerçekleşt�rme görevl�s� sıfatıyla müdürlük bütçe harcamalarını yapar. 
d)Avans alımı ve kapatılması �şlemler�n� düzenler, tak�p eder.  
(2)Dosya, evrak, senet, makbuz, para g�b� Müdürlükte saklanması gereken şeyler�n arandığında geç 

bulunmasından veya h�ç bulunamamasından sorumludur. 
(3)Bu görevler� neden�yle Hukuk İşler� Müdürüne karşı sorumludur. 

C-3 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR :

Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan 3 k�ş�ye b�lg�sayar tahs�s ed�lm�şt�r.
Avukatlarımızın her b�r� mevzuat ve �çt�hat tak�b�ne yönel�k b�lg�sayar programı kullanmaktadır. 
İnternet üzer�nden b�lg�ye er�ş�m, TBMM, Bakanlıklar, Resm� Gazete, Yüksek Yargı Organları, b�lg� 

havuzlarına er�ş�m �mkânı bulunmaktadır.
Müdürlüğümüzde tak�p ed�len dosyalar �le �lg�l� b�lg�ler depolanmakta ve Beled�yem�z b�lg�sayar ağı 

kullanılarak tüm avukatların mevcut b�lg�lerden yararlanması sağlanmaktadır.
Müdürlüğümüzde hukuk� yayınlardan oluşan b�r k�tap arş�v�m�z bulunmaktadır.

B�lg�sayar                             3 adet
Fax                                           yok
Yazıcı                                    2 adet
Çok Amaçlı Fotokop�               yok

DONANIM
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C-4 İNSAN KAYNAKLARI :

 Müdürlüğümüzde 3 (üç) avukat, 1 (b�r) ş�rket elemanı olmak üzere toplam 4 (dört) k�ş� görev 
yapmaktadır. 

MÜDÜR           :      Av. Bora SARTAN (Sorumlu olarak Sözleşmel�) 
AVUKATLAR :      Av. Gülç�n KOKULU DUYURUCU (Sözleşmel�)
             Av. Oğuzhan ÇELİK (K. Z. Sözleşmel�)

YAZILIM

S�nerj� Mevzuat ve İçt�hat programı                           

Olgu programı                                        

M�crosoft Office uygulamaları                             

10 Kullanıcı

3 Kullanıcı

3 Kullanıcı
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Personel Durumu

Yaş aralığına göre Çalışan Sayıları

Yaş                                         Sayı  
          20-25                                        1 k�ş�                           
          25-30                                        0 k�ş�                           
          30-35                                        2 k�ş�  
          35-40                                        1 k�ş�                                            
          40-45                                        0 k�ş�                                                
          45-50                                        0 k�ş�
         50 üstü                                       0 k�ş�

C-5 SUNULAN HİZMETLER :
Müdürlüğümüzce;
Beled�ye Tüzel K�ş�l�ğ� tems�l ed�lmekte,
Beled�yem�z�n menfaatler�n� korumak amacıyla hukuk� g�r�ş�mlerde bulunulmakta, dava ve �cra 

dosyaları tak�p ed�lmekte,
Başkanlık Makamının ve Başkanlık Makamının Oluru �le Beled�yem�z müdürlükler�n�n talep ett�ğ� 

hususlarda hukuk� mütalaa hazırlanmakta,
Resm� Gazete tak�b� yapılarak beled�yem�z� �lg�lend�ren mevzuat değ�ş�kl�kler� �lg�l� b�r�mlere 

�let�lmekte,
Gerek duyulması hal�nde mevzuat ve uygulamaya yönel�k eğ�t�m programı düzenlenmekte,
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Yargı Organları tarafından ver�len kararlar kayıt altına alınarak, dosyalanmakta ve �lg�l� Müdürlüklere 
b�ld�r�lmekte.

C-6 YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ :

Müdürlüğümüzce 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanunu, 5393 sayılı Beled�ye Kanunu, 5018 sayılı 
Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
4857 sayılı İş Kanunu ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� kapsamında faal�yette bulunulmaktadır.

Müdürlüğümüz doğrudan Beled�ye Başkamıza bağlı olarak faal�yet�n� sürdürmekte olup; dosyalarımıza 
�l�şk�n raporlamalar düzenl� olarak Başkanlık Makamına �let�lmekted�r.

Müdürlüğümüzce tak�p ed�len dava dosyalarında leh�ne karar ver�lenler tarafından yapılan ödeme 
talepler�, Müdürlüğümüzde dosyayı tak�p eden avukat tarafından kontrol ed�lmekte ve b�lg�ler Mal� H�zmetler 
Müdürlüğü'ne aktarılmakta, ödeme belgeler� �lg�l� müdürlükçe düzenlenerek, ödemeler yapılmaktadır.

İç Kontrol Standartları tebl�ğ�nde bel�rt�len ana Kontrol Standartları ve bunların alt b�leşenler� yönünden 
Müdürlüğümüz faal�yetler�n� �stenen standartlara get�rmeye çalışılmakla b�rl�kte Müdürlüğümüzde yapılan 
�şler �le �lg�l� gerekl� toplantıların yapılması sonucunda görev dağılımları düzenl� olarak yapılarak �ş akış şeması 
oluşturulması sürec� tamamlanmıştır. Ayrıca Müdürlüğümüz amaç ve hedefler�ne ulaşılmasını sağlamak 
amacıyla gerekl� r�sk değerlend�rmeler� yapılarak bu değerlend�rmeler sonucunda hareket ed�lmekted�r.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- BİRİM AMAÇ ve HEDEFLERİ
Müdürlüğümüzün amacı, sürekl� gel�ş�m ve yen�l�kç� anlayış �çer�s�nde kurum çalışmalarına değer 

katmak, hukuka uygun, güven�l�r ve çağdaş Beled�yec�l�k hedefine ulaşmada yol göster�c� olmaktır.
Ayrıca Müdürlüğümüzün hedefi de şeffaf, güven�l�r ve �lkel� b�r anlayışla hukuk h�zmetler�nde 

mükemmell�ğ� yakalayarak Beled�ye çalışmalarına değer katmak ve gel�şt�rmekt�r. 
Beled�yem�z stratej�k planında öngörülen şek�lde planlı, etk�n ve ver�ml� çalışma olgusunu 

gerçekleşt�rmek üzere gayret göster�lmekte; müdürlüğümüz �ş ve �şlemler�n�n yürütülmes�nde �let�ş�mde 
olduğumuz şahıslar ve kurum yetk�l�ler� �le �nsan� �l�şk�ler karşılıklı saygı esasına uygun olarak yürütülmekte; 
çalışmalardan b�lg� ve teknoloj� �mkanlarından azam� düzeyde yararlanmaya yönel�k b�r çalışma b�ç�m� 
sürdürülmekte ve faal�yetler�m�z sırasında �let�ş�mde bulunduğumuz, özell�kle tak�p ett�ğ�m�z davaların �lg�l� 
müdürlükler�yle koord�nasyon sağlanarak �şb�rl�ğ� yapılmaya çalışılmaktadır.

Y�ne, kurumsal gel�ş�m�n sağlanması amacıyla personel�m�z�n kend�s�n� gel�şt�rmes�ne yönel�k 
çalışmalar yapılmakta, her türlü teknoloj�k �mkândan yararlanılarak b�lg�ye er�ş�m kanalları gen�şlet�lmekte; 
tüm personel�m�z, meslek� ve b�reysel gel�şmeler�n�n sağlanması amacıyla mevcut olanaklardan yararlanmaları 
sağlanmakta; kurum �ç� �let�ş�m� sağlamaya yönel�k olarak özell�kle tak�p ett�ğ�m�z davalarla �lg�l� b�r�mlerle 
�rt�bat hal�nde değerlend�rmeler yapılmaktadır.

 Müdürlüğümüzün tüm çalışanları kurum �ç� �let�ş�me açık olup, tüm b�r�mler ve çalışanlarının b�lg� ve 
kaynak aktarımı talepler� karşılanmakta; y�ne kurum dışı b�lg� ed�nme amaçlı tüm başvurular da �lg�yle 
karşılanarak gerekl� b�lg�lend�rmeler yapılmaktadır.

Beled�yem�z mal� yapısına etk�s� de göz önünde tutularak davaların sonucunda beled�ye bütçes�ne en az 
yük get�recek şek�lde sonuç alınmaya yönel�k çalışmalarda bulunulmaktadır.

B- TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER
Beled�yem�z�n hukuk� sorunlarına doğru ve etk�n çözümler üretmek, Beled�yem�z faal�yet ve �şlemler�nde 
mevzuattan kaynaklanan tereddütlere yorum get�rmek suret�yle mevzuata aykırılıkların oluşmasını önlemeye 
yardımcı olmak, kurumumuzun güncel ve doğru mevzuat ve �çt�hatlara er�ş�m�n� sağlamak temel pol�t�kamız 
ve öncel�ğ� teşk�l etmekted�r. 
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 III -  FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A-MALİ BİLGİLER

 A-1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 A-2 TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

  2016 yılı bütçe hedefim�z 1.753.000,00.-TL. olup bunun 577.814,45-TL's� harcanmış olup, 
1.175.185,60-TL bütçem�zde sapma olmuştur. Ortaya çıkan sapmanın neden� �se Müdürlüğümüzce kullanılan 
mahkeme harç ve g�derler�n�n ne oranda kullanılacağının önceden tesp�t ed�lmes�n�n mümkün olmamasıdır. 

B-PERFORMANS BİLGİLERİ:

B-1 FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2016 yılında; 
 -Başkan Yardımcıları ve Müdürlükler�n talepler� üzer�ne 30 adet yazılı hukuk� görüş ver�lm�ş, ayrıca 
çok sayıda ş�fah� görüş ver�lm�şt�r.   
 -Hukuk B�r�m�nde 2.019 adet evrak g�r�ş çıkışı yapılmıştır.

-2016 yılında �dar� ve adl� dava olmak üzere 155 adet yen� davada davacı/müştek�/mağdur veya davalı 
olarak yer alınmıştır. Ayrıca müdürlüğümüzce 51 adet �cra tak�b� başlatılmıştır..
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-Müdürlüğümüz faal�yetler�n� ağırlıklı olarak yargı yerler�nde yürüttüğünden performans programına 
alınacak b�r faal�yet� bulunmamaktadır.

-2016 yılı �ç�nde genel olarak dosyalarımız yargılama aşamalarında hedefled�ğ�m�z doğrultuda �şlem 
görmüşlerd�r.  

-Resm� Gazete tak�b� yapılarak, Kanun değ�ş�kl�kler� ve mevzuattak� değ�ş�mler hakkında �lg�l� 
müdürlüklere hukuk� mütalaalar yoluyla b�lg�lend�rme çalışmalarına devam ed�lm�şt�r.

-Beled�yem�z�n sorunları hakkında görüş ve öner�ler �lg�l� b�r�m am�r ve sorumluları �le gerekt�kçe 
tartışılmaktadır. 

-Y�ne dava dosyaları, hukuk� görüş �stekler�, mevzuat ve �çt�hatlara �l�şk�n olarak b�r�m �ç�nde 
değerlend�rme ve tartışma toplantıları yapılmaktadır.

B-2 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU:
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 B-3 PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Müdürlüğümüzün yürüttüğü faal�yet göz önüne alındığında Müdürlüğümüzce yapılan tüm �ş ve �şlemler 
talebe bağlı ve �n�s�yat�f dışında gel�şt�ğ�nden herhang� b�r performans gösterges� bel�rlemek ve bunu olumlu ya 
da olumsuz olarak değerlend�rmen�n olamayacağı düşünülmekted�r.

 IV -  KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER
N�tel�kl� personel.
Beled�ye yönet�m�m�z�n müdürlüğümüz faal�yetler�ne verd�ğ� önem ve destek.
Kurumsal �let�ş�m ve �şb�rl�ğ�n�n artması.
B�lg�ye er�ş�m �mkânlarının artması.

         B- ZAYIFLIKLAR
İş yoğunluğu, eleman yeters�zl�ğ� ve çalışma ortamının olumsuz fiz�k� koşulları neden�yle etk�n ve ver�ml� 

olarak h�zmet verememek.

C- DEĞERLENDİRME
Müdürlüğümüzde �ş yoğunluğu, eleman yeters�zl�ğ� ve çalışma ortamındak� olumsuz fiz�k� koşullardan 

oluşan �şgücü zayıflığı neden�yle çalışma performansında dalgalanmalar meydana gelmekted�r. Yönet�m 
b�r�mler�nce taleb�m�z d�kkate alınarak bu sorunun en kısa zamanda çözüleceğ�n� ummaktayız. Eleman 
eks�kl�ğ�m�z özell�kle dev�r �şlemler�n�n gerçekleşt�r�lmes� aşamasında c�dd� b�r sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır.
 Avukatlarımız, benzer dava dosyaları söz konusu olduğunda ortak çalışmalar yürütmekte; ayrıca 
davalar ve genel �çt�hat gel�şmeler� �le mevzuattak� değ�ş�kl�kler konusunda yüz yüze �let�ş�mde bulunarak 
b�r�m �ç�nde meslek� tecrübe aktarımını sağlamaktadır.

ÜST YÖNETICININ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;
 Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.
 Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararları �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasal mevzuata uygunluğu ve 
düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvence sağlandığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n 
olarak uygulandığını b�ld�r�r�m.
 Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara dayanmaktadır.
 Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m.

Yer : İzm�r Torbalı Beled�yes�
Tar�h : 20/02/ 2017

                   Av.Bora SARTAN
                      HUKUK İŞLERİ MÜDÜR V.



EMLAK İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
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     SUNUŞ

      Kamu İdareler�nce Hazırlanacak Faal�yet Raporları Hakkında Yönetmel�k gereğ�;  hazırlanan 2016 
yılı b�r�m faal�yet raporu aşağıda sunulmuştur.

Yönetmel�k gereğ� hazırladığımız faal�yet raporumuzda;  5393 sayılı Beled�ye Kanunu'nun verd�ğ� 
yetk�ler çerçeves�nde, Beled�yem�z stratej�k planı kapsamında,  Emlak İst�mlak Müdürlüğü h�zmetler�n�, 
koord�nasyon hal�nde Beled�yem�z d�ğer b�r�mler�yle faal�yetler�n� planlı b�r şek�lde yer�ne get�rmekted�r. 

Hedefler�m�z eş�t, güven�l�r, şeffaf, ver�ml�, yen�l�klere ve gel�ş�me açık b�r Beled�yec�l�k anlayışını 
ben�mseyerek, gelecek yıllarda İlçem�z� daha �ler�ye taşıyacak projeler�m�zle, İlçem�zdek� vatandaşların daha 
rahat, düzenl� ve konforlu yaşamalarını sağlamaktır. 

I-GENEL BİLGİLER 

A-M�syonumuz 
Kentte yaşam kal�tes�n� arttırmak, Yaşamı kolaylaştırmak ve Torbalı'yı �ç�nde yaşamaktan key�f 

alacağımız b�r kent hal�ne get�rmek, Beled�ye gel�rler�n� artırmak, İmar planlarında kamuya ayrılmış alanların 
elde ed�lmes�n� hızlandırmak, �lçem�z�n düzgün kentleşmes�ne katkıda bulunmaktır.

V�zyonumuz 
Torbalı �lçes�n�n modern kent s�stem�ne kavuşmasını sağlamak, Kent k�ml�ğ�n� oluşturmak, Arsa ve 

Emlak �şler�nde yol göster�c� olmak, Müdürlüğümüzün faal�yetler�n�n tümünün sayısal ortama aktarılarak ve 
bu ver�ler�n akıllandırılması sağlanarak b�lg�ye er�ş�m�n hızlandırılması.

 

B-Yetk� Görev ve Sorumluluklar

1.Müdür, yetk� ve görevler� �le �lg�l� yaptığı faal�yetlerden dolayı Beled�ye Başkanına veya Başkan 
yardımcısına ve yürürlüktek� mevzuata karşı sorumludur.
2.Kamu İdareler�ne a�t taşınmazların Kaydına İl�şk�n yönetmel�k çerçeves�nde Taşınmazların 
kaydını oluşturarak, kayıt üzer�ndek� her türlü değ�ş�kl�k ve güncelleme �şlemler�n� yapar ve tak�p 
eder.
3.Beled�yeye a�t taşınmazların, B�lg�sayar ve defter ortamında kayıtlarını tutarak, 5018 sayılı Kamu 
mal� yönet�m� ve kontrol kanunun gereğ� Mal� h�zmetler Müdürlüğüne göndermek,
4.Arş�v yönetmel�ğ� doğrultusunda dosyalama �şlem�n�n yapılmasını sağlar. 
5.Kend� faal�yet alanı �le �lg�l� yazışmaları yapar. 
6.Kanun ve yönetmel�k gereğ� yapılan �şlemler net�ces�nde tapu müdürlüğünde tesc�l �şlemler�n�n 
gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak. 
7.Müdürlük �ht�yaçlarını tem�n etmek ve bunlara �l�şk�n tüm ödeme evraklarını hazırlamak, 
8.Müdürlük g�derler�n� bütçe ödenekler�ne göre düzenlemek, tak�p etmek, 
9.Müdürlüğün �ç ve dış yazışmalarını gerçekleşt�rmek ve yazışma evraklarının standart dosya 
planına uygun olarak dosyalama ve arş�vlemes�n� sağlamak, 
10.Müdürlüğe gelen ve g�den evrakları gününde b�lg�sayara kayıt ed�lmes�n� sağlamak,
11.Müdürlüğün aylık ve yıllık çalışma raporunun hazırlanmasını sağlamak, 
12.Müdürlüğün �ht�yacı olan dem�rbaş ve d�ğer malzemeler�n�n alınmasının tem�n�n� sağlamak, 
13.Müdürlük dem�rbaşına kayıtlı tüm malzememler �le �lg�l� gerekl� �şlemler� yapmak, 
14.Arş�v yönetmel�ğ� doğrultusunda dosyalama �şlem�n�n yapılmasını sağlamak, 
15.Kend� faal�yet alanı �le �lg�l� yazışmalar yapmak,
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C-İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1.F�z�ksel yapısı 
Emlak İst�mlak Müdürlüğü, Torbalı Beled�yes� merkez h�zmet b�nasının 1. katında yer almaktadır.

2.Teşk�lat Yapısı 

Emlak İst�mlak Müdürlüğü, Beled�ye Başkanına bağlı 1 Müdürlükten oluşmaktadır.

3. B�lg� ve Teknoloj�k kaynaklar  
Müdürlüğümüzün b�l�ş�m h�zmetler�,   B�lg� İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup 3 adet 

b�lg�sayarımız, 1 adet yazıcımız mevcuttur. 

4- İnsan Kaynakları    
1-Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 1 Tekn�ker Memur olmak üzere 2 personel bulunmaktadır. 

                II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mal� B�lg�ler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları
Müdürlüğümüz bütçes�ne faal�yet dönem� �çer�s�nde Mal� yıl ödeneğ� olarak 182.000,00 TL. ödenek 

konulmuş olup, yılı �çer�s�nde 58.001,20 TL.' s� harcanmış, ger� kalan 123.998,80 TL.' l�k ödenek �mha 
ed�lm�şt�r.   

2-  Mal� Denet�m Sonuçları 
Müdürlüğümüzün,  amaçlarına ve mevzuata uygun olarak faal�yetler�n etk�l�,  ekonom�k ve ver�ml� 

b�r şek�lde yürütülmes�n� varlık ve kaynakların korunmasını muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak 
tutulmasını mal� b�lg� ve yönet�m b�lg�s�n�n zamanında ve güven�l�r olarak üret�lmes�n� sağlamak üzere �dare 
tarafından oluşturulan organ�zasyon yönet�m süreç ve d�ğer kontroller� düzenl� şek�lde yapılmaktadır.

B-PERFORMANS BİLGİLERİ 

1- Faal�yet ve Proje B�lg�ler�  
Beled�yem�z�n stratej�k planında Emlak İst�mlak Müdürlüğü yıl �ç�nde hedef ve faal�yetler� �le 

müdürlük tarafından tesp�t ed�len performans hedef programı �ç�n b�rçok hedef ve hedef adımı bel�rt�lm�şt�r.  

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN 
YARDIMCISI

EMLAK İSTİMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜ



250 T o r b a l ı B e l e d � y e s �

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET ÖZETİ
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III. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ   

A-Üstünlükler
Müdürlüğümüzün, güncel mevzuatı tak�p etmes�,  güncellenen mevzuatı zamanında ve doğru olarak 
uygulaması.

     Müdürlüğümüzde çalışan personel�n genç, d�nam�k, güler yüzlü ve tecrübel� olması.
     Gel�ş�me ve değ�ş�me açık olunması. 
     D�ğer b�r�mler �le koord�nasyonun etk�n olması.
     Mevzuatlara uygun çözüm odaklı çalışma.

                  Teknoloj�k �lerlemeler�n tak�p ed�lmes� ve etk�n kullanılması.
   
B-Zayıflıklar  
Beled�ye h�zmet b�nasının fiz�k� yeters�zl�ğ�.
Kal�fiye Personel Eks�kl�ğ�

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
 Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

 Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım 
çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve 
düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün 
etk�n olarak uygulandığını b�ld�r�r�m. 30.01.2017

                                                                                          Canan PAYTAR
                                                                                            Emlak İst�mlak Müdür Vek�l�

      EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                                  HARCAMA YETKİLİSİ








