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           Saygıdeğer Meclis üyeleri ve Hayrabolu halkı , 

 

 

Büyük bir heyecanla baĢladığımız hizmet döneminin bir yılını geride bıraktık. 

Hayrabolu Belediyesi olarak hizmet sunmaya, siz değerli meclis üyelerimiz ile aynı coĢku ve 

aynı heyecan ile çalıĢmalarımıza devam ediyoruz.  

 

Ortak hizmet isteği yaptıklarımızı ve yapacaklarınızı tetikleyen en önemli unsurdur. 

Ürettiğimiz  hizmetlere Ģahit olacağınız bu faaliyet raporunda yapılan her Ģeyin altında 

birlikte çalıĢmanın, dayanıĢmanın, gerçekleĢtirdiğimiz fikir alıĢ-veriĢlerinin önemli payı 

vardır. Bizler baĢarının bir takım oyunu olduğunu ve birlikten kuvvet doğacağı inancı ile 

yolumuzu çiziyoruz. 

 

 Bildiğiniz üzere; 6360 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile 31/03/2014 tarihinden 

itibaren mahalle statüsüne kazanan ilçemize bağlı  46 köy ve 2 belde  ile ilçemiz merkezinde 

bulunan 4 mahalle ile birlikte 52 mahalle olmak üzere toplam 1000 km2’lik alanda 

hizmetlerimizi sunmaktayız.  

 

 Ġller Bankası tarafından yürütülmekte olan Ġlçemizin Kanalizasyon ile Ġçme suyu 

altyapı çalıĢmaları ve Arıtma tesisi inĢaatlarında son aĢamaya gelinmiĢ  durumda olup, 

yine Ġller Bankası ile birlikte sürdürdüğümüz Ġmar Planlarımızın revizyon çalıĢmaları  da 

bitmek üzeredir. 

 

Hayrabolu’nun kısır tartıĢmalara ve gereksiz çekiĢmelere harcayacak vaktinin 

olmadığını biliyor ve görüyoruz. Bu bilinçle çalıĢmalarımıza devam ediyor, sizlerle birlikte 

yolumuzda ilerliyor ve yapılan tüm çalıĢmalarımızı belirli bir plan dahilinde yürütüyoruz.  

   

Ġlçemize karĢı duyduğumuz sevgimizi ve sevgimiz sayesinde artarak devam eden 

azmimizi  fark ettirmek üzere, ’’5393 sayılı Belediye Kanunun’’ 56. maddesine istinaden, 

―Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik‖ 

doğrultusunda 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemine ait hazırladığımız bu Faaliyet Raporu ile 

belediyemiz  çalıĢmalarını bilgilerinize ve meclisimiz onayına sunarken; yapılan bu 

çalıĢmalarda emeği geçen, katkı sağlayan baĢta siz değerli meclis üyelerimiz olmak üzere, 

tüm çalıĢma arkadaĢlarıma teĢekkürlerimi bir borç biliyor, aynı Ģevk ve heyecanla  

hizmetlerimizin artarak devam etmesini temenni ediyor; 

Sevgi ve saygılarımı sunuyorum...  

  
 

     

          Fehmi ALTAYOĞLU 

       Belediye BaĢkanı 
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I- GENEL BĠLGĠLER 
 

 

A- Misyon ve Vizyon
  
  : 

 

 

Misyonumuz       : 

              Belediyeler, belde halkının ortak ihtiyaçlarını karĢılamak üzere kurulmuĢ kamu kurumlarıdır. 

Temel misyonu halkın ortak ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunma olan belediyelerimizin bu misyonlarını 

etkin, verimli ve kaliteli biçimde gerçekleĢtirebilmeleri ve hizmet sundukları kentin yaĢam kalitesini 

geliĢtirebilmesi için günümüz geliĢmiĢ ülkelerinde uygulama alanı bulan çağdaĢ belediyecilik anlayıĢına 

sahip olmaları gerekmektedir. Bu sebeple, belediyemiz misyonunu " ÇağdaĢ Belediyecilik anlayıĢı 

çerçevesinde halka hizmet " olarak belirlemiĢtir. 

 

Vizyonumuz       : 

  GeliĢen ve değiĢen dünyamızda insanlarımızın ve Ģehirlerimizin ihtiyaçları hızla değiĢmekte ve 

çeĢitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal geliĢmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karĢılanan toplumda yeni 

talepler ortaya çıkmaktadır. Belediyeler, belde ve belde halkının ortak ihtiyaçlarını karĢılamak için hizmet 

veren kuruluĢlar olarak, kentin geliĢimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde 

karĢılamak zorundadırlar. Bunun yolu da belediyenin geliĢim ve değiĢimleri takip etmesi, bu sürecin 

gerektirdiği dönüĢümleri sağlayabilmesi gereklidir.  

Belediyelerimizin bu dönüĢümü sağlıklı gerçekleĢtirmesi, kente ve kentliye en iyi hizmeti 

sunabilmesi için kentlilerin, paydaĢların katılımını önemsemesi, karar ve uygulamalarında Ģeffaflığı 

sağlaması gerekmektedir. Bu sebeple Hayrabolu  Belediyesi olarak vizyonumuzu "ġeffaf, katılımcı, etkin, 

çağdaĢ ve finansman kaynakları açısından istikrarı sağlamıĢ bir belediyecilik temel hedefimizdir. Tüm 

toplum kesimiyle  barıĢık, süreklilik içerisinde değiĢimi arayan birliktelik içerisinde farklılıkları koruyan, 

halkının dinamizmine güvenen etrafındaki geliĢmelere ve yeniliklere açık, Sivil Toplum KuruluĢları  ile 

iĢbirliğine inanan bir yönetim anlayıĢını hakim kılmayı hedefleyen bir belediyecilik “  olarak belirledik. 

Ġlkelerimiz : 

  Ġlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaĢmak için çaba sergilerken bağlı 

kalacağı değerleri ifade etmektedir. Ġlkeli davranmak, baĢarının ve güvenin temel Ģartıdır. Özellikle kamu 

kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü, kamu kurumları, kamu kaynaklarını 

kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler. Hayrabolu Belediyesinin ilkeleri 

Ģunlardır: 

ġeffaf Yönetim 

Gizlilik, kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politik ayrımcılığın en 

önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da, kamu yönetiminin kendisinden beklenen fonksiyonları 

yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamakta ve halkın kamu 

kurumlarına olan güvenini zedelemektedir. ġeffaflığın temeli; ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu 

bilgiye eriĢebilmesinin sağlanmasıdır.  
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4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu'nda Ģu ifadeler yer almaktadır: "Gerçek ve tüzel kiĢiler, kanunla 

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. Kamu kurum ve kuruluĢları, gerçek 

ve tüzel kiĢilerin talep etmeleri halinde, istenen bilgi ve belgeleri kanunda belirtilen istisnalar dıĢında 

vermekle yükümlüdür." 

Belediyelerimiz, Ģeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de sahip olmalıdır. 

VatandaĢ, "yetki veren" dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaĢa karĢı, bu yetkiyi ne 

kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir. 

Katılımcı Yönetim  

Belediyeler, devletin vatandaĢa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaĢlar diğer devlet 

kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları 

sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün geliĢimine katkı sağladıkları gibi; aynı 

zamanda vatandaĢların Ģikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barıĢın 

geliĢmesine de katkı sağlamaktadırlar. 

Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; baĢta "Kent Konseyleri" olmak üzere 

katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliĢtirerek vatandaĢın, STK' ların, Meslek Odalarının karar ve 

uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı Ģekilde belediye çalıĢanlarının da Hayrabolu  

ve Hayrabolululara  daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı 

yaklaĢım sergilenecektir. 

Sürdürülebilirlilik 

Belediyelerimiz, "bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuĢakların kendi ihtiyaçlarını karĢılayabilme 

imkanından ödün vermeksizin karĢılamak", doğaya ve çevreye karĢı gereken hassasiyeti korumak ve 

kentlerimizi içinde yaĢayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karĢılayabildikleri bir 

yerleĢmen alanına dönüĢtürmekle yükümlüdürler. 

Hayrabolu Belediyesi, Hayrabolu’nun  geliĢimini; çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de 

haklarına saygılı biçimde gerçekleĢtirmeyi ve ilimizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul 

eder. 

Hizmette adil, davranıĢta eĢit olmak 

"Adalet mülkün temelidir " ifadesinde yer alan mülk kelimesi iktidar anlamına gelmektedir. 

Adalete dayanmayan iktidarlar temelsiz yapılardır. Belediyelerimiz karar ve uygulamalarının adalete 

dayanması, hizmette adil olunması temel ilkelerimizdendir.  

Adalet, idarenin bütün eylem ve iĢlemlerinde temel alması gereken en yüce değerdir. Adil hizmet, 

hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Adil yönetim de haklının hakkını teslimi gerektirir.  

Belediyelerimizin karar ve uygulamalarında temel yaklaĢım, ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate 

alınarak kamu kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır.  

Belediyemiz hizmet sunumunda Hayrabolu'da yaĢayan herkesi aynı önemde kabul eder ve 

kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Her Hayrabolu lu, belediyemizle iliĢkisinde, aynı güler 

yüz, ilgi ve alakayı görme hakkına sahiptir. 

DeğiĢime uyum sağlamak 

GeliĢen ve değiĢen dünyamızda insanlarımızın ve Ģehirlerimizin ihtiyaçları hızla değiĢmekte ve 

çeĢitlenmektedir. Belediyemizin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi, vizyonuna 

ulaĢabilmesi için değiĢime uyum sağlamak zorundadır. Hayrabolu Belediyesi, kenti ve kentliyi 
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ilgilendiren her alanda geliĢmeleri, değiĢimi yakından takip etmeyi ve bunun gerektirdiği dönüĢümleri 

sağlamayı ilke olarak kabul etmektedir. 

VatandaĢ odaklılık 

Hayrabolu  Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaĢ odaklı hizmettir. 

Çünkü, kamu kurumları ve belediye, vatandaĢa hizmet etmek için vardır. ―Ġnsanı yaĢat ki Devlet 

yaĢasın‖ temel yaklaĢımımızdır. 

Önce Ġnsan demek, insanın hakkında saygı göstermek, insan haysiyetine uygun hizmet sunmak 

demektir. Ġnsanı rencide eden, insana saygı göstermeyen, insanın hakkına riayet etmeyen bir yaklaĢım 

belediyemizce kabul edilemez. 

Belediyelerin vatandaĢ odaklı olması demek, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve 

sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması demektir. 

Kaynakların etkin ve verimli kullanımı 

Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan 

hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o 

üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında 

verimlilik, etkinlik ve kalite en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Hayrabolu'ya nitelik 

ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli 

kullanılması ve hizmette kalite temel ilkelerimizdendir.  

Önceliklerin Belirlenmesi 

Hayrabolu’nun  ve ilçe  halkının belediye hizmetleri ile ilgili beklentilerinin ve ihtiyaçlarının 

önceliklerinin de doğru tespiti gerekmektedir. Öncelikleri belirleme ve bu önceliklere göre hizmetlerin 

planlanması ve sunumu belediyemizin temel ilkelerindendir. 

Planlı ve Programlı çalıĢma 

Kamu kaynaklarının doğru kullanımı, hizmetlerin etkin biçimde yerine getirilmesi için planlı ve 

programı çalıĢma esastır. Belediyeler, günü birlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmıĢ planlar ve 

programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve programlarının da önceden ilan ederek kamu kontrolüne 

imkan sağlarlar. Hayrabolu Belediyesi, çalıĢmalarında planlı ve programlı olmayı ilke olarak kabul eder. 

Tarihi ve Kültürel mirasın korunması 

Tarihi ve kültürel miras, bir toplumun hafızasını oluĢturmaktadır.  Hayrabolu’muz da bulunan 

tarihi mirasa  sahip çıkmak, onu koruma/kullanma dengesi içerisinde yaĢatmak belediyemizin temel 

ilkelerindendir. 

Toplumun değer yargılarına saygılı olmak 

Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuĢtur. Bu görevin yerine 

getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır.  

           Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü, 

toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu 

rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaĢım belediyemizce kabul edilemez. 
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Eğitimli Personel ve güler yüzlü hizmet 

Kente ve kent halkına daha iyi hizmet verebilmek için sürekli geliĢim çabası içerisinde olmamız 

gereklidir. "Bir günü bir gününü denk olan ziyandadır" anlayıĢından hareketle her gün daha iyiye, daha 

güzele ulaĢmak , nitelin ve nicelik olarak daha fazla hizmet üretmek için sürekli geliĢim anlayıĢıyla 

hareket etmemiz gerekmektedir. Bu da eğitim ile mümkündür. 

Personelimizin eğitim seviyesinin yükselmesi, vatandaĢa daha iyi hizmet sunmamız için 

gereklidir. Ancak, bu hizmetlerin sunumunda güler yüzlü olmak temel sorumluluklarımızın arasındadır. 

Kentlilik bilincinin geliĢtirilmesi 

Kentlerimizin en önemli sorunlarından birisi de kentte yaĢayanların kentlerini 

sahiplenmemeleridir. Kentlilik bilincinin geliĢmemiĢ olması, kentlerimizi sahipsiz kılmakta, kent 

imkanlarının hoyratça kullanılmasına yol açmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesi için kentlilik bilinci 

ile hareket edilmesi ve bu bilincin geliĢtirilmesi temel ilkelerimizdendir. 

Kentin ÇağdaĢ normlara kavuĢturulması 

Kentlerin sağlıklı ve sürdürülebilir mekanlara dönüĢmesi için çağdaĢ normların kentte 

gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Alt yapıdan donatıya, rekreasyondan sosyal ve kültürel hizmetlere 

kadar yerel hizmetlerin her alanında günümüz normlarına ulaĢmak temel ilkelerimizdendir. 

Sağlıklı KentleĢme 

Ortak yaĢam alanlarımız olan kentlerimizin içinde yaĢayanlar açısından sağlıklı nitelikte olması 

gerekmektedir. Sağlıklı kentleĢme yapı stokundan altyapıya, çevreden sosyal-kültürel yapıya kadar kenti 

ve kentliyi etkileyen her alanda sağlıklı geliĢimi gerekli kılmaktadır. 

“Hayrabolu Belediyesi olarak, Ģehrimizin sağlıklı geliĢimini sağlamak temel ilkelerimizdendir.‖ 

YeĢil ve Ferah bir Ġlçe  

Hayrabolu’nun  çevre ile uyumu, halkın doğa ile birlikte yaĢayabilmesi için yeĢil alanların oluĢturulması, 

var olanların korunması ve kullanılabilirliğinin geliĢtirilmesi ferahlığının sağlanması temel 

ilkelerimizdendir. 
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar  :  
 

  

Belediye Kanunu  Kabul Tarihi: 3. 7. 2005    Kanun No .:  5393 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

 

 

Belediyenin görev ve sorumlulukları 

 

  

MADDE 14. — Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; 

  

a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve 

çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; 

defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, 

gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 

geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 

belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 

 b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile 

bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 

karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî 

dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu 

amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa 

edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her 

türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya 

derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

 

 Belediye, kanunlarla baĢka bir kamu kurum ve kuruluĢuna verilmeyen mahallî müĢterek 

nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. 

 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği 

dikkate alınarak belirlenir. 

 Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 

sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

 Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

 

 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 

 

 

 MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: 

  

a) Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her türlü 

faaliyet ve giriĢimde bulunmak. 

 b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 

koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

 c) Gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 

vermek. 
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 d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 

tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıĢındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken 

doğal gaz, su, atık su ve hizmet karĢılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

 e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 

yağmur suyunun uzaklaĢtırılmasını sağlamak;  

bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek; kaynak sularını iĢletmek veya 

iĢlettirmek. 

 f) Toplu taĢıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaĢım araçları, tünel, raylı sistem dâhil 

her türlü toplu taĢıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek. 

 g) Katı atıkların toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

 h) Mahallî müĢterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan 

sınırları içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, 

tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

 i) Borç almak, bağıĢ kabul etmek. 

 j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat 

limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiĢilerce 

açılmasına izin vermek. 

 k) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine 

karar vermek. 

 l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 

denetlemek. 

 m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıĢ 

yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men 

edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, 

cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıĢı malları yoksullara vermek. 

 n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

 o) Gayri sıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iĢyerlerini 

kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı 

(LPG) depolama sahalarını; inĢaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıĢ yerlerini 

belirlemek; bu alan ve yerler ile taĢımalarda çevre kirliliği oluĢmaması için gereken tedbirleri almak. 

 p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile taksi 

sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, 

cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iĢletmek, iĢlettirmek 

veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iĢleri 

yürütmek. 

 (l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 

denetlenmesi, BüyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıĢındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay ın görüĢü ve ĠçiĢleri 

Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taĢıma 

hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluĢturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi 

toplu taĢıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine 

getirebilir. 

 Ġl sınırları içinde BüyükĢehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri 

ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve 

eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıĢmalarını 

faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 

karĢılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliĢtirecek projelere 

ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düĢük bir bedelle amacı dıĢında kullanılmamak kaydıyla arsa 

tahsis edebilir. 

 Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüĢ ve düĢüncelerini tespit etmek 

amacıyla kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir. 

 Belediye mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. 2886 sayılı  

Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taĢınmazları hakkında da uygulanır. 

Belediyenin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıĢlar ve kamu hizmetlerinde 

fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 
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Belediyeye tanınan muafiyet 

 

 

 MADDE 16. — Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir 

getirmeyen taĢınmazları ile bunların inĢa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı 

paylarından muaftır. 

 

 

 

C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler         : 
 

 

1)Fiziksel Yapı : 
 

 

1.1.Kullanılan Binalar 

 

 

 

Bina 

 

 

Mahallesi 

 

ĠĢlevi 

Hizmet Binası Ġlyas Belediye Hizmet Binası 

Atölye Aydınevler Atölye ve Depolama Alanı 

 

 

1.2.Kullanılan Araç ve ĠĢ Makinası Parkı 

 

 

Araç ÇeĢidi 

 

 

Resmi 

 

Kiralık 

 

Toplam 

 

Binek Otomobil 3 - 3 

Kamyonet 8 - 8 

ĠĢ Makinası 6 - 6 

Silindir 1 - 1 

Kamyon 9 - 9 

Otobüs 1 - 1 

Minibüs 1 - 1 

Engelli Aracı 1 - 1 

Cenaze Aracı 1 - 1 

Çöp Kamyonu 9 - 9 

Traktör  12 - 12 

Süpürge Aracı 1 - 1 

Sulama Tankeri 2 - 2 

Motosiklet 5 - 5 

Jenaratör 1 - 1 

 

TOPLAM 

 

61 

 

- 
 

61 
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2)  Örgüt Yapısı : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : 

Belediye BaĢkanlığımız hizmet binamızda yapılan çalıĢmalarda  merkezi bilgisayar otomasyon 

teknolojisi kullanılmakta, birimlerde yapılan çalıĢmalar Mali Hizmetler  Müdürlüğünün takibiyle ve 

yedekleme sistemiyle çalıĢılmaktadır.  

Bunun yan sıra Belediyemiz birimlerinde yazıĢmalarda bağımsız PC’ ler de yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ile Fen ĠĢleri Müdürlüğün bünyesinde Net-Cad –Gıs sistemi 

kullanılmakta ve ayrıca Kent Bilgi Sistemi ile vatandaĢlarımıza web ortamında da Ġmar durumu bilgileri 

ve Ġmar Planı bilgileri verilmesi hizmeti sunulmaktadır.  

 

 

 
FEHMĠ ALTAYOĞLU 

BELEDĠYE BAġKANI 

 

BELEDĠYE  

MECLĠSĠ 

 

BELEDĠYE  

ENCÜMENĠ 

NECDET HACET 

BAġKAN  

YARDIMCISI 

BĠROL ALAGÖZ 

BAġKAN  

YARDIMCISI 

MALĠ 

 HĠZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

YAZI 

 ĠġLERĠ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

FEN  

ĠġLERĠ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ZABITA   

MÜDÜRLÜĞÜ 

ĠMAR VE 

ġEHĠRCĠLĠK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TEMĠZLĠK  

ĠġLERĠ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 
AVUKAT 

ÖZEL 

KALEM 
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4-  Ġnsan Kaynakları : 

Belediye çalıĢmaları, yürütmenin baĢı olarak Belediye BaĢkanı tarafından yürütülmekte olup bu 

çalıĢmalarda Belediye BaĢkan Yardımcıları koordinasyonunda çalıĢmalarını sürdürmektedir.  

Belediye BaĢkanlığı bünyesinde yapılan faaliyetler 2 adet BaĢkan Yardımcılığı, Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Zabıta 

Müdürlüğü ile Temizlik ĠĢleri olmak üzere toplam 6 birim müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 6360 

Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile BüyükĢehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında bulunan Su ve 

Kanalizasyon Müdürlüğü ile Ġtfaiye Amirliği birimlerimiz Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesine 

devredilmiĢtir. 

  

Belediye birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabii 26 Memur, 45 Daimi sigortalı 

iĢçi görev yapmakta olup; ayrıca 1 adet tam zamanlı sözleĢmeli avukat ile, 1 adet tam zamanlı sözleĢmeli 

harita mühendisi, 1 adet tam zamanlı sözleĢmeli mimar, 1 adet tam zamanlı sözleĢmeli veteriner hekim, 1 

adet tam zamanlı sözleĢmeli inĢaat mühendisi olmak üzere toplam da 5 adet sözleĢmeli personel 

çalıĢmaktadır. 

  

 

 

4.1.Personel Durumu 

 

 

Memur 

 

ĠĢçi 

 

SözleĢmeli 

 

Toplam 

 

26 

 

45 

 

5 

 

76 

 

- Cinsiyete Göre Personel Durumu 

0

10

20

30

40

50

Kadın 6 5 2

Erkek 20 40 3

Memur İşçi Sözleşmeli
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- Eğitim Durumuna Göre Personel Durum 

 

0

10

20

30

40

İlköğretim 3 30 0

Lise 12 12 0

Önlisans 7 2 0

Lisans 3 1 5

Yükseklisans 1 0 0

Memur İşçi Sözleşmeli

 

 

 

- YaĢ Durumuna Göre Personel Durumu 

 

0

5

10

15

20

25

30

18-24 0 0 1

25-34 13 3 4

35-44 3 17 0

45-54 9 25 0

55- 1 0 0

Memur İşçi Sözleşmeli
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5- Sunulan Hizmetler : 

Belediyemiz bünyesinde Hayrabolu halkının her türlü ihtiyaçları düĢünülerek çalıĢmalarımıza 

devam ederken,  ilçe halkının ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile mahalleye dönüĢen 2 

beldemize ve 46 köyümüzün ihtiyaçlarını karĢılayabilmek, kentsel altyapı ve planlama hizmetlerini yerine 

getirerek sürdürülebilir, yaĢanabilir bir çevre oluĢturacak sağlıklı bir kent kurmak üzere faaliyetlerimizi 

sürdürmekteyiz.  

Bu çerçevede; 

 Hayrabolu halkının uygun standartlarda bir Ģehir hayatı yaĢayabilmesi için çevre ve çevre sağlığı, 

temizlik, çöp toplama çalıĢmaları, 

 Ağaçlandırma ,park ve yeĢil alanların arttırılması ile çevre düzenlemeleri  

 Asfalt ve parke taĢ yol çalıĢmaları, 

 Coğrafi ve kent bilgi sistemleri, 

 Zabıta hizmetleri, 

 Kültür, sanat, gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 Belediyemiz hizmet binası bünyesinde, imar, emlak,vergi tahsilatı  ve evlendirme iĢlemleri gibi 

vatandaĢların ihtiyaçlarını karĢımaya yönelik tüm yerel hizmetler sunulmakta olup; yapılan her 

türlü baĢvurular zamanında karĢılanmaktadır. 

 

6- Yönetim ve Ġç Kontrol : 

Belediye bünyesinde yapılan çalıĢmalar 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri doğrultusunda, 

Belediye BaĢkanının sevk ve idaresinde, BaĢkan Yardımcılarının koordinasyonunda ve birim 

Müdürlerinin ve yetkili personelin denetimi ile hiyerarĢik bir düzen ile yapılmaktadır.  
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II- AMAÇ ve HEDEFLER 

 

 

A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri  

 Hayrabolu halkının ihtiyaçlarını karĢımaya çalıĢmak ile birlikte 6360 sayılı kanunun yürürlüğe 

girmesi ile mahalleye dönüĢen mülga belde ve köylerin de ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için tüm 

mahallelerimizde altyapı ve üst yapı çalıĢmalarımız devam etmektedir. 

 Hayrabolu merkezinde devam eden kanalizasyon ve su altyapı çalıĢmaları ile birlikte bozulan 

yolların asfalt ve parke taĢ çalıĢmalarımız devam etmekte olup üst yapı çalıĢmalarımızın ivedi 

olarak bitirilmesi, 

 Yeni imar alanlarının açılarak modern bir kentsel yerleĢim sağlanması  ve imar konularında tedbir 

alınması,  

 Ġstihdam sağlayıcı yatırımlara yardımcı olunması, 

 YeĢil çevrenin muhafazası ve yeni alanların oluĢumu, 

 Yeni yollar yapılması ve yol kalitesinin iyileĢtirilme çalıĢmaları ve bakımları,  

 Halkımızın kültürel alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif  etkinlikleri arttıracak 

faaliyetleri ile kent kimliğinin geliĢtirilmesi, 

 Gelecek nesillere yaĢanabilir ve sürdürülebilir bir kent bırakabilmek için çevre ve çevre sağlığına 

yönelik iyileĢtirici ve kalıcı projeler geliĢtirmek, 

 Belediye hizmetlerinin sunumunda verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliĢtirerek, 

personelin eğitimi ve sürekliliğinin sağlanması, 

 Mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalıĢmalara ağırlık vermek, mali kaynakların 

etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak amaç ve hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

 

 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler 

 

Sivil Toplum KuruluĢlarıyla (STK) iĢbirliği, Sosyal faaliyetlerde entegrasyonunun sağlanması, 

Ġstihdama dönük yatırımların yapılmasında belediye hizmetlerinin etkin Ģekilde değerlendirilmesi ve  

teĢvik edici biçimde verilmesinde gerekli tedbirlerin alınması, Belediye BaĢkanlığımız bünyesinde 

yürütülen iĢlerin kanunlar  ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi, belediye birimleri arasında 

gerekli uyum ve koordineli bir çalıĢma düzeninin sağlanması, vatandaĢın iĢlerinin zamanında 

sonuçlandırılması esas görevimizdir. Bunun yanında  belediye baĢkanlığında görevli tüm personelin 

saygılı ve güler yüzlü olarak hizmet etmesi önceliklerimiz arasında bulunmaktadır.   
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III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 
 

 

A- Mali Bilgiler  
 

 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları : 
 

 

Gelir Bütçesi          : 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda bulunan kamu geliri ifadesi için 

kanunlara dayanılarak toplanan vergi ,harç, pay ve benzeri gelirler, faiz, ceza gelirleri, taĢınır ve 

taĢınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karĢılığı elde edilen gelirler, alınan bağıĢ ve 

yardımlar ile diğer gelirler olarak ifade edilen ve diğer ilgili kanunlar kapsamında elde edilen bütçe 

öngörüleri, gerçekleĢen gelir değerlerine iliĢkin bilgilere, iĢ ve iĢlemlerdeki mali saydamlığın ve hesap 

verilebilirliğin sağlanması amacıyla aĢağıdaki tablo ve grafiklere yer verilmiĢtir. 

  Belediyemiz 2014 yılı Gelir bütçesi Belediye Meclisince 17.600.000,00 TL’sı olarak belirlenmiĢ 

olup,6360 sayılı kanun sonrası BüyükĢehir belediyesi kurulmasından sonra da 3.600.000,00 TL’sı  ek 

bütçe yapılarak toplamda 21.200.000,00 TL’sı olarak  hazırlanmıĢtır. 

 

Gelir bütçesi ve gerçekleĢme bilgileri aĢağıdaki gibidir; 

     

          Bütçe Tahmini GerçekleĢen Gelir 

 

 Vergi Gelirleri   :   2.789.000,00 TL 1.607.050,95 TL  

 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  :   4.432.000,00   TL 2.782.008,35 TL 

 Alınan BağıĢ ve Yardımlar   :   2.574.000,00 TL 1.185.064,95 TL 

 Diğer Gelirler   : 10.547.000,00 TL 7.671.645,51 TL 

 Sermaye Gelirleri    :      858.000,00 TL      99.353,22 TL olmak üzere; 

 

Toplam     : 21.200.000,00 TL 13.345.122,98 TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

Gelir Bütçesi gerçekleĢme oranı   : % 62,95’tir. 

 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Gerçekleşme Oranı 21.200.000,00 13.345.122,98 62,95%

Bütçe Tahmini Gerçekleşen Gelir Oran

 

Bir önceki bütçe dönemi olan 2013 yılına göre,2014 yılında gerçekleĢtirilen gelir % 23,62 oranında 

artmıĢtır. 
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 Bütçe Gelir Tablosu : 

 

 

 

 

2014 Bütçe Gelirleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

01. Vergi Gelirleri 1.607.050,95 TL 12,04 

03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.782.008,35 TL 20,85 

04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.185.064,95 TL 8,88 

05. Diğer Gelirler 7.671.645,51 TL 57,49 

06. Sermaye Gelirleri 99.353,22 TL 0,74 

TOPLAM 13.345.122,98 TL 100 
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 Bütçe Gelir Grafiği : 

 

 

 

 

 

Vergi Gelirleri                                              
% 12,04

Teşebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri  
% 20,85

Alınan Bağış ve 
Yardımlar

% 8,88

Diğer Gelirler                                    
% 57,49

Sermaye Gelirleri 
% 0,74

Vergi Gelirleri                                    =  1.607.050,95 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri      =  2.782.008,35 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar               =  1.185.064,95 TL

Diğer Gelirler                                    =   7.671.645,51 TL

Sermaye Gelirleri                             =        99.353,22 TL

TOPLAM                                              = 13.345.122,98 TL
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Gider Bütçesi               : 

 

Belediyemiz 2014 yılı Gider bütçesi Belediye Meclisince 17.600.000,00 TL’sı olarak belirlenmiĢ 

olup, 6360 sayılı kanun sonrası BüyükĢehir belediyesi kurulmasından sonra da 3.600.000,00 TL’sı  ek 

bütçe yapılarak toplamda 21.200.000,00 TL’sı olarak  hazırlanmıĢtır. 

 

      

          Bütçe Tahmini GerçekleĢen Gider 

 

 Personel Giderleri   :   4.259.000,00 TL 3.348.362,45 TL  

 SGK Devlet Primleri   :      709.000,00   TL    618.015,86 TL 

 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri  :   6.732.234,67 TL 5.905.218,32 TL 

 Faiz Giderleri   :        40.000,00 TL      38.601,28 TL 

 Cari Transferler    :      559.000,00 TL    274.632,22 TL 

 Sermaye Giderleri   :   8.825.765,33 TL 4.376.825,70 TL 

 Yedek Ödenek   :        75.000,00 TL              --- 

Toplam     : 21.200.000,00 TL 14.561.655,83 TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

Gider Bütçesi gerçekleĢme oranı   : % 68,69’tur. 
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5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00
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Gerçekleşme Oranı 21.200.000,00 14.561.655,83 68,69%

Bütçe Tahmini Gerçekleşen Gider Oran

 

 

Bir önceki bütçe dönemi olan 2013 yılına göre,2014 yılında gerçekleĢtirilen gider % 48,52 oranında 

artmıĢtır. 

 

Gider Bütçesi gerçekleĢmesi aĢağıdaki gibi birimler itibariyle;    

   
BİRİM ADI BÜTÇE  İLE VERİLEN EK BÜTÇE TOPLAM BÜTÇE HARCANAN

ÖZEL KALEM 567.000,00 350.000,00 917.000,00 808.868,43

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 9.427.000,00 2.620.000,00 12.047.000,00 8.022.353,91

MALİ HİZ.MÜDÜRLÜĞÜ 2.046.000,00 2.046.000,00 1.150.111,23

İTFAİYE AMİRLİĞİ 723.000,00 723.000,00 177.779,06

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 805.000,00 385.000,00 1.190.000,00 698.231,13

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.863.000,00 245.000,00 2.108.000,00 1.691.151,40

SU VE KAN. İŞL.MÜD. 2.169.000,00 2.169.000,00 1.115.688,90

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD 0,00 0,00 0,00 186.547,09

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. 0,00 0,00 0,00 710.924,68

TOPLAM 17.600.000,00 3.600.000,00 21.200.000,00 14.561.655,83
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 Bütçe Gider Tablosu : 

 

 

 

2014 Bütçe Giderleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

01. Personel Giderleri 3.348.362,45 TL 22,99 

02. SGK Devlet Primleri 618.015,86 TL 4,24 

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 5.905.218,32 TL 40,55 

04. Faiz Giderleri 38.601,28 TL 0,27 

05. Cari Transferler 274.632,22 TL 1,89 

06. Sermaye Giderleri 4.376.825,70 TL 30,06 

07. Sermaye Transferleri 0,00 TL 0,00 

TOPLAM 14.561.655,83 TL 100 
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 Bütçe Gider Grafiği : 

 

 

 

Personel Giderleri                                  
% 22,99

SGK Devlet Primleri
% 4,24

Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri
%  40,55

Faiz Giderleri                               
% 0,27

Cari Transferleri
% 1,89

Sermaye Giderleri 
% 30,06

Personel Giderleri                                  =  3.348.362,45 TL

SGK Devlet Primleri                               =      618.015,86 TL

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri             =  5.905.218,32 TL

Faiz Giderleri                                          =        38.601,28 TL

Cari Transferler                                      =      274.632,22 TL

Sermaye Giderleri                                 =   4.376.825,70 TL

TOPLAM                                                 = 14.561.655,83 TL
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 Personel Giderleri Tablosu : 

 

 

2014 Personel Giderleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

01.1 Memurlar 1.276.852,93 TL 38,13 

01.2 SözleĢmeli Personel 61.320,52 TL 1,83 

01.3 ĠĢçiler 1.889.104,83 TL 56,42 

01.4 Geçici Personel 0,00 TL 0,00 

01.5 Diğer Personel 121.084,17 TL 3,62 

TOPLAM 3.348.362,45 TL 100 

 

 

  SGK Devlet Primleri Giderleri : 
 

  

2014 SGK Devlet Primleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

02.1 Memurlar 202.223,63 TL 32,72 

02.2 SözleĢmeli Personel 

02.3 ĠĢçiler 
415.792,23 TL 67,28 

TOPLAM 618.015,86 TL 100 

 

 

 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Tablosu : 

 

2014 Mal Ve Hizmet Alımı 

Açıklama Tutar Oran(%) 

03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme 

Alımı 
1.459.121,02 TL 24,71 

03.3 Yolluklar 11.540,79 TL 0,20 

03.4 Görev Giderleri 215.076,01 TL 3,64 

03.5 Hizmet Alımları 2.234.679,64 TL 37,84 

03.6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 669.518,14 TL 11,34 

03.7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım 

Bakım Onarım 
1.124.492,83 TL 19,04 

03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım 

Giderleri 
187.839,89 TL 3,18 

03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 2.950,00 TL 0,05 

TOPLAM 5.905.218,32 TL 100,00 
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 Faiz Giderleri Tablosu :     

2014 Faiz Giderleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

04.2 Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri 38.601,28 TL 100,00 

TOPLAM 38.601,28 TL 100 

 

 

 Cari Transfer Giderleri Tablosu : 

 

 

2014 Cari Transferler 

Açıklama Tutar Oran(%) 

05.1 Görev Zararları 24.458,70 TL 8,91 

05.3 Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara 

Yapılan Transferler 
102.203,65 TL 37,21 

05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler 0,00 TL 0,00 

05.8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 147.969,87 TL 53,88 

TOPLAM 274.632,22 TL 100 

 

 

 Sermaye Giderleri Tablosu   : 

 

    

   

2014 Sermaye Giderleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

06.1 Mamul Mal Alımları 606.773,84 TL 13,86 

06.4 Gayri Alımları ve KamulaĢtırma 

Giderleri 
29.133,01 TL 0,67 

06.5 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 3.716.103,97 TL 84,90 

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım 

Giderleri 
0,00 TL 0,00 

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 24.814,88 TL 0,57 

TOPLAM 4.376.825,70 TL 100 
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 Yıllara Göre KarĢılaĢtırmalı Gelir  Tablosu : 

 

 

Bütçe Uygulama (Gelir) Sonuçları Tablosu 

Ekonomik Düzey Temel Kodlar 2012 2013 2014 

01. Vergi Gelirleri 1.525.421,71 1.391.548,27 1.607.050,95 

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.059.652,99 2.228.974,35 2.782.008,35 

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 
Gelirler 

419.916,04 222.687,59 1.185.064,95 

05. Diğer Gelirler 6.040.578,37 6.924.004,90 7.671.645,51 

06. Sermaye Gelirleri 26.883,10 28.116,85 99.353,22 

TOPLAM 10.072.452,21 10.795.331,96 13.345.122,98 

 

 

 Yıllara Göre KarĢılaĢtırmalı Gelir  Grafiği: 

 

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

Gerçekleşen Gelir 10.072.452,21 10.795.331,96 13.345.122,98

2012 2013 2014
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 Yıllara Göre KarĢılaĢtırmalı Gider  Tablosu : 

 

 

Bütçe Uygulama (Gider) Sonuçları Tablosu 

Ekonomik Düzey Temel Kodlar 2012 2013 2014 

1. Personel Giderleri 3.433.831,28 3.454.958,77 3.348.362,45 

2. SGK Devlet Primleri 632.315,65 596.331,94 618.015,86 

3. Mal ve Hizmet Alımı 3.970.450,83 4.124.316,00 5.905.218,32 

4. Faiz Giderleri 3.056,09 0,00 
38.601,28 

5. Cari Transferler 287.719,87 361.067,05 274.632,22 

6. Sermaye Giderleri 1.017.634,66 1.267.608,21 4.376.825,70 

07. Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 9.345.008,38 9.804.281,97 14.561.655,83 

 

 

 Yıllara Göre KarĢılaĢtırmalı Gider  Grafiği : 

 

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

Gerçekleşen Gider 9.345.008,38 9.804.281,97 14.561.655,83

2012 2013 2014
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 Bütçe Uygulama Gelir – Gider Analizi Tablosu : 

BÜTÇE UYGULAMA GELİR GİDER ANALİZİ 

YILLAR 

BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞEN  ORAN BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞEN  ORAN 

GELİR GELİR % TAHMİNİ GİDER % 

2012 14.407.251,00 10.072.452,21 69,91 14.407.251,00 9.345.008,38 64,86 

2013 15.999.699,47 10.795.331,96 67,47 15.999.699,47 9.804.281,97 61,28 

2014 21.200.000,00 13.345.122,98 62,95 21.200.000,00 14.561.655,83 68,69 
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 Bütçe Gelir – Gider Performans Tablosu : 

 

BÜTÇE GELİR PERFORMANSI 

GELİRLER 
(Ekonomik 
Kodlama 
I.Düzey) 

2013 Yılı 2014 Yılı 
2013 - 2014 

 Arasındaki Artış 

Bütçe Tahmini 
Toplam 

Tahakkuk Yılsonu Tahsilat 
(C1) 
TL 

C1/ C1/ Bütçe Tahmini 
Toplam 

Tahakkuk Yılsonu Tahsilat 
(C2) 
TL 

C2/ C2/ A2/A1 B2/B1 C2/C1 

(A1) (B1) A1 B1 (A2) (B2) A2 B2 Artış Artış Artış 

TL TL (%) (%) TL TL (%) (%) (%) (%) (%) 

1.Vergi 
Gelirleri 

2.496.100,00 1.968.191,29 1.391.548,27 55,75 70,70 2.789.000,00 2.179.290,65 1.607.050,95 57,62 73,74 11,73 10,73 15,49 

3.Teşebbüs 
ve Mülkiyet 
Gelirleri 

4.238.099,47 3.455.503,06 2.228.974,35 52,59 64,51 4.432.000,00 3.145.919,57 2.782.008,35 62,77 88,43 4,58 -8,96 24,81 

4.Alınan Bağış 
ve Yardımlar 
ile Özel 
Gelirler 

1.310.000,00 222.687,59 222.687,59 17,00 100,00 2.574.000,00 1.185.064,95 1.185.064,95 46,04 100,00 96,49 432,16 432,16 

5.Diğer 
Gelirler 

7.147.500,00 7.412.525,02 6.924.004,90 96,87 93,41 10.547.000,00 8.393.062,01 7.671.645,51 72,74 91,40 47,56 13,23 10,80 

6.Sermaye 
Gelirleri 

808.000,00 28.116,85 28.116,85 3,48 100,00 858.000,00 99.353,22 99.353,22 11,58 100,00 6,19 253,36 253,36 

TOPLAM 15.999.699,47 13.087.023,81 10.795.331,96 67,47 82,49 21.200.000,00 15.002.690,40 13.345.122,98 62,95 88,95 32,50 14,64 23,62 
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Birim 

Bütçe 

Teklifi

Bütçe 

Kararna

mesi

Yıl Sonu 

Harcama
D1/ D1/ D1/

Birim 

Bütçe 

Teklifi

Bütçe 

Kararnam

esi

Yıl Sonu 

Harcama
D2/ D2/ D2/ A2/A1 B2/B1 C2/C1 D2/D1

(A1) (B1) (D1) A1 B1 C1 (A2) (B2) (D2) A2 B2 C2 Artış Artış Artış Artış

TL TL TL (%) (%) (%) TL TL TL (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

01. Personel 

Giderleri
3.028.380,51 3.028.380,51 3.643.135,46 3.454.958,77 114,09 114,09 94,83 3.664.000,00 3.664.000,00 4.259.000,00 3.348.362,45 91,39 91,39 78,62 20,99 20,99 16,90 -3,09

02. SGK Devlet 

Primleri
529.768,96 529.768,96 697.268,96 596.331,94 112,56 112,56 85,52 552.000,00 552.000,00 709.000,00 618.015,86 111,96 111,96 87,17 4,20 4,20 1,68 3,64

03. Mal ve 

Hizmet Alımı
4.358.350,00 4.358.350,00 5.045.286,55 4.124.316,00 94,63 94,63 81,75 5.116.000,00 5.116.000,00 6.732.234,67 5.905.218,32 115,43 115,43 87,72 17,38 17,38 33,44 43,18

04. Faiz 

Giderleri
38.500,00 38.500,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 38.601,28 96,50 96,50 96,50 3,90 3,90 3,90 0,00

05. Cari 

Transferler
451.400,00 451.400,00 492.400,00 361.067,05 79,99 79,99 73,33 599.000,00 599.000,00 559.000,00 274.632,22 45,85 45,85 49,13 32,70 32,70 13,53 -23,94

06. Sermaye 

Giderleri
5.992.600,00 5.992.600,00 6.075.408,50 1.267.608,21 21,15 21,15 20,86 5.580.000,00 5.580.000,00 8.825.765,33 4.376.825,70 78,44 78,44 49,59 -6,89 -6,89 45,27 245,28

9.Yedek 

Ödenekler
1.600.700,00 1.600.700,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.049.000,00 2.049.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,01 28,01 874,03 0,00

TOPLAM 15.999.699,47 15.999.699,47 15.999.699,47 9.804.281,97 61,28 61,28 61,28 17.600.000,00 17.600.000,00 21.200.000,00 14.561.655,83 82,74 82,74 68,69 10,00 10,00 32,50 48,52

BÜTÇE GİDER PERFORMANSI

GİDERLER 

(Ekonomik 

Kodlama 

I.Düzey)

2013 Yılı 2014 Yılı
2013 - 2014

 Arasındaki Artış

Yılsonu 

Bütçe 

Ödeneği 

(C1)

TL

Yılsonu 

Bütçe 

Ödeneği 

(C2) 

TL
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 2013-2014 Yılları Bütçe - Gelir KarĢılaĢtırma Grafiği : 

 

 

 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Bütçe Tahmini 15.999.699,47 21.200.000,00

Gerçekleşen Gelir 10.795.331,96 13.345.122,98

2013 2014

 
 

 

 

 2013-2014 Yılları Bütçe - Gider KarĢılaĢtırma Grafiği : 

 

 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Bütçe Tahmini 15.999.699,47 21.200.000,00

Gerçekleşen Gelir 9.804.281,97 14.561.655,83

2013 2014

 

2013 Yılı 

GerçekleĢme Oranı 

%67,47 

 

2014 Yılı 

GerçekleĢme Oranı 

%62,95 

 

2014 Yılı 

GerçekleĢme Oranı 

%68,69 

 

2013 Yılı 

GerçekleĢme Oranı 

%61,28 
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 Tahakkuk-Tahsilat Performansı Tablosu : 

 

 

Bütçe 

Tahmini

Yılı 

Tahakkuk
D1/

Bütçe 

Tahmini

Yılı 

Tahakkuk
D2/ A2/A1 C2/C1 D2/D1

(A1) (B1) C1 (A2) (B2) C2 ARTIġ ARTIġ ARTIġ

TL TL (%) TL TL (%) (%) (%) (%)

1.Vergi Gelirleri 2.496.100,00 1.968.191,29 1.968.191,29 1.391.548,27 70,70 2.789.000,00 2.179.290,65 2.179.290,65 1.607.050,95 73,74 11,73 10,73 15,49

3.TeĢebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri
4.238.099,47 3.455.503,06 3.455.503,06 2.228.974,35 64,51 4.432.000,00 3.145.919,57 3.145.919,57 2.782.008,35 88,43 4,58 -8,96 24,81

4.Alınan BağıĢ ve 

Yardımlar ile Özel 

Gelirler

1.310.000,00 222.687,59 222.687,59 222.687,59 100,00 2.574.000,00 1.185.064,95 1.185.064,95 1.185.064,95 100,00 96,49 432,16 432,16

5.Diğer Gelirler 7.147.500,00 7.412.525,02 7.412.525,02 6.924.004,90 93,41 10.547.000,00 8.393.062,01 8.393.062,01 7.671.645,51 91,40 47,56 13,23 10,80

6.Sermaye 

Gelirleri
808.000,00 28.116,85 28.116,85 28.116,85 100,00 858.000,00 99.353,22 99.353,22 99.353,22 100,00 6,19 253,36 253,36

TOPLAM 15.999.699,47 13.087.023,81 13.087.023,81 10.795.331,96 82,49 21.200.000,00 15.002.690,40 15.002.690,40 13.345.122,98 88,95 32,50 14,64 23,62

TAHAKKUK-TAHSĠLAT PERFORMANSI

(2014)

GELĠRLER 

(Ekonomik 

Kodlama I.Düzey)

2013 YILI 2014 YILI
2013 - 2014 

ARASINDAKĠ ARTIġ

Toplam 

Tahakkuk      

(C1)

TL

Yılsonu 

Tahsilat 

(D1)

TL

Toplam 

Tahakkuk      

(C2)

TL

Yılsonu 

Tahsilat 

(D2)

TL
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 Kurumsal Bazda Gider Raporları Tablosu : 

KURUMSAL

SINIF.

46 59 07 02 ÖZEL KALEM 567.000,00 350.000,00 917.000,00 300.000,00 -182.000,00 1.035.000,00 808.868,43 226.131,57 88,21 5,55

46 59 07 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ* 9.427.000,00 2.620.000,00 12.047.000,00 2.700.422,80 -1.656.000,00 13.091.422,80 8.022.353,91 5.069.068,89 66,59 55,09

46 59 07 31
MALİ HİZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜ**
2.046.000,00 0,00 2.046.000,00 317.000,00 -855.000,00 1.508.000,00 1.150.111,23 357.888,77 56,21 7,90

46 59 07 32 İTFAİYE AMİRLİĞİ 723.000,00 0,00 723.000,00 0,00 -545.220,94 177.779,06 177.779,06 0,00 24,59 1,22

46 59 07 33 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 805.000,00 385.000,00 1.190.000,00 152.981,92 -75.000,00 1.267.981,92 698.231,13 569.750,79 58,67 4,79

46 59 07 34 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.863.000,00 245.000,00 2.108.000,00 424.000,00 -670.654,84 1.861.345,16 1.691.151,40 170.193,76 80,23 11,61

46 59 07 35
SU VE KANALİZASYON 

MÜDÜRLÜĞÜ
2.169.000,00 0,00 2.169.000,00 204.000,00 -1.256.528,94 1.116.471,06 1.115.688,90 782,16 51,44 7,66

46 59 07 36
İMAR VE ŞEHİRCİLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ
0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00 323.000,00 186.547,09 136.452,91 0,00 1,28

46 59 07 37 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 819.000,00 0,00 819.000,00 710.924,68 108.075,32 0,00 4,88

17.600.000,00 3.600.000,00 21.200.000,00 5.240.404,72 -5.240.404,72 21.200.000,00 14.561.655,83 6.638.344,17 68,69 100,00

Net Ödenek 

Toplamı

Harcama 

Toplamı

Imha 

Ödenek

Gerçekleşm

e (%)

Toplam 

Gerçekleşm

e İçindeki 

Payı

(%)

Genel Toplam

KURUMSAL BAZDA GİDER RAPORU

(2014)

AÇIKLAMA
Başlangıç 

Ödenek
Ek Bütçe

Toplam 

Bütçe
EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-)
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2- Temel Mali Tablolara iliĢkin Açıklamalar : 
 

 

Yukarıdaki tablolarda belirtildiği üzere; 

 

 

 2013 yılı Gelirleri 10.795.331,96 TL iken % 23,62 artıĢ ile 2014 yılı Gelirleri 13.345.122,98 TL 

olarak gerçekleĢmiĢtir. 

2013 yılı Gelir Bütçe Tahminin, GerçekleĢen Gelire oranı % 67,47 iken 2014 yılı Gelir Bütçe 

Tahmininin GerçekleĢen Gelire oranı % 62,95 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 2013 yılı Giderleri 9.804.281,97 TL iken % 48,52 artıĢ ile 2014 yılı Giderleri 14.561.655,83 TL 

olarak gerçekleĢmiĢtir. 

2013 yılı Gider Bütçe Tahminin, GerçekleĢen Gidere oranı % 61,28 iken 2014 yılı Gelir Bütçe 

Tahmininin GerçekleĢen Gidere oranı % 68,69 olarak gerçekleĢmiĢtir 

 Tahakkuk-Tahsilat Performansı değerlendirildiğinde,2013 yılı tahsilatının,2013 tahakkuka oranı 

% 82,49  iken,2014 yılı tahsilatının,2014 tahakkuka oranı % 88,95 olarak gerçekleĢmiĢtir.   

 2014 Yılı Personel Giderleri rakamı olan 3.348.362,45 TL’sının bir önceki yıl gerçekleĢtirilen 

gelir rakamı olan 10.795.331,96 TL’sının 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı ile 

çarpımı sonucu elde edilen rakam olan 11.886.740,02 TL’sına oranı % 28,17’dir.  

 

 

 

3- Mali Denetim Sonuçları : 

 
 

Belediyenin 2014 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve kayıtlarının  incelenmesi için 5393 sayılı kanunun 

25. maddesi gereği Denetim komisyonu kurulmuĢtur. 

Denetim komisyonunca komisyon çalıĢmalarına devam edilmektedir. Bu zamana kadar yapılan 

incelemelerde gelirlerin kanunlara uygun Ģekilde tahsil edildiği, harcama birimlerine tahsis edilen 

kaynakların da etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığı görülmüĢ olup, uygun olmayan 

herhangi bir iĢleme rastlanmamıĢtır.   

 

 

4- Diğer Hususlar  : 

 
 

Ġç Borçlar   : 

  

Belediye Meclis kararı gereği Ģehir alt yapı  kanalizasyon yapım iĢi inĢaatı için iller 

Bankasından çekilen krediler 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile BüyükĢehir belediyesi 

kurulmasından sonra Teski’ye aktarılmıĢ olup alt yapı ve kanalizasyon yapımı için iller bankasına 

borcumuz kalmamıĢtır. 

 6360 sayılı kanun ile kapatılan ve belediyemize devredilen ġalgamlı ve Çerkezmüsellim 

Beldelerine ait Ġller bankası kredileri 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılarak faizler silindikten 

sonra  borçlar toplamı olan 672.670,70 TL kredi borcu 3 taksitte ödenmiĢtir.  Ġller bankasından 2015 

yılı ocak ayından itibaren  20.535,51 TL’sı harita proje kredisi  Belediyemiz bütçesinden 36 ay vadeli  

olarak ödenecektir.  
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B- Performans Bilgileri 
 

1- Faaliyet ve Proje  Bilgileri 
 

 

 

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ: 

 

 

 
 BELEDĠYE MECLĠS FAALĠYETLERĠ: 

 

01.01.2014 -31.12.2014 tarihleri arasında Belediye Meclis salonunda her ay olmak üzere 15 

toplantı yaparak  118 adet meclis kararı alınmıĢtır. Yazılan tüm kararlar imzalatılarak yasal süresi içinde 

kesinleĢen meclis kararlarını mahallin en büyük mülki idari amirine göndermiĢtir. Uygulamaya konulmak 

üzere zimmetli olarak Belediyemiz Müdürlük ve Amirliklerine zamanında ulaĢtırılmıĢtır. 

 

 

 BELEDĠYE ENCÜMEN FAALĠYETLERĠ: 

 

Belediyemizin bir diğer karar organı olan Encümenimiz her hafta en az bir kez  olmak üzere 

uygun görülen zamanlarda  toplanmaktadır. 

 

Yapılan toplantılarda, tevhit, ifraz, yola terk, takas, rayiçlere uygunluk, ihale, bağıĢ, Zabıta 

Amirliği tarafından kesilen zabıtlara para cezası veya kapatma cezası uygulamaları ile 4207 sayılı Kanun 

hükümleri ve  diğer çeĢitli konular görüĢülmüĢ olup, 01.01.2014- 31.12.2014 tarihleri arasında 41 toplantı 

yapmıĢ olup, toplam 403 adet encümen kararı alınmıĢtır. Yazılan Encümen kararları imzaları 

tamamlatıldıktan sonra ilgili birimlere gönderilmiĢtir. 

 

 

 PERSONEL                : 

 

Belediyemiz birimlerinde çalıĢmakta olan sigortalı iĢçilerin 2014 yılı maaĢları ve ikramiyeleri 

düzenli bir Ģekilde ödenmiĢtir. 

ĠĢçi sendikası ile Mart 2014 tarihinde Toplu iĢ sözleĢmesi imzalanarak iĢçilerimize sendikal 

hakları verilmektedir.  

ĠĢçi sendikası ile  ġubat 2015 tarihinde Toplu iĢ sözleĢmesine ek sözleĢme imzalanarak 

iĢçilerimizin ücretlerinde iyileĢtirme yapılmıĢtır.  

Belediyemizde çalıĢan memurlara Nisan 2014 yılı içerisinde Sendika ile sözleĢme yapılarak 

325,00 TL  ile 450,00 TL arasında Sosyal Denge Tazminatı verilmektedir. 

Belediyemizde norm kadrolarında 166 adet memur kadrosu ile 83 Daimi iĢçi kadrosu verilmiĢtir.  

Halen Belediyemizde 26 adet memur,  5 adet Tam Zamanlı SözleĢmeli memur 47 Daimi iĢçi  ve 

72 adet TaĢeron iĢçi eli ile ĠĢ ve Hizmetleri sürdürülmektedir. 

2014 Yılında BaĢarılı personellerimiz ödüllendirilmiĢ olup, ayrıca tüm personelimize yılbaĢı gıda 

paketi yaptırılmıĢtır.  

 

 

 EVLENDĠRME MEMURLUĞU: 

 

01.01.2014- 31.12.2014 tarihleri arasında Belediye Evlendirme memuru tarafından 206 adet evlendirme 

iĢlemi  yapılmıĢtır. 
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 SOSYAL VE KÜLTÜREL  FAALĠYETLER : 

 

 Minik yazarımız Elif BĠLEK tarafından kaleme alınan  “DüĢlerimde Bulduklarım” isimli 

kitap yaptırılarak dağıtımı yapılmıĢtır.  

 Dünya Kadınlar Günü nedeni ile 08 Mart 2014 tarihinde Belediyemiz Türk Halk Müziği 

Korosu Konser vermiĢtir. 

 25 Mart 2014 tarihinde Gazi ve ġehit Aileleri Çanakkale ġehitliği Müzesine gezi 

düzenlemiĢtir. 

 13 Nisan  2014 tarihine Belediyemiz Motokros Parkurunda TMF ile birlikte Doğu 

Avrupa Motokros ġampiyonası düzenlenmiĢtir.  

 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeni ile Çocuk ġenliği düzenlenerek ,Çocuklarımıza ġiĢme 

Oyun Parkları ile eğlenceler yapılmıĢtır. 

 Mayıs 2014 tarihinde Kültürel Faaliyetler kapsamında Tiyatro Birikim “Minik Balığın 

Macerası ve Soğan Gibi “isimli oyunlar halkımıza ücretsiz izlettirilmiĢtir.   

 Mayıs 2014 tarihinde Dünya rekoru kıran Karizma ġhow grubunun Basketbol ġhow 

gösterileri ilçemiz izleyicilerine sunulmuĢtur. 

 Çevre Haftası etkinlikleri sebebi ile, Çevre konulu Konferans tertip edilmiĢ olup Gölet 

sahası Ağaçlandırma çalıĢmaları, Bisiklet turu Kros yarıĢması, yürüyüĢ düzenlenmiĢtir.  

 Belediyemizce Haziran 2014 ayında Yaz Spor Okulu kurulmuĢ olup, 100 çocuğumuza 

spor kıyafeti ve malzemesi alınmıĢtır. 

 Ramazan Ayı boyunca geleneksel olarak vatandaĢlarımıza oruç açma saati olan iftar 

vaktinde  Ġtfaiye personeli tarafından ses bombası atılmıĢtır. 

 Ramazan Ayı münasebeti ile Ġlçemizde ve Çerkezmüsellim-ġalgamlı Mahallelerinde 

Hacivat-Karagöz Orta oyunu ve çeĢitli eğlenceler düzenlenerek halkımıza ücretsiz 

izlettirilmiĢtir. 

 Ramazan Ayı münasebeti ile Ġlçemiz tüm camilerinin halı, kilim temizliği ve dıĢ 

mekanların yıkaması yapılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Protokolüne ve 6360 sayılı kanun kapsamında Mahalleye dönüĢen mahalle 

muhtarlarımıza, Banka Müdürleri, Belediye meclis üyelerimize ve Belediyemiz birim 

müdürlerine, 09.07.2014 ÇarĢamba günü akĢamı Ġftar yemeği verilerek hizmet alımı 

yapılmıĢtır.  

 Muharrem Ayı nedeni ile yine ilçemiz  Camilerinde 2500 adet AĢure dağıtılmıĢtır.   

 Gaziler Günü nedeni ile Eylül 2014 tarihinde Gazi ve ailelerine, ġehit Ailelerine yemek 

düzenlenmiĢtir. 

 Belediyemizin Kültürel faaliyetleri kapsamında Tam Ajans Organizasyon tarafından 

düzenlenen  Hacivat- Karagöz Geleneksel Türk Oyunu öğrencilerimize ücretsiz 

izlettirilmiĢtir. 

 Ġlçemizin DüĢman ĠĢgalinden KurtuluĢunun 92. yılı nedeniyle KurtuluĢ Bayramında 

çeĢitli etkinlikler düzenlenerek Hizmet binası önünde KurtuluĢ konseri vermiĢtir.  

 Ġlçemizin DüĢman ĠĢgalinden KurtuluĢunun 92. yılı nedeniyle Gelibolu 2. Kolordu Bölge 

Bandosu Konser vermiĢtir.  

 Ġlçemizdeki yetenekli gençlerimizden oluĢan Belediye Türk Halk Müziği Korusu 

kurularak çalıĢmalar halen devam etmektedir. 

 Ġlçemizdeki yetenekli gençlerimizden oluĢan Belediye Tiyatro Topluluğu kurularak 

çalıĢmalar halen devam etmektedir. 

 Ġlçemizdeki ÇarĢı camii bahçesi, Hasan Bey camii ve diğer tüm camii bahçelerinin çim 

biçilmesi, çiçeklerinin ekilmesi personelimiz tarafından 2014 yılında aksatılmadan 

yapılmıĢtır. 

 Ġlçemizde bulunan Garnizon Komutanlığına Kepçe, Grayder, Vidanjör, Kamyon ve diğer 

ekipmanlarımızla  2014 yılının belirli zamanlarda destek olunmuĢtur.  
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 Belediyemiz ile Trakya Kalkınma ajansı ile ortaklaĢa düzenlenen Engelli Taksi Proje 

doğrultusunda Engelli Aracı alınarak Engelli vatandaĢlarımıza hizmet etmektedir.  

 Ġlçemiz Amatör Kümede mücadele eden ve yeni kurulmuĢ bulunan Hayrabolu Belediye 

Gençlik ve Spor Kulübüne (FUTBOL) Forma –EĢofman Ayakkabı Futbol topu gibi 

çeĢitli spor malzemeleri alınarak destek sağlanmıĢtır. 

 Ġlçemiz Amatör Kümede mücadele eden ve yeni kurulmuĢ bulunan Hayrabolu Belediye 

Gençlik ve Spor Kulübüne (VOLEYBOL& BASKETBOL)  Forma –EĢofman Ayakkabı 

Voleybol ve Basketbol  topu gibi çeĢitli spor malzemeleri alınarak destek sağlanmıĢtır. 

 Ġlçemiz Amatör Kümede mücadele eden Yeni Hayrabolu Spor Kulübü ile HAKSA Spor 

Kulübüne maddi destek yapılmıĢtır. 

 Ġlçemizde  bulunan tüm okullar ve diğer kurumlara talepleri durumunda Ses 

sistemi,mikrofon, kürsü temini gibi destekler 2014 yılı boyunca sağlanmıĢtır. 

 Ġlçemizde yardıma muhtaç, yoksul  vatandaĢların ihtiyaçlarının sağlanması için Sosyal 

YardımlaĢma Vakfına ulaĢtırılması ve burada sorunlarının çözülmesi için 2014 yılında 

Belediyemizce giriĢimlerimiz sürekli gerçekleĢmiĢtir. 

 Sosyal Hizmetler kapsamında Belediyemiz 2014 yılı boyunca  evlenmek isteyen fakir 

durumdaki çiftlerin nikah masraflarını bütçesinden karĢılamıĢtır. 

 Ġlçemizdeki okulların Ģehir dıĢındaki Sergi, Spor müsabakası gibi faaliyetlerine Otobüs 

desteği sağlanarak sürekli olarak Otobüs tahsisi sağlanmıĢtır. 

 Sosyal Hizmetler kapsamında Belediyemiz Fakir vatandaĢlarımızın tüm Cenaze ve defin 

hizmetleri yapılmakta olup, giderleri Belediye BaĢkanlığımız tarafından  karĢılanmıĢtır. 

 Cenaze hizmetlerinde Belediyemizden Cenaze aracı, Otobüs isteyen tüm 

vatandaĢlarımıza ücretsiz olarak bu hizmetler sağlanmıĢtır. 

 Belediyemizin Sosyal Hizmetleri kapsamında, Ġlçemizde bulunan Gazilerimize Takım 

elbise, gömlek, kravat ve ayakkabı satın alınmıĢtır.  
 

 

 FESTĠVAL DÜZENLENMESĠ : 

 

 Hayrabolu Ayçiçeği Festivali nin  24. sü düzenlenmiĢtir. 

 TÜRKĠYE  Motokros ġampiyonası  

 “Arıcılığın Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri “konulu panel   

 “Ayçiçeği Üretimi ve Tohumculukta son geliĢmeler” konulu panel 

 Yerli ve Yabancı Ülke Folklor ve dans gösterileri 

 Toplu sünnet ve mevlit , 

 Toplu nikah, 

 Trap yarıĢması, 

 Kaykay Show ile Basketbol Show gösterileri, 

 Halk Konserleri, 

 Çocuklar için Animasyon grupları Oyunlar ve çeĢitli eğlenceler tertiplenmiĢtir. 

 Festival hizmetleri giderleri için 393.265,95 TL’ lik harcama yapılmıĢ olup 89.739,00TL bağıĢ ve 

gelir toplanmıĢtır. 

 

 

 DĠĞER BÜRO HĠZMETLERĠ : 

 

 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında Belediyemize çeĢitli konularda 1202 kiĢi dilekçe ile 

baĢvurmuĢ olup, talepleri ilgili birimlere havale edilmek suretiyle gerekli iĢlemlerin yapılması 

sağlanmıĢtır. 

 Belediyemiz Ġlan Bürosunda çeĢitli Kamu kuruluĢlarından gelen ilan metinleri anons edilerek 

veya ilan tahtasına asılarak ilgili dairelere cevap yazıları yazılmıĢtır. 

 VatandaĢlarımızın çeĢitli reklam, duyuru gibi ilanları ücret mukabili  ve cenaze ile kayıp ilanları 

ücretsiz olarak ses yayın cihazımız ile anonslar yapılmaktadır. 
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FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ  

 

 
YAPIM  ĠġLERĠ        : 

 

 

 BETON PARKE YOL YAPIMI VE TAMĠRLERĠ : 

 

 Hisar Mahallesi ġadırvan Parkta 10,00 m2 yol tamir iĢi yapıldı. 

 Alpullu caddesi çevre yolu kavĢağından, Askeri Gazino önüne kadar olan kısıma asfalt kaplama 

yapıldı.  

 Kahya Mahallesinde 37,00 m2 yol tamir iĢi yapıldı. 

 Malkara Caddesinde 11,00 m2 kaldırım,42,00 m2 yol tamir iĢleri yapıldı. 

 Ġlyas Mahallesi Hastane Yolunda 17,00 m2 yol tamir iĢleri yapıldı. 

 Karaoğlan oğlu caddesinde 13,00 m2 yol tamir iĢi yapıldı. 

 Aydınevler Mahallesi Buğra Sokakta 3,00 m2,Koyunlu Caddesinde 28,00 m2 yol tamir iĢi 

yapıldı. 

 Meslek Yüksek Okulu önünde  5,00 m2 yol tamir iĢi yapıldı. 

 Tekirdağ Caddesinde 21,00 m2 Kaldırım tamir iĢi yapıldı. 

 Aydınevler Mahallesinde 75,00 m2 kaldırım tamir iĢi yapıldı. 

 Okul önleri ile bağlantı yollarında iyileĢtirme çalıĢmaları yapıldı. 

 Kumyol sokakta 170,00 m2 yol tamiri yapıldı. 

 Hisar Mahallesi fabrikalar sokakta 370,00 m2 yol tamiri yapıldı. 

 4 Ana caddede 27,00 m2 kaldırım tamiri yapıldı. 

 

 

 ASFALT YOL TAMĠRLERĠ : 

 

 4 Ana caddeye rotbis malzemesi atıldı. 

 4 Ana caddede ızgara temizliği yapılarak rotbis malzemesi atıldı. 

 4 Ana caddede kanalizasyon çalıĢması ile kazılan yollara hazır beton ve asfalt atma iĢi yapıldı. 

 Uzunköprü caddesi beton dökümü ve asfalt serme iĢi yapıldı. 

 Malkara caddesi,Tekirdağ caddesi ve sanayi sitesinde asfalt döküm iĢi yapıldı. 

 Alpullu caddesi Askeri Gazinodan Belediye önüne kadar yağmur suyu hattının üzerine beton 

kaplam iĢi yapıldı. 

 4 Ana caddede kanal kazılarında çökme olan yerlere ve çukurlara malzeme çekildi ve serildi. 

 

 

 TABAN TUĞLA BORDÜR,OLUK TAġI VE TRETUVAR TAMĠRLERĠ : 

 

 Alpullu caddesinde 52,00 mt kaldırım ve 23,00 mt bordür tamir iĢleri yapıldı. 

 Aydınevler yolunda 12 ,00 mt bordür tamir iĢi yapıldı. 

 Aydınevler yolunda 8,00 mt kaldırım tamir iĢi yapıldı. 

 Aydınevler Mahallesi Toki yolunda 3,00 mt kaldırım tamir iĢi yapıldı. 

 Alpullu caddesi yeni yolda 12,00 mt tretuvar tamir iĢi yapıldı. 

 Alpullu caddesinde 3,00 mt bordür tamir iĢi yapıldı. 

 Alpullu caddesinde 12,00 mt tretuvar tamiri, 7,00 mt bordür tamiri yapıldı. 

 Uzunköprü caddesinde 22,00 mt kaldırım tamiri ve bordür tamiri yapıldı. 

 Tekirdağ caddesinde 17,00 mt kaldırım ve bordür tamiri yapıldı. 

 Alpullu caddesine 18,00 mt kaldırım ve bordür tamiri yapıldı. 

 Atölye binası arkasında barınak yeri için tuğla örme iĢi yapıldı. 
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 Dambaslar mahallesinde 80,00 mt bordür,120,00 m2 kilitli parke taĢı döĢeme iĢi yapıldı. 

 Ġlçe Ģehir mezarlığı yolunda 3,00 mt bordür tamir iĢi yapıldı. 

 

 

 KANALĠZASYON VE YAĞMUR SUYU ġEBEKE TAMĠRLERĠ : 

 

 Aydınevler Mahallesinde logar ve kanalizasyon tamir iĢi yapıldı. 

 21 Adet beton kapak döküm iĢi yapılarak, kırılan 17 adet beton kapak yenileri ile değiĢtirildi. 

 Yağmurlama ızgaraları değiĢtirildi. 

 Hisar Mahallesinde ızgara tamir iĢi ve temizliği yapıldı. 

 Alpullu caddesi Askeri Gazino önünde ızgara temizliği yapıldı. 

 Muhtelif yerlerde 7 baca kapağı değiĢim iĢi yapıldı. 

 4 ana caddedeki ızgaralar temizlendi. 

 Muhtelif yerlerde Kanalizasyon bacası döküm iĢi yapıldı. 

 

 

 ÇEġĠTLĠ TAMĠR VE BAKIMLAR : 

 

 Sokak Hayvanları için dört adet yem ve su hazneleri betonlandı. 

 Kar YağıĢı sebebi ile tuzlama iĢi yapıldı. 

 Esentepe ve Okullardan küller toplanıp sokaklardaki çamur olan bölgere serildi. 

 Yol tamiri yapılan yerlere silindir çekildi. 

 Motorkros sahasında Greyder ve Paletli Kepçe ile çalıĢmalar yapıldı. 

 Mesire alanına 1 adet Basket Potası ve   Voleybol sahası direkleri dikilerek tuvaletler onarıldı. 

 Devlet Hastanesi altına toprak yığınları itildi. 

 Köylere 2 Ģer adet Bank dağıtıldı. 

 Sanayi sitesi ve 4 ana caddede kanalizasyon çalıĢması ile kazılan yolara hazır beton atma iĢi 

yapıldı. 

 Ara sokaklardaki çamurlar temizlendi. 

 Hasköy den milli kum çekildi. 

 YağıĢlar nedeni ile Demirliye dökülemeyen çöpler toplama alanında toplanıp taĢındı. 

 

 

 BOYA VE BADANA ĠġLERĠ : 

 

 Alpullu caddesi üzerinde bulunan bordürler boyandı. 

 Atölye Hizmet Binasında Boya ve Badana iĢi yapıldı. 

 Belediye Hizmet Binasında Fen ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Badana iĢleri 

yapıldı. 

 Belediye Hizmet Binasında yeni arĢiv odasına kalebodur döĢenip,boya badana iĢi yapıldı. 

 Fen ĠĢleri Müdürlüğüne yeni oda düzenlendi ve boyandı. 

 

 

 PARK VE BAHÇE ĠġLERĠ : 

 

 Aydınevler mahallesi toki yolunda fidan dikim iĢi yapıldı. 

 Ġlçe Ģehir mezarlığına, mahalle mezarlığına,PaĢa camii mezarlığına ve Uzunköprü 

caddesi,Tekirdağ caddesi,Sadi Kıyak Öğretmen evi yolu,Stad içi ve etrafı,Sarbani Ahmet Baba 

türbesi etrafı,Hükümet kononağı önü,Motorkros sahası,Leylek ÇeĢme sokak,Malkara yolundaki 

kaldırımlara,Esentepe,Devlet Hastanesi yolu,Aydınevler Mahallesi içi ve yol boylarına,yeni 

Hayvan Pazarı yerine yeĢil öldüren ilacı atıldı. 

 Çerkezmüsellim, Alpullu caddesi,Malkara caddesi,Esinti Park,ġehitlik Askeri Gazino 

önü,ġalgamlı Mahallesi,Galatasaray Havuzu etrafı,Belediye Hizmet Binası önü,Cumhuriyet 

meydanı,Aydınevelr Mahallesi giriĢindeki parkta çim biçme iĢleri yapıldı. 
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 Sadi Kıyak Öğretmen evi yolundaki ve Malkara caddesi yol boyundaki kuruyan ağaçlar sökülüp 

çukurları açıldı. 

 4 ana caddede bulunan ağaçların diplerindeki otlar temizlendi.35 adet Top Akasya ağacı kovalara 

konuldu. 

 Kum Yol, Malkara Yolu ve Toki yol boyundaki ağaçların dipleri temizlendi. 

 Kız Meslek Okulu yanı, Aydınevler Mahallesi giriĢi, Pazar yerinin etrafı ve Park, Tetik Market 

önü, Malkara yolundaki döner kavĢak, Ġlçe ġehir Mezarlığı giriĢi ve içi, Hasan Bey Camii arkası, 

Vakıf Camii, Hacı Cavit Camii, Hastane yolu, Toprak Mahsulleri Ofis önü, Jandarma, Balıklı 

Baba Türbesi, Sarbani Ahmet Baba Türbesi, Askeri Gazino yanı ve çocuk parkı, ġadırvan Park, 

Kültür Park etrafı, Çerkezmüsellim Mahallesi, Galatasaray Havuzu, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü, 

Belediye Hizmet Binası önü ve Cumhuriyet Meydanı Havuz etrafı, Tokiye giden yol, Kültür 

Parkta Balıklı Baba, Akbank yanı, Uzunköprü Caddesi, Kamyon Garajında çim biçme iĢi yapıldı. 

 Belediye Hizmet Binası önündeki, Cumhuriyet Meydanındaki, Askeri Gazino önündeki çiçekleri 

otları temizlendi. 

 Alpulu Caddesi, ġadırvan Parkın içi ve etrafındaki ağaçların dalları budandı. 

 Gölet sahasına, Kültür Parka kene ilacı atıldı.  

 Belediye Hizmet Binası önü, Cumhuriyet Meydanı, Askeri Gazino önü ve saksıların çiçekleri 

temizlenip çapalandı  ve çiçek ekildi. 

 Cumhuriyet Meydanı etrafı, Belediye Hizmet Binası önü, hasan Bey Cami bahçesine, Doğanbey 

Ġlköğretim Okulu bahçesinde bulunan Atatürk büstünün etrafına, Hükümet Konağı önündeki 

saksılara, Askeri Gazino içi ve  önündeki rufüje, Alpulu-Tekirdağ Caddesindeki saksılara, çiçek 

ekildi. 

 30 adet kuruyan top akasyaların yerine yenileri ekildi. 

 Yeni Mahallede cami bahçesi, Yeni Mahallede pazaryeri, Tetik Market önünde, Vakıf camii 

bahçesi, Aydınevler Mahallesi parkın, Ökdemlerin depo yanı kavĢak arkası, Balıklıbaba, Emniyet 

karakolunun karĢısı, Lise yolu ve Askeriye yolu, Uzunköprü yolu ve çevre yolunun birleĢtiği 

döner kavĢakların, Tekirdağ yolunun çevre yoluna bağlayan kavĢakların etrafı, Hayrabolu Devlet 

Hastanesi yolu ve iç kısımdaki çimler, Hasanbey camii bahçesi Mezarlık giriĢleri ve içinde, 

ġehitlik, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ġlçe ġehir Mezarlığı giriĢinde çimler biçildi.  

 Çerkezmüsellim yol giriĢi sağlı, sollu otlar ve çalı ağaçları kesildi. 

 Galatasaray havuzunun arkasında boĢ arsaların otları biçildi . 

 Belediye Hizmet Binası önünde, ġadırvan Park, Kamyon Garajı, Akbank yanı, Ulutürklerin önü, 

Atatürk Ġlköğretim Okulu bahçesi, Cumhuriyet Meydanı, ÇarĢı Camii, Kasaplar ÇarĢısında 

bulunan havuzun etrafı, Galatasaray Havuzu, Sarbani Ahmet Türbesi ve etrafındaki çocuk parkı, 

Ġlçe ġehir Mezarlığı, Alpulu Caddesi gidiĢ geliĢ yolu, Aydınevler Mahalle GiriĢi, Ġhsan 

KORKMAZ Kız Meslek Lisesi önü, Malkara yoluna bağlanan çevre yolu kavĢakları, Organize 

Sanayinin giriĢlerindeki çimler biçildi.  

 Belediye Hizmet Binası önünde, Cumhuriyet Meydanında, Asker Gazino önünde bulunan 

çiçekliklerin otları temizlendi. 

 Alpulu yolundaki refüjler, Aydınevler Mahallesi Parkı, Cumhuriyet Meydanı, Galatasaray 

Havuzu, sulama iĢi yapıldı. 

 PaĢa Mezarlığı, Aydınevler Mahallesinde bulunan Pazar yerine, Ġlçe ġehir Mezarlığına 

Aydınevler Mahallesi Parkı ve etrafı, Sağlık Ocağı Bahçesi ve Etrafına,  

Hükümet Binası Bahçesine, Melek ÜNER Ġlköğretim Okulu Bahçesine ve etrafına, Balıklı Baba 

Türbesi, Sanayi Sitesinde bulunan Camiinin bahçesi, Yol boyları ve kaldırımlar ilaçlandı. 

 Çerkezmüsellim mahallesine hazır çim serildi. 

 Alpulu Caddesi yol boyları ve kaldırımlar temizlendi. 

 Tokiye ekilen top akasyaların,Tokiden Aydınevler Mahallesine giden yol boyundaki, Yeni 

hayvan pazarında bulunan çınar ağaçları, Kum yoldaki ağaç dipleri açılıp temizlendi 

 Çıkrıkçı Mahallesine giden yol boyundaki, Alpulu Caddesindeki ağaçların alt dalları budandı. 
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 Çerkezmüsellim Mahallesinde, Leylek ÇeĢmesinde, Alpulu Caddesinde ve çevre yolundaki döner 

kavĢak, Malkara Yolu Çevre yoluna bağlayan kavĢakların, Balıklı Babanın, Doğanbey Ġlköğretim 

Okulu karĢısındaki yamaçta, Galatasaray Havuzunda, Sarbani Ahmet Baba Türbesinde, Çocuk 

Parkında, Parmaksız Mahallesi Mezarlığında,  Kamyon Garajında, Hasan Bey Camii bahçesinde, 

Jandarma, Askerlik ġubesi mevkiinde, Belediye Hizmet Binası Önünde ve Cumhuriyet 

Meydanında çim biçme iĢi yapıldı. 

 Park ve Bahçelerde sulama iĢi yapıldı. 

 Alpulu Caddesinde kaldırımlardaki ağaçların alt dalları, Lise yolundaki ağaçların dalları  budama 

iĢi yapıldı. 

 Lise Yolu Kaldırım ve Arka Sokaktaki otlar biçildi. Tekirdağ Yolunda kaldırım üstündeki otlar 

çevre yoluna kadar temizlendi. Dört Ana Caddede bulunan çiçek saksılarının içleri temizlendi. 

 Çerkezmüsellim Mahallesinde, Leylek ÇeĢmesinde, Alpulu Caddesinde ve çevre yolundaki döner 

kavĢak, Malkara Yolu Çevre yoluna bağlayan kavĢakların, Balıklı Babanın, Doğanbey Ġlköğretim 

Okulu karĢısındaki yamaçta, Galatasaray Havuzunda, Sarbani Ahmet Baba Türbesinde, Çocuk 

Parkında, Parmaksız Mahallesi Mezarlığında,  Kamyon Garajında, Hasan Bey Camii bahçesinde, 

Jandarma, Askerlik ġubesi mevkiinde, Belediye Hizmet Binası Önünde ve Cumhuriyet 

Meydanında çim biçme iĢi yapıldı. 

 Alpulu Caddesinde kaldırımlardaki ağaçların alt dalları, Lise yolundaki ağaçların dalları  budama 

iĢi yapıldı. 

 Lise Yolu Kaldırım ve Arka Sokaktaki otlar biçildi. Tekirdağ Yolunda kaldırım üstündeki otlar 

çevre yoluna kadar temizlendi. Dört Ana Caddede bulunan çiçek saksılarının içleri temizlendi. 

 Belediye  önü,Cumhuriyet Meydanı,ÇarĢı Camii Bahçesi ve Havuz etrafı çim biçildi. 

 Tekirdağ Caddesi yol botu,Akbank yanındaki üçgen çim alan biçildi. 

  Alpullu yolu okullar önündeki bölünmüĢ yol çimler. 

 Malkara yolu Çevre yoluna bağlayan döner kavĢaklar biçildi.Çevre yoluna bağlayan döner 

kavĢaklar biçildi.Çevre yolunu bağlayan kavĢaklar biçildi.Çimlere Çimen gübresi atıldı. 

 ġadırvan Park Çimleri biçildi.Yol boyundaki dikenli bitkiler söküldü.Yerleri temizlendi. 

 Doğanbey Ġlköğretim okulunun bahçesindeki otlar ve Alpullu yolu kaldırım üstündeki otlar 

temizlendi. Mezarlık yolları süpürüldü. 

 PaĢa Mezarlığının duvarları ve PaĢa Camiinin duvarları,merdivenleri böcek ilacınla ilaçlandı. 

 Kültür Parkın etrafındaki yeĢil alanlar ile Halk eğitim bahçesi ile gazinonun yan tarafı biçildi. 

 Park ve Bahçelerde sulama iĢi yapıldı ve sulamaya devam edilmektedir. 

 Cumhuriyet Meydanı ve Arkasındaki üçgenler ile cami önündeki saksılara çiçek ekimi yapıldı.  

 Tekirdağ Caddesindeki saksılara ve Kaymakamlığın önündeki saksılara çiçek ekildi. 

 Alpullu caddesi Askeri Gazino Önündeki Bayrak Direğinin Altına Çiçek Ekimi yapıldı. 

 Alpullu yolunda saksılara toprak dolduruldu ve çiçek ekimi yapıldı. 

 Ġlçemiz Alpullu Caddesi ve Çıkrıkçı yolunda ağaç budama iĢi yapıldı. 

 Ġlçemiz Alpullu Caddesindeki Palmiye Ağaçları Sarıldı. 

 Çıkrıkçı Köyü Mezarlığı ve Parmaksız Köyü Mezarlığı temizlendi. 

 Lise yolundaki Top Akasyalar budandı. Dalları toplanıp atıldı. 

 Uzunköprü yolundaki ve Ceza evi karĢısındaki Top Akasyalar budandı ve dalları toplanıp atıldı. 

 Baraj Sahasındaki çam ağaçlarına tırtıl ilacı atıldı. 

 ġalgamlı Mahallesine Mezarlık Çamlarına ilaç atıldı. 

 Alpullu yolu ve Lise yolundaki kalan akasyalar budandı. 

 19.09.2014 tarih ve 408 onay numaralı Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi Sorumluluğundaki 

Ġlçemiz ve Mahallelerindeki Mezarlıkların Temizlenmesi ve Otların  

 Biçim iĢi yaptırılması 45.850,00 TL bedel ile Eflatun Organizasyona yaptırılmıĢtır.(30 gün) 

 04.11.2014 tarih ve 487 onay numaralı Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi Sorumluluğundaki 

Ġlçemiz ve Mahallelerindeki Mezarlıkların Temizlenmesi ve Otların Biçim iĢi yaptırılması iĢi 

45.850,00TL bedel ile Eflatun Organizasyona yaptırılmıĢtır.(30 gün) 

 

 

 

 



38 

 

 

 MICIR,TAġ TOZU,TÜVENAN VE BALAST MALZEME SERĠLMESĠ 

 

 Ġlyas Mahallesi Meleküner Ġlköğretim Okulu etrafındaki, Galatasaray Havuzu etrafındaki 

çamurlar temizlenip taĢ tozu  serildi. 

 Motorkros Parkuru hazırlıkları tamamlanıp, tribün kurulup sökme-taĢınma iĢi yapılarak gerekli 

yerlere mıcır serildi. 

 4 ana caddede kanalizasyon çalıĢması ile kazılan yollara mıcır malzemesi serildi. 

 Muhtelif sokaklara 4 numara ve 2 numara mıcır serildi.   

 Hasköyden milli kum çekilerek 37 kamyon depolandı. 

 Özel Ġdareden Çakıl temin edilip 7 kamyon depolandı. 

 Çerkezmüsellim ve ġalgam Mahallesine 4 Kamyon mıcır serildi. 

 

 

 DOĞRUDAN TEMĠN ĠLE YAPILAN YOLLAR ve YOLLARDA KULLANILMAK 

ÜZERE ALINAN MALZEMELER 

 

 07.02.2014 tarih ve 50 Onay Numaralı Alpullu Caddesi Hisar Öğrenci Yurdunun önündeki 

kavĢaktan  ĠĢ Bankası önüne kadar bitmiĢ kanal üstlere yol seviyesi Beton döküm iĢçiliği 

4.239,00 TL Bedel ile Serkan ĠnĢ.YaptırılmıĢtır.(Beton döküm iĢçiliği:1.413,00 m2) 

 17.01.2014 tarih ve 25 Onay Numaralı Alpullu caddesi Askeri Gazino Önü bitmiĢ kanal üstlere 

yol seviyesi beton döküm iĢçiliği 558.00 TL bedel ile Serkan ĠnĢaata yaptırılmıĢtır.(186 m2) 

 11.04.2014 tarih ve 125/1 Onay Numaralı Kilitli Parke TaĢ satın alınması 684,00 TL Bedel ile 

Filiz ĠnĢaattan alınmıĢtır.( 8’lik Kilitli Beton Parke TaĢı:72 m2) 

 06.05.2014 Tarih ve 160 Onay Numaralı Ataköy Mahallesi Toki Bölgesi ve Muhtelif yerlerde 

çevre düzenlenmesinde kullanılmak üzere Kilitli Beton Parke TaĢı ve Bahçe Bordürü satın 

alınması 42.900,00 TL Bedel ile Beyka Betondan alınmıĢtır.( Kilitli Beton Parke TaĢı: 4.000 m2, 

Bahçe Bordürü: 600 mt ) 

 06.02.2014 tarih ve 47 Onay Numaralı Alpullu Caddesi üzerinde bulunan Okullar Bölgesinde 

bölünmüĢ yol yapımının orta refüjünde yapım çalıĢmalarında Bordür Dizim ĠĢçiliği ĠĢi 4.200,00 

TL AğdaĢ Beton (ġahset AĞDAġ) a yaptırılmıĢtır.(1400 mt) 

 11.02.2014 tarih ve 55 Onay numaralı Alpullu caddesi Öğretmenevinin önündeki yola Hisar 

Öğrenci Yurdu Yuvakent yoluna Kilitli Parke TaĢı Dizim ĠĢçiliği ve Leylek ÇeĢme Çevre 

etrafının düzenlenmesi Bordür dizim iĢçiliği yaptırılması iĢi 10.350,00 TL AğdaĢ Beton (ġahset 

AĞDAġ) a yaptırılmıĢtır.(Kilitli Parke TaĢı: 2000 m2,Bordür Dizimi:100 mt) 

 14.03.2014 tarih ve 99 Onay Numaralı Orhan Gazi Sokak Karaoğlan Oğlu Caddesine ve Sarbani 

Ahmet Caddesi ġehitlik önünde kalan kısımda Kilit Parke TaĢı Dizim ĠĢçiliği 6.500,00 TL bedel 

ile AğdaĢ Beton (ġahset AĞDAġ)a yaptırılmıĢtır. (1300 m2) 

 14.03.2014 tarih ve 97 Onay Numaralı Hisar Öğrenci Yurdu KavĢağında yeni yapılan Beton Yol 

ile Asfalt arasındaki Beton kaplama yapılması,Tekirdağ Caddesi Borsa Kantar önündeki kanalın 

üstüne Beton kaplama ve Leylek ÇeĢmesinde çeĢme kaidesinin konacığı alana zemin beton 

atılması iĢçiliği 810,00 TL bedel ile Serkan ĠnĢ.yaptırılmıĢtır.(270 m2) 

 16.01.2014 tarih ve 17 Onay Numaralı Muhtelif yollarda kullanılmak üzere Prizma taĢ satın 

alınması 5.663,10 TL bedel ile As Beton’dan alınmıĢtır.(1000 m2) 

 16.12.2013 tarih ve 603/1 Onay Numaralı Tekirdağ caddesi Küçük Sanayi Sitesi ve Meslek 

Eğitim Merkezi önüne bitmiĢ kanal üstlerine yol seviyesi beton iĢçiliği 6.759,00 TL bedel ile 

Serkan ĠnĢ.yaptırılmıĢtır.(2253 m2) 

 04.02.2014 tarih ve 43 Onay Numaralı Alpullu Caddesi üzerinde bulunan Okullar Bölgesinde 

kullanılan Belediye Bordürü Satın alınması 13.720,00 TL bedel ile Beyka Beton’dan 

alınmıĢtır.(1400 mt) 

 06.01.2014 tarih ve 5 Onay Numaralı Aydınevler Mahallesi Umut Küme Evlerine cepheli olan 

sokağın kaldırımına Prizma TaĢ satın alınması 4.515,00 TL bedel ile As Beton’dan 

alınmıĢtır.(350 m2) 
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 26.08.2014 tarih ve 367 Onay Numaralı Kahya Mahallesi Kumyol Sokakta Yol Tamir iĢi 

Yaptırılması 42.183,375 TL bedel ile Modernize Yapı ĠnĢaat Taah.Hafriyata yaptırılmıĢtır.(3000 

m2) 

 18.08.2014 tarih ve 356 Onay Numaralı Ġlçemiz Orta Mahalle Sokak Tamir iĢi yaptırılması 

45.880,00 TL bedi ile Modernize Yapı ĠnĢaat Taah.Hafriyata yaptırılmıĢtır.(3000 m2) 

 08.07.2015 tarih ve 259/1 Onay Numaralı Ġlçemizin Kaldırım Tamirlerinde Kullanılmak Üzere 

Bordür Tuğlası Satın alınması 1.027,50 TL bedel ile Meta Mimarlık ĠnĢ.alınmıĢtır.(274 Adet) 

 15.12.2014 tarih ve 547 Onay Numaralı Ġlçemizdeki Kanalizasyon ve su hatlarının kazıları 

sonrası oluĢan olumsuzlukların giderilmesi için nakliyeli mıcır malzemesi satın alınması 

46.250,00 TL bedel ile Tekinsan Madencilikten alınmıĢtır.(2 nolu mıcır: 700 ton-4 nolu 

mıcır:1150 ton) 

 10.07.2014 tarih ve 274 Onay Numaralı Ġlçemiz 

Temrezli,Karakavak,Hedeyli,Ç.Müsellim,K.Karakarlı mahallesi muhtelif sokak yapımlarında 

kullanılmak üzere parke taĢı ve bordür satın alınması 47.030,00 TL bedel ile Beyka Beton’dan 

alınmıĢtır.(Beton Bordür: 1000 mt,Beton Kilitli Parke TaĢı:4200 m2) 

 15.09.2014 tarih ve 401 Onay Numaralı Ġlçemizin Hisar Ortaokulu,Askerlik ġubesi,Meleküner Ġlk 

Okulu ve Ella Anaokulu çevresinde yapılacak çalıĢmalarda alt yapı malzemesi kullanılmak üzere 

nakliyeli balans malzemesi alımı 46.800,00 TL bedel ile Tekinsan Madencilikten 

alınmıĢtır.(Balans Malz. Nakliyeli:1950 ton) 

 11.08.2014 tarih ve 348 Onay Numaralı Ġlçemiz Kahya Mahallesi Kumyol Sokak ile ilçe 

mezarlığı yolu arasına beton parke taĢ tamir iĢi 26.756,58 TL bedel ile Modernize Yapıdan 

alınmıĢtır.(1824m2) 

 09.07.2015 tarih ve 270 Onay Numaralı Ġlçemiz Kültür Merkezi Önü Kardelen Sokak Orta 

Mahalle Sokak ve Kumyol Sokağa Beton Parke TaĢ dizim iĢi 23.627,61 TL bedel ile TraktaĢ 

firmasına yaptırılmıĢtır.(1634 m2) 

 30.09.2014 tarih ve 431 Onay Numaralı Ġlçemiz Muhtelif Cadde ve Sokaklarında kullanılmak 

üzere Hazır Beton satın alınması 5.459,00 TL bedel ile Filiz ĠnĢaat’tan alınmıĢtır.(53 m3) 

 28.05.2014 tarih ve 194 Onay Numaralı Ġlçemizde Soylu,Lahana,Çıkrıkçı,ġalgamlı ve Aydınevler 

Mahallesi Muhtelif sokaklarında Parke TaĢ ve Bordür dizim iĢi 21.547,20 TL bedel ile Serkan 

ĠnĢ.yaptırılmıĢtır.(Parke TaĢ Dizim ĠĢçiliği (ĠĢ Makinesiz):3.857,30 m2,Bordür Dizim ĠĢçiliği 

:206 mt,Parke TaĢ Dizim ĠĢçiliği(zemin tesviyesi kepçe iĢ makinalı):1000 m2 

 08.07.2014 tarih ve 269 Onay Numaralı Ġlçemiz Temrezli, Hedeyli, Karakavak, Çerkezmüsellim, 

DaniĢment,K.Karakarlı Mahallesi Muhtelif sokaklarda parke taĢ ve bordür  dizim iĢçiliği 

9.631,00 TL bedel ile Serkan ĠnĢ.YaptırılmıĢtır.(Bordür dizim iĢçiliği:29 mt,Parke TaĢ Dizim 

ĠĢçiliği:2386 m2) 

 11.12.2014 tarih ve 545 Onay Numaralı Ġlçemiz Muhtelif Cadde ve Sokaklarında kullanılmak 

üzere Hazır Beton Satın Alınması 14.410,00 TL bedel ile As-Türk Madencilikten alınmıĢtır.(131 

m3) 

 25.07.2014 tarih ve 314 Onay Numaralı Ġlçemizde yapılan Kanalizasyon ve Su Hattı 

çalıĢmalarında bozulan yollarda beton Parke TaĢ tamir iĢlerinde kullanılmak üzere Balans dolgu 

malzemesi satın alınması 45.600,00 TL bedel ile Tekinsan Madencilikten alınmıĢtır.(1900 ton) 

 02.09.2014 tarih 378 Onay Numaralı Ġlçemiz Çerkezmüsellim mahallesi muhtelif cadde ve 

sokaklarına parke taĢı ve bordür dizim iĢi 43.930,00 TL bedel ile Ene ĠnĢaat’a yaptırlmıĢtır.(Parke 

TaĢı Dizim ĠĢi:9508 m2,Bordür Dizm ĠĢi:1966 mt) 

 03.09.2014 tarih ve 382/1 Onay Numaralı Ġlçemiz Ġlyas Mahallesi Meleküner Ġlköğretim Okulu 

yanı Parke TaĢ Dizim iĢi 40.434,00 TL bedel ile Modernize Yapıya yaptırılmıĢtır.(2746 m2) 

 03.09.2014 tarih ve 380/1 onay numaralı Ġlçemizin Ġlyas Mahallesi Devlet Hastanesi yoluna 

Beton Parke TaĢ Tamir iĢi 23.014,23 TL bedel ile Modernize Yapıya yaptırılmıĢtır.(1553 m2) 

 28.08.2014 tarih ve 377 onay numaralı Ġlçemizin ġalgamlı mahallesinin yol yapımında 

kullanılmak üzere parke taĢı ve bordür dizim iĢçiliği 47.171,95 TL bedel ile Veli AYAZ’a 

yaptırılmıĢtır.(Parke Dizim ĠĢçiliği (ĠĢ Makinesi tesviyeli): 7.490.14 m2,Bordür dizim iĢçiliği (iĢ 

makinesi iĢçiliği):2.777,50 mt) 

 19.09.2014 tarih ve 409 onay numaralı Ġlçemizin Ġlyas Mahallesi Ella Anaokulunun önü ve 

Jandarmanın önündeki yola beton parke taĢ tamir iĢi 30.277,97 TL bedel ile Modernize Yapıya 

yaptırılmıĢtır.(2089 m2) 
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 12.09.2014 tarih ve 391 onay numaralı Ġlçemiz Hisar Mahallesi Sadi Kıyak Tunceri Caddesi ve 

Hisar Ġlöğretim Okulu yanı yol tamir iĢi 35.386,97 TL bedel ile Modernize Yapıya 

yaptırılmıĢtır.(2.4413,68 m2) 

  09.07.2014 tarih ve 271 onay numaralı Ġlçemiz Hasköy, SubaĢı, Örey, ġalgamlı, Yörgüç, Soylu, 

Susuzmüsellim,Umurbey mahallesi ve muhtelif sokak yapımlarında parke taĢı ve bordür dizim 

iĢçiliği 45.919,50 TL bedel ile Veli AYAZ’a yaptırılmıĢtır.(Bordür Dizim ĠĢçiliği:1000 mt,Parke 

TaĢ Dizim ĠĢçiliği (zemin tesviyesi kepçe iĢ makineli)):8500 m2 

 17.11.2014 tarih ve 505 onay numaralı BüyükĢehire devre yapılan caddelerden Alpullu caddesi 

üzerinde bulunan yaya kaldırımına parke taĢı ve bordür dizim iĢi 21.001,78 TL bedel ile 

Modernize yapıya yaptırılmıĢtır.(1536 m2) 

 17.11.2014 tarih ve 507 onay numaralı Ġlçemiz Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının 

önündeki alanın parke taĢı ve bordür dizim iĢi 2.174,44 TL bedel ile Modernize Yapıya 

yaptırılmıĢtır.(parke dizim iĢçiliği (iĢ makinesi tesviyeli):417.97 m2,bordür dizim iĢçiliği(iĢ 

makinesi tesviyeli):24.17 mt) 

 21.10.2014 tarih 463  onay numaralı Ġlçemiz Aydınevler mahallesi giriĢi ve Gazi Ġlköğretim 

Okulu civarındaki yollara tamir iĢi 38.163,78 TL bedel ile Modernize Yapıya yaptırılmıĢtır.(2620 

m2) 

 15.10.2014 tarih ve 453 onay numaralı Ġlçemizin Ġlyas Mahallesi yeni Kaymakamlık Lojmanının 

bulunduğu Malkoçoğlu sokağa beton parke taĢ tamir iĢi 29.236,50 TL bedel ile Modernnize 

Yapıya yaptırılmıĢtır.(2000 m2) 

  17.11.2014 tarih ve 506 onay numaralı Ġlçemiz Kahya Mahallesi Zincirli kuyu sokağına  parke 

taĢ tamir iĢi 13.633,43 TL bedel ile Modernize Yapıya yaptırılmıĢtır.(1000m2) 

 15.09.2014 tarih ve 406 onay numaralı Ġlçemiz Soylu, Hasköy ve SubaĢı mahallelerindeki 

muhtelif sokak ve caddelerde TaĢ ve Bordür Dizim iĢi  45.358,13 TL bedel ile Veli AYAZ’a 

yaptırılmıĢtır.( parke dizim iĢçiliği (iĢ makinesi tesviyeli):8.393,75  m2,bordür dizim iĢçiliği(iĢ 

makinesi tesviyeli):882.68 mt) 

 17.09.2014 tarih ve 407 onay numaralı Ġlçemiz Karakavak, K.Karakarlı ve DaniĢment 

Mahallelerindeki muhtelif sokak ve caddelerde taĢ ve bordür  dizim iĢi 34.698,00 TL bedel ile 

Ene ĠnĢaat’a yaptırılmıĢtır.(parke dizim iĢçiliği (iĢ makinesi tesviyeli):7.176,00 m2,bordür dizim 

iĢçiliği(iĢ makinesi tesviyeli):1998 mt) 

 12.06.2014 tarih ve 224 onay numaralı Ġlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında kullanılmak üzere 

hazır beton alımı 46.659,00 TL bedel ile Filiz ĠnĢaattan alınmıĢtır.(453 m3) 

 16.06.2014 tarih ve 228 onay numaralı ilçemizdeki kanalizasyon ve su hatlarının giderilmesi 

yağıĢlar sonucu çamura maruz kalınmaması için kırma taĢ,1 no mıcır,2 no mıcır malzeme alımı 

43.552,28 TL bedel ile Tekinsan Madencilikten alınmıĢtır.(Kırma TaĢ 1000 ton,1 no mıcır 1000 

ton,2 no mıcır 1000 ton) 

 04.11.2013 tarih ve 541 onay numaralı Ġlçemiz Bahtiyar sokakla çevre yolunun arasındaki 

kaldırıma prizma taĢ ve bordür dizim iĢi 9.479,00 TL bedel ile Serkan ĠnĢaata 

yaptırılmıĢtır.(parke taĢ 1.394 m2,bordür 1.301 mt) 

 03.09.2014 tarih ve 379 onay numaralı ilçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında kullanılmak üzere 

Bahçe Bordürü malzeme alımı 46.230,00 TL ĠLE Serin Beton’dan alınmıĢtır.(6.700 mt) 

 05.11.2014 tarih 491 onay numaralı Ġlçemiz alt yapı çalıĢmalarından bozulan cadde ve sokaklarda 

kullanılmak üzere çeĢitli ebatlarda kırma taĢ ve topraksız balans malzeme satın alınması 

46.250,00 TL bedel ile Tekinsan Madencilikten alınmıĢtır.(1.850 ton) 

 20.10.2014 tarih ve 461 onay numaralı Ġlçemiz Alpullu caddesi Kültür Park önündeki kaldırıma 

taban tuğlası ve bordür tuğlası satın alınması 9.570,32 TL bedel ile Meta Mimarlık 

Dekorasyondan alınmıĢtır.(taban tuğla:8630 adet,bordür tuğla: 648 adet ) 

 15.12.2014 tarih ve 549 onay numaralı ilçemiz yaya kaldırımlarının onarımında kullanılmak 

üzere taban tuğlası ve bordür satın alınması 22.236,80 TL bedel ile Meta Mimarlık 

Dekorasyondan alınmıĢtır.(taban tuğla:430 m2,bordür tuğla:200 mtül) 

 08.12.2014 tarih ve 537 onay numaralı ilçemizdeki kanalizasyon ve su hatlarının kazımından 

sonra oluĢan olumsuzlukların giderilmesi, yağıĢlar sonucu çamura maruz kalınmaması için 2 no 

mıcır,3 no mıcır,4 no mıcır malzeme satın alınması 46.250,00 TL bedel ile Tekinsan 

Madencilikten alınmıĢtır.(2 no mıcır:700 ton,3 no mıcır:450 ton,4 no mıcır:700 ton) 
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 24.07.2014 tarih ve 311 onay numaralı Ġlçemiz Leylek ÇeĢme Sokaktaki tarihi çeĢme etrafına 

mermer zemin döĢeme iĢçiliği (malzemeli),çeĢme üstündeki çatı biçimi verilerek malzemeli 

mermer iĢi yaptırılması 2.500,00 TL bedel ile ġevket ÇITAK’a yaptırılmıĢtır.(Malzemeli mermer 

zemin döĢeme iĢçiliği:22m2, malzemeli çatı mermer kalkanı iĢçiliği 1 adet) 

 03.01.2014 tarih ve 3 onay numaralı Ġlçemiz kanalizasyon alt yapı inĢaatı yapılan sokaklarda yol 

tamiri yaptırılması iĢi 3.368,00 TL bedel ile Serkan ĠnĢaat’a yaptırılmıĢtır.(842 m2) 

 

 

 2014 YILINDA YAPILAN ĠHALELER 

 

 2014/5704 Ġhale kayıt nolu C20 Hazır Beton Malzemesi AĢımı ĠĢi 79.200,00 TL bedelle KULA 

ĠnĢ./ Selahaatin KULA’ya Ġhale edilmiĢtir. 

 2014/54435 Ġhale kayıt nolu Personel ÇalıĢtırılmasına dayalı Hizmet Alımı ĠĢi 147.698,81 TL 

bedelle KIRKPINAR Yapı Haf.ĠnĢ.TaĢ.Tur.Gıda Oto.Kuy.Tek.Tem.Ġlrt.Bi.Kargo TaĢ.Tic.ve San 

Ltd.ġti.Ġhale edilmiĢtir. 

 2014/59528 Ġhale kayıt nolu Beton Parke TaĢı,Bordür,TaĢ Tozu ve Kum Malzemesi Alımı ĠĢi 

192.000,00 TL bedelle TaĢ Tozu Selahaatin KULA’ya, 62.400,00 TL bedelle Kum (yıkanmıĢ ve 

elenmiĢ) DESTAġ Nak.Paz.ĠnĢ.Taah.Turz.San.ve Tic.Ltd.ġti.’ye, Beton Parke TaĢı ve Bordür 

Malzemesi alınması geçerli teklif olmadığı için iptal edilmiĢtir. 

 2014/74520 Ġhale kayıt nolu Beton Parke TaĢı ve Bordür Malzemesi Alım ĠĢi 175.380,00 TL 

bedelle BEYKA BETON ĠnĢ.Taah.San.ve Tic.Ltd.ġti’ye Ġhale edeilmiĢtir. 

 2014/88749 Ġhale kayıt nolu Beton Parke TaĢı Malzemesi Alımı ĠĢi 226.800,00 TL bedelle 

SERĠN BETON ĠnĢ.Taah.Malz.Haf.TaĢ.Gıda San.Tic.Ltd.ġti.’ye ihale edilmiĢtir. 

 2014/127943 Ġhale kayıt nolu Personel ÇalıĢtırılması Hizmet Alımı Ġhalesi iĢi Fiyat 

değiĢikliğinden sonra iptal edilmiĢtir. 

 2014/130018 Ġhale kayıt nolu Kilitli Beton Parke TaĢı Alınması miktar değiĢikliğinden dolayı 

iptal edilmiĢtir. 

 2014/130021 Ġhale kayıt nolu Kilitli Beton Parke TaĢı iĢi 216.000,00 TL bedelle BEYKA 

BETON ĠnĢ.Taah.San.Tic.Ltd.ġti.’ye ihale edilmiĢtir. 

 2014/157509 Ġhale kayıt nolu 2015 yılı içerisinde Belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere 

Akaryakıt satın alınması iĢi 652.440,00 TL bedelle BAġOL Tarım Ürünleri.Tarım 

Mak.Oto.Ev.Ger.Tekel Mak.Tic.Ltd.ġti.’ne ihale edilmiĢtir. 

 2014/165851 Ġhale kayıt nolu 3 nolu Mıcır TaĢı,4 nolu Mıcır TaĢı,TaĢ Tozu,Balast,Tüvenan 

Malzemesi Alımı ĠĢi 304.200,00 TL bedelle ile TEKĠNSAN MADENCĠLĠK San.Tic.Ltd.ġti.’ye 

ihale edilmiĢtir. 

 2014/178280 Ġhale kayıt nolu Hayrabolu Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğüne Yardımcı Perseonel 

Hizmet Alımı 300.805,02 TL bedelle BULUT Tem.Taah.ĠnĢ.Nak.Tic.Ltd.ġti.’ihale edilmiĢtir.  
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2014 YILI KALDIRIM - BORDÜR-TRETUVAR TAMĠRĠ 

ĠġĠN YAPILDIĞI YER 
H
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Ġ   KALDIRIM m2 BORDÜR mt TRETUVAR mt 

Tekirdağ Caddesi 65,00     mt.     

Alpullu Caddesi 70,00   33,00   24,00   

              

              

TOPLAM 135,00 m2 33,00 mt 24,00 mt 

D
A

M
B
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S

L
A

R
  

M
A
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L
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Ġ Dambaslar Mahallesi     80,00 mt.     

        mt.     

              

              

TOPLAM     80,00 mt.     
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ġehir Mezarlığı   m2 3,00 mt.   mt 

              

              

TOPLAM     3,00 mt   mt 

A
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A

H
A

L
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E
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Ġ Toki Yolu 86,00 m2 12,00 mt.     

Malkara caddesi 11,00 m2         

              

              

              

              

TOPLAM 97,00 m2 12,00 mt   mt 

 

 

 

2014 YILI KALDIRIM - BORDÜR-TRETUVAR  TAMĠRĠ GENEL TOPLAM  

ĠġĠN YAPILDIĞI YER 

  KALDIRIM m2 BORDÜR mt TRETUVAR mt 

HĠSAR MAHALLESĠ 135,00 m2 33,00 mt 24,00 mt 

DAMBASLAR MAHALLESĠ   m2 80,00 mt   mt 

KAHYA MAHALLESĠ   m2 3,00 mt   mt 

AYDINEVLER MAHALLESĠ 97,00 m2 12,00 mt   mt 

TOPLAM 232,00 m2 128,00 mt 24,00 mt 
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2014 YILI DOĞRUDAN TEMĠN ĠLE KĠLĠTLĠ BETON PARKE TAġI  VE BORDÜR DĠZĠMĠ 

ĠġĠN YAPILDIĞI YER 

  

KĠLĠTLĠ 

BETON 

PARKE 

TAġI 

m2 BORDÜR mt. 

Alpullu Caddesi Okullar Bölgesi   m2 1.400 mt. 

Alpullu Caddesi Öğretmen Evinin Önündeki Yola ve Hisar Öğrenci 

Yurdu Yuvakent Yoluna 
2.000 m2 100 mt. 

Ġlyas Mahallesi Orhan Gazi Sokak, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Sarbani 

Ahmet Cad.ġehitlik Önüne 
1.300 m2   mt. 

Kahya Mahallesi Kumyol Sokak ve Ġlçe Mezarlık Yoluna  1.824 m2   mt. 

Kültür Merkezi, Önü Kardelen Sokak, Orta Mahalle Sokak ve Kum Yol 

Sokak 
1.634 m2   mt. 

Soylu,Lahana,Çıkrıkçı,ġalgamlı ve Aydınevler Mahallesi Muhtelif 

Sokaklara 
4.857 m2 206 mt. 

Temrezli, Karakavak, Hedeyli, Ç.Müsellim, DaniĢment, K.Karakarlı 

Mahallesi Muhtelif Sokaklara  
2.386 m2 29 mt. 

Çerkezmüsellim Mahallesi Cadde ve Sokaklara 9.508 m2 1.966 mt. 

Ġlyas Mahallesi Meleküner Ġlköğretim Okulu Yanı 2.746 m2   mt. 

Ġlyas Mahallesi Devlet Hastanesi Yolu 1.553 m2   mt. 

ġalgamlı Mahallesi Yol Yapımında 7.490 m2 2.777 mt. 

Ġlyas Mah.Ella Anaokulu Önü ve Jandarmanın Önündeki Yola 2.089 m2   mt. 

Hasköy,SubaĢı Örey, ġalgamlı, Yörgüç, Soylu, S.Müsellim, Umurbey 

Mahallesi Muhtelif Sokaklarda  
8.500 m2 1.000 mt. 

Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının Önündeki alana  418 m2 24 mt. 

Ġlyas Mahallesi Yeni Kaymakamlık Lojmanı Malkoçoğlu Sokağa 2.000 m2   mt. 

Kahya Mahallesi Zincirlikuyu sokağa   1.000 m2   mt. 

Soylu,Hasköy, SubaĢı Mahallesi Muhtelif Sokaklara 8.393 m2 882 mt. 

Karakavak,K.Karakarlı ve DaniĢment Mahallesi Muhtelif Cadde ve 

Sokaklara 
7.176 m2 1.988 mt. 

Aydınevler Mahallesi Bahtiyar sokakla Çevre yolunun arasındaki yola  1.394 m2 1.301 mt. 

TOPLAM 
66.268 m2 11.673 mt. 
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2014 YILI YOL TAMĠR YAPIMI  

ĠġĠN YAPILDIĞI YER 

H
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ġadırvan Park 1,00 m2 

Fabrikalar Sokak 370,00 m2 

    m2 

TOPLAM 371,00 m2 
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Aydınevler Mahallesi 15,00 m2 

Koyunlu Caddesi 28,00 m2 

Buğra Sokak 3,00 m2 

    m2 

    m2 

      

      

TOPLAM 46,00 m2 

 

 

 

2014 YILI YOL TAMĠR YAPIMI  

ĠġĠN YAPILDIĞI YER 

K
A
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Y
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Ġ Kahya Mahallesi 37,00 m2 

Kumyol Sokak 170,00 m2 

      

      

TOPLAM 207,00 m2 
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Karaoğlan Oğlu Caddesi 13,00 m2 

Devlet Hastanesi 17,00 m2 

Meslek Yüksek Okulu  2,00 m2 

TOPLAM 32,00 m2 
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ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 ĠMAR PLANLARI REVĠZE ÇALIġMALARI : 

 

Hayrabolu merkez mahallelerinin (Aydınevler, Kahya, Hisar, Ġlyas) bir kısmını kapsayan 1/5000-1/1000 

ölçekli Nazım-Uygulama Ġmar Planları, Ġller Bankası aracılığıyla hazırlatılmıĢ ve 12.12.1986 tarihli 48 

sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir. Ġlçemiz mevcut 1/5000-1/1000 Ölçekli 

Nazım-Uygulama Ġmar Planları günümüz teknolojik altyapı ve yaĢam standartlarına, donatı gereklerine 

cevap verememekte olup, bu doğrultuda; Ġmar Planlarının günümüz Ģartlarına uyarlanması ve 

uygulanabilirliğinin sağlanması amacına yönelik olarak baĢlatılan “1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Nazım ve 

Uygulama Ġmar Planlarının Revize Edilmesi ĠĢi”ne dair süreç Ġller Bankası ve Belediyemiz denetiminde 

devam etmektedir. 

 

 ĠMAR PLANINA ESAS JEOLOJĠK-JEOTEKNĠK ETÜTLERĠN YAPTIRILMASI : 

 

Ġller Bankası ve Belediyemiz denetiminde devam etmekte olan “1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Nazım ve 

Uygulama Ġmar Planlarının Revize Edilmesi ĠĢi”ne altlık oluĢturması açısından, mevzuatımız gereği 

gerekli zemin incelemeleri Ġller Bankası denetiminde yaptırılmıĢ olup, 2014 yılında tamamlanmıĢtır. 

 

 HALĠHAZIR HARĠTALARIN GÜNCELLENMESĠ : 

 

Ġller Bankası ve Belediyemiz denetiminde devam etmekte olan “1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Nazım ve 

Uygulama Ġmar Planlarının Revize Edilmesi ĠĢi”ne altlık oluĢturması ve yine halihazır durum analizinin 

yapılması açısından, mevcut Halihazır Haritalarda uygun görülen kısımların (özellikle Çevreyolu 

güzergahının geçtiği paftalar önem arz etmektedir) iliĢkili olduğu paftaların güncellenmesi iĢi 2014 

yılında tamamlanmıĢtır.  

 

Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünce  43 pafta, 235 ada, 22 ve 23 parsellerde 2 adet yanan 

yıkılan yapı tespit edilmiĢtir.   

 

 Yapı Kullanma Ġzin Belgesi      : 23 Adet 

 Yapı Ruhsatı                            : 40 Adet 

 Yanan Yıkılan Yapı                  : 2  Adet 
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ    

 

 BELDENĠN SAĞLIK  HUZUR  VE ÇEVRE KORUMA   AMAÇLI  ÇALIġMALAR : 

 

 Ġlçemiz LPG satıcıları iĢyerinde bulundurması gereken asgari gaz miktarları açısından denetlenmiĢ ve 

tutanak tanzim edilmiĢtir. 

 Okul kantinleri 2014 yılı içerisinde Ġlçe Tarım müdürlüğü, Merkez Sağlık Ocağı ile birlikte oluĢturulan 

Ekip ile denetlenmiĢ son kullanma tarihi geçmiĢ mallar imha edilmiĢ, gıda üretim izini bulunmayan 

mallar yasaklanmıĢtır. 

 Ġlçemizde kasap, tavuk ve sakatat satan iĢyerleri vasıflara ve satılan mamüllerin kontrolü açısında 

denetlenmiĢ olup gerekli eğitici uyarılar yapılmıĢtır. 

 Ġlçemizdeki Ġnternet kafeler belirli zamanlarda Belediye Zabıtası tarafından denetlenmiĢ, ayrıca 

Emniyet, Okul Aile Birliği yetkilileri ve Öğretmenlerce müĢterek komisyonla denetlenmiĢtir. 

 Salı günleri Sebze Pazarında pazarcı esnafının  satıĢa sunmuĢ olduğu gıda maddelerinin vasıfları ve son 

kullanma tarihleri gözönüne alınarak haftalık olarak  denetlenmiĢ, çürük, bozulmuĢ ve yenmesi 

sakıncalı görülen gıda maddeleri imha edilmiĢtir. 

 Ġlçemiz sebze pazarında, pazar giriĢine kurulan elektronik terazi vasıtası ile bazı vatandaĢlarımızın satın 

aldıkları meyve ve sebzelerin tartı kontrolleri yapılmıĢtır. 

 Emtia pazarında özellikle muhacir tabir edilen vatandaĢlarımızın yurt dıĢından getirmiĢ oldukları gıda 

maddelerinin satıĢına izin verilmediği gibi fiziki Ģartların dıĢtan olumsuz görülen sucuk, salam gibi et 

ürünleri Çevre Sağlık Teknisyeni ile birlikte yapılan denetimler sonucu imha edilmiĢtir.  

 Günlük olarak özellikle sabahları ekmek satıĢı yapan Büfe ve Bakkallardan ekmek gramaj ve vasıfların 

kontrolü zabıta ekipleri tarafından sürdürülmüĢtür. 

 Günlük ekmek kontrolünün dıĢında Ramazan Ayında Pide satıĢlarındaki gramaj koĢulları ve ambalajda  

gazete kağıdı kullanılmaması gibi uyarı ve denetimler yapılmıĢtır. 

 Ekmek Fırınlarında Gıda sicili koĢullarının devamlılığı çerçevesinde denetimler yapılmıĢtır. 

 Ġlçemizde erkek berberleri ,bayan kuaförleri düzenlediğimiz kontrol formları ile denetlenerek 

eksiklikleri görülen esnaflar uyarılmıĢtır. 

 Ġlçemiz genelinde sokaklarda yapılan yeni yol ve kaldırım çalıĢmalarında güvenlik trafik kontrolleri 

yapılmıĢtır. 

 Çevre Haftası Etkinlikleri 05- 07 Haziran 2014 Tarihleri arasında kutlanmıĢ olup, gerekli hazırlıklar 

yapılmıĢtır. 

 Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında broĢür, afiĢ yaptırılmıĢ el ilanı dağıtılarak çevre korunmasına 

daha duyarlı olması vatandaĢlarımızdan istenmiĢ, okul öğrencileri ile Gölet sahasında ve Sokak 

aralarında çöp toplama gibi faaliyetler yapılmıĢtır. 

 Ġlçemizdeki Lokanta Ġmalathanelerinin ruhsatlandırılması için belirli tarihlerde uyarı ve denetimler 

yapılmıĢtır. 

 Ġlçemizde kahvehane ve çay ocakları denetlenmiĢ olup görülen eksiklikler düzenlenen bir form ile 

iĢyeri sahiplerine eksikliğin giderilmesi için süre verilmiĢtir. 

 Yeni Belediye Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte 2 nci 3 ncü sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı 

verilmesi yetkisine müteakip sıhhi müesseseler ile birlikte  2014 yılında  92  Adet ĠĢyeri Açma ve 

ÇalıĢtırma ruhsatı verilmiĢtir.  

 Cadde ve sokaklara  gezici olarak mal satıĢı ve pazarlaması yapan satıcıların hoparlör ile anons ederek 

vatandaĢı rahatsız etmesi  defalarca önlenmiĢtir.  

 Ġlçemizdeki Balık pazarında her ürün gelmesine müteakip Hükümet Veterineri veya Çevre Sağlığı 

Teknisyeni ile birlikte  satıĢa sunulacak balıklar incelenerek, insan sağlığına zarar vermeyecek ürünlerin 

satıĢına izin verilmiĢtir.  
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 Kasap ve Sakatatçıların satıĢa sunulan etlerin menĢei ve sağlık raporu aylık rutin ve ani denetimlerde 

iĢletmelerden istenmiĢ raporsuz ve sağlığa uygun olmayan etlerin satıĢına izin verilmemiĢtir. 

 Ġlyas Mahallesi Ġğrekler mevkiinde bulanan Hayrabolu Göletinde havaların sıcak olduğu , sivrisinek 

üremesine müsait olduğu  6 aylık (Nisan-Eylül ) dönemlerinde temizlik- ilaçlama çalıĢması sürekli 

yapılmıĢtır.   

 Ġlçemizdeki  mahalle içerisinde olan hayvan bakıcıları ahırlarında ve bahçelerinde gübre biriktirmemesi 

ve dezenfeksiyon içeren ilaçlama yapması hususunda özellikle yaz aylarında yapılan denetimlerde 

uyarılmıĢlardır. 

  Ġl Mahalli Çevre Kurulu kararı gereği açıkta kömürün yasaklanarak  sadece torba içerisinde vasfına 

uygun satılması ile ilgili kararlar 2014 Yılında Kömür Satıcıları sürekli denetlenmiĢ uygulama ilçede % 

100 baĢarıya ulaĢmıĢtır. 

 HaĢere mücadelesinde 2014 yılında özellikle sulak alanlarda sivrisinek  larva mücadelesinde yoğun 

çalıĢmalar yapılmıĢ Haziran ayından itibaren de U.L.V. Tipi Sulu sistem ve dumanlama sistemi 

cihazlarla Ergin Sivrisinek mücadelesi 1 Kasım 2014 ’e kadar sürdürülmüĢtür. 

 Çöp toplama noktaları düzenli olarak haĢere ve mikroplara karĢı dezenfeksiyon ve ilaçlama çalıĢması 

sürdürülmüĢtür. 

 Ġlçemizde kanalizasyon ve benzeri  halkın sağlığını tehdit eden  sorunları ilgili birimlere giderilmesi 

için derhal bildirilmiĢtir. 

 Belediyemize ait park, bahçe, yeĢil alan vb. yerler Kırım Kongo Kanamalı AteĢi hastalığına karĢı 

ilaçlanarak gerekli tedbirler alınmıĢtır. 

 

 HAYVAN  SAĞLIĞI  ZABITASI  ĠLE  ĠLGĠLĠ  ÇALIġMALAR : 

 

 Ġlçemizde büyük ve küçükbaĢ hayvan yetiĢtiricilerinin ahırları kontrol edilmiĢ, biriktirilen hayvan 

gübrelerinin atılması sağlanmıĢ, ahırlarını kireçlemeleri ve ilaçlama yapmaları konusunda 

uyarılmıĢlardır. 

 Ġlk defa Belediyemiz bünyesinde Veteriner Hekim çalıĢtırılmaya baĢlanmıĢ olup, 5199 sayılı 

Hayvanları Koruma Kanununa göre iĢlem yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

 Kliniğin tam kurulumu gerçekleĢtikten sonra 54 adet sokak hayvanı kısırlaĢtırılmıĢ, 10 Adet sokak 

hayvanı da sahiplendirilmiĢtir. 

 Hayvan pazarının 2014 yılında açık bulunmaması sebebiyle herhangi bir hareket olmamıĢtır. Ancak 

Kurban Bayramında kurban pazarı Hisar Mahallesi, Tekirdağ Caddesindeki  Kamyon garajı yanında 

pazara giren araçların dezenfeksiyon ve sevk iĢlemleri Belediye Zabıtası tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 Çevre yolunun tamamlanması ile birlikte Ģehir içi trafiğinin düzenlenmesi amacı ile Ģehrin dört ana 

giriĢine kamyon ve ağır vasıta giremez tabelaları konulmuĢtur. Alınan Belediye Meclis kararı  

Ģehirlerarası yolcu taĢımacılığı yapan minibüslerin Ġlçe Terminalini kullanmaları sağlanmıĢtır.  

 Ülkemizde bazı bölgelerde ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı AteĢi hastalığına karĢı önlemler 

alınarak belirli bölgelerde ilaçlama çalıĢmaları yapılmıĢ söz konusu hastalığın ilçemizde çıkmasına 

müteakip nasıl hareket edileceği planlaması çalıĢmaları yapılmıĢ, vatandaĢlarımızdan gelen Ģikayetler 

üzerine müdahaleler yapılmıĢtır.  

 Balık tutma sezonunun açılması ile birlikte Pazar yerinde menĢei ve kalitesi belli olmayan balıkların 

satıĢına müsaade edilmeyip sezon boyunca gerekli kontroller rutin olarak yapılmıĢtır. 

 Sokak Hayvanları için toplanan yemekleri Ġlçenin 6 ( Altı )  noktasında oluĢturulan yemek kaplarına 

bırakılarak sokak hayvanları beslenmiĢtir. 

 

 EKONOMĠK  VE  SOSYAL  GÖREVLER : 

 

 Ölçü ve Ayarlar Kanununa göre Terazi, tartı ve kantarların damgaları ve çeker kontrolleri yapılan 

denetimlerde incelenmiĢ sakıncalı görülen aletler kullanımdan men edilmiĢtir. Ayrıca Tekirdağ 

BüyükĢehir Belediyesinden geçici görevle gelen Ayar memuru denetimlerle beraber terazilerin 

damgalama iĢlemleri sürdürülmüĢtür. 

 Sattıkları mal ve hizmet icabı fiyat tarifesi bulundurma zorunluluğu olan Ekmek Fırını, Lokanta, Berber  

ve bunun gibi Esnaf Odasından tarife alan esnaf  bu hususlarda denetlenmiĢtir. 

 Ġlçemiz Sebze Pazarında aralıklar halinde satıĢa sunulan malların üzerinde etiket bulundurma 

zorunluluğu ile ilgili denetimler yapılmıĢtır. 
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 Ġlçemizde Sebze ve Giyim pazarlarında fahiĢ fiyatla mal satılmaması, tüketicinin aldatılmaması için 

genel denetimler yapılmıĢ olup vatandaĢlarımızdan esnafın kendisini aldattığını, malı değiĢtirmediğini 

beyan ederek gelmesine müteakip gereğini  derhal yerine getirmiĢtir. 

 ġehirlerarası yolcu taĢımacılığı yapan firmaların çevre yolunu kullanmaları sağlandı. 

 Yolcu TaĢıma Araçlarının Ģehir içine girmemesi, yolcularını otogardan alıp, otogara bırakması 

konusunda gerekli uyarılar ve kontroller yapıldı. 

 Ġlçemizde dört ana caddelerde kamyon, tır v.b. gibi büyük vasıtaların giriĢleri engellendi. 

 Emtia ve Sebze pazarında tahsildara sergi yer ücreti toplanmasında yardımcı olundu. 

 Fakir vatandaĢlarımızın cenazeleri yaptığımız araĢtırmaya müteakip cenaze masrafları dairemizden 

karĢılanmıĢtır. 

 Haksız kazanç elde etmek isteyen dilencilerle mücadele  aralıksız olarak gerek camii bahçelerinde 

gerekse sokak aralarında devam etmiĢtir.  

 Parasız kalarak memleketlerine gidemeyen asker, mahkum veya düĢkün vatandaĢlara yemek 

yedirilmesi, otobüslerden ücretsiz olarak yararlanması sağlanmıĢtır. 

 Kahya Mahallesi, Malkara Caddesi, Sağlık Ocağı önüne At Arabasını çeken araba sahipleri uyarılarak, 

kendilerine gösterilen Malkara Caddesi, Kumyol Sokak’taki At Arabası Otopark alanına girmeleri için 

müdahale edildi. 

 

 

 

 ZABITANIN  ĠMAR GÖREVLERĠ : 

 

 20.08.2014 Tarihinde yeni kurulan Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ile Fen ĠĢleri Müdürlüğünle müĢterek 

olarak kaçak yapı veya ruhsata aykırı binaların tespiti ve  denetimi  sürdürülmüĢtür. 

 Yıkılmaya yüz tutmuĢ binaların tehlike yaratmaması için bina sahiplerine tamiri veya bertarafı için süre 

verilmiĢtir. 

 Cadde ve sokaklarda inĢaat yapımında yaya kaldırımı veya sokağın kum, çakıl, demir gibi maddelerle 

gereksiz iĢgalin yapılmaması hususunda uyarı ve iĢlemler yapılmıĢtır.  

 ĠnĢaat çevresinde tahta perde ve diğer güvenlik tedbirlerini almayan inĢaat sahiplerine peĢin para cezası, 

Encümen Kararına istinaden para cezası uygulanmıĢ diğer inĢaat sahiplerine de yazılı uyarılar 

yapılmıĢtır. 

 Ġlçemiz cadde sokaklarında  Belediye Zabıtasının rutin olarak denetimlerde bulunmuĢlardır. 

 Ġlçemiz cadde ve sokaklarında yapılan  parke taĢ, asfalt ve kaldırım çalıĢmalarında güvenlik ve trafik 

kontrolleri yapılmıĢtır. 

 

 TEMĠZLĠK   HĠZMETLERĠ VE ÇEVRE FAALĠYETLERĠ : 

 

 Yol süpürme aracı sabah ve akĢam saatlerinde tüm hafta süresince özellikle ana cadde güzergahların da 

çalıĢtırılmıĢtır. 

 Pazar günleri haricinde her gün ana cadde ve bağlantılı güzergahlarda esnaflarımızın çöpleri Saat: 14.00 

ile 15.00 arası  toplanmıĢtır. 

 Ġlçemizde mahalle ve sokak aralarında bulunan boĢ arsalarda biriken poĢet , diğer atıklar sokak 

temizliği ve çeĢitli tarihlerde mıntıka temizliği gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Zabıta Müdürlüğüne bağlı Temizlik Hizmetleri Belediyemize ait 2 adet 13 m3, 4  Adet 7 m3, 1 Adet 15 

m3, çöp kamyonu ve 1 Adet Süpürge aracı ile 10 personelle 2014 yılı süresince yürütülmeye devam 

edilmiĢtir. 

 2014 yılı Eylül Ayı itibariyle Hizmet Alımı yapılarak yüklenici Firma ile Evsel Atıkları depolama 

alanına nakli ile Ģöför, iĢçi ve operatör hizmet alımı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Katı atıkların toplanması cadde ve sokakların temizliği için yapılan ihale sonrası ihaleyi alan firma ile 

irtibat halinde kalınıp çevre temizliğine gereken hassasiyet gösterildi. Götürülen atıkların fiĢleri aylara 

göre düzenli takip edildi. 

 Belediyemize ait tüm çöp kamyonları ile süpürge aracı Dijital  Baskı doğa resimlere giydirilerek ve 

çevremizi koruma sloganları yazılarak düzgün bir görünüme  kavuĢturulmuĢlardı.   

 Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında konferanslar ve yarıĢmalar düzenlendi. Çevre yürüyüĢü, fidan 

dikimi, bisiklet turu ve kros koĢusu gibi faaliyetler yapıldı.   
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 Pazar yeri temizliği için Zabıta Personeli ile denetimler yapıldı. Esnafa pazar alanını terk etmeden önce 

biraz daha derli toplu temiz bırakmaları hususunda bilgilendirme yapıldı. 

 Tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması taĢınması bertaraf edilmesi için tıbbi atık firmasıyla 

protokol imzalandı. Sağlık kuruluĢları tek tek gezilerek konu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 

Toplanan atıkların miktar tabloları aylık olarak çevre il müdürlüğüne bildirimleri yapıldı. 

 Atık pillerle ilgili çalıĢmalar yürütüldü. Okullar tek tek dolaĢıldı. Okul yetkililerine bilgilendirmeler 

yapıldı. Öğrencilerin pil toplamaya katılım sağlanması hususunda yardımları istendi. Biriken piller geri 

dönüĢüm için toplatıldı.    

 Ambalaj atıkları için pilot yerleĢim bölgeleri seçildi. Ġlk olarak 130 konuttan oluĢan TOKĠ’ ye gidildi. 

Burada Muratlı Geri DönüĢüm çevre mühendisi ile beraber konutların kapıları teker teker çalınarak; boĢ 

bir ambalaj atığı poĢeti, ambalaj atıklarının önemini belirten bir adet broĢür ve bunların toplanacağı 

günü belirten bir adet buzdolabı magneti verilerek; ambalaj atığı nedir? Geri dönüĢümün dünyamıza, 

ülkemize, ilimiz ve ilçemize faydaları hakkında mini bir sohbet gerçekleĢtirdik. Verdiğimiz bu poĢetleri 

ambalaj atığı ile doldurmalarını, haftanın belirli günlerinde gelen aracımıza teslim etmelerini ve tekrar 

boĢ bir poĢet alarak ambalaj atıklarını evsel çöplerden ayrı biriktirmeleri konusunda anlaĢtık. TOKĠ 

evlerine yürütülen çalıĢmaların baĢarılı olmasından sonra aynı çalıĢma 105 Evler ve Esenkent 

bloklarına da yapıldı. Bu çalıĢmalar ile ilk hedefimiz olan 300 haneye ulaĢtık. Bu çalıĢmada 

konteynırda çöple karıĢıp geri dönüĢüm verimi düĢen ambalaj atıklarını konteynırdan değil de daha 

önceki yıllarda uygulamaya konulan hanelerden ambalaj atığı toplama uygulamasına devam edildi. 

 Belediyemizde temizlik iĢleri karma sistemle yürütülmektedir. Personelin bir kısmı ihale yoluyla bir 

kısmı belediyenin personeli olarak görev yapıyor. Personellere gerekli eğitimler verildi. Normal çöp 

konteynırlarını boĢaltırken konteynır yanına bırakılmıĢ geri dönüĢümü mümkün olan atıkları en yakın 

geri dönüĢüm konteynırına bırakmaları, çöp aracına atılarak katı atık olarak alınmaması gerektiği, 

Ģikayet yoluyla bildirilen alınması istenen geri dönüĢümü mümkün olan atıkları almamaları konusunda 

ve o kiĢilere atıklarını mavi konteynırlara atmaları gerektiğini söylemeleri ya da lisanslı firmanın 

toplayıcısına yönlendirmeleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı. 

 Mavi ambalaj atığı konteynırları gezildi. Üzerindeki bilgilendirme yazıları ve resimleri yenilendi. 

Lisanslı Geri DönüĢüm Firmasının Çevre Mühendisiyle her hafta ÇarĢamba günleri ilçe merkezinde 

saha denetimleri yaparak problemler yerinde tespit edilerek çözüm önerileri hakkında bilgi alıĢveriĢinde 

bulunuldu. 

 Yerel basın aracılığıyla halkın ambalaj atıklarının geri dönüĢümüne katkı sağlamaları için bilgilendirme 

ve reklam koyularak halka ulaĢmak hedeflendi. 

 Hayrabolu askeri garnizonundan yeterli verim alınamadığı ambalaj atığının çöple birlikte atıldığı için 

Garnizon Komutanlığı ile birlikte tespit edilen 6 noktaya ambalaj atıkları için konteynır bırakıldı. 

 Çevre Haftası kapsamında çevre konulu konferans düzenlenerek öğrencilerin katılımı sağlandı.Geri 

dönüĢümün önemi anlatıldı. 

 Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplama çalıĢmalarında ihtiyaç görülen noktalara kafes ve konteynır 

bırakıldı. 

 Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçilmesi için TMMOB Edirne Makine Mühendisleri 

Odasınla iĢbirliği ile Ġlçe deki tüm mevcut kalorifer ateĢçilerine yönelik eğitim verildi.Yüksek katılım 

sağlandı, sertifika dağıtıldı. 

 Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ile ilgili lisanslı bir TAT firması ile protokol imzalandı. 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ortaklaĢa yürütülen katı atık ve atıksu bedellerinde tarife değiĢikliği ile 

ilgili çalıĢmalar yapıldı. 

 Temizlik iĢçilerine iĢ güvenliği üzerine küçük çapta eğitim verildi. 

 Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlere konferanslara katılım gösterildi. 

 KıĢ aylarında kalorifer küllerinin ayrı toplanması hususunda bir çalıĢma yapıldı. Küllerin mümkün 

olduğunca ayrı toplanmasına özen gösterildi. 

 Ömrünü tamamlamıĢ lastikler ile ilgili lisanslı bir geri dönüĢüm firmasıyla protokol imzalandı. Belli 

aralıklarla lastikler toplatıldı. 

 Atık motor yağları ile ilgili lisanslı bir geri dönüĢüm firmasıyla protokol imzalandı. Belli aralıklarla atık 

motor yağlar toplatıldı. 

 Atık bitkisel yağlarla ile ilgili lisanslı bir geri dönüĢüm firmasıyla protokol imzalandı. Belli aralıklarla 

bitkisel atık yağlar toplatıldı. 
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 Hava kirliliğinin önlenmesi ve kaliteli kömür kullanımını teĢvik etmek için ilçe merkezinde bulunan 

kömür satıĢı yapan kiĢilerden kömür ile ilgili uygunluk izin belgeleri ve satıĢ izin belgeleri istendi. 

Zabıta amirliğine kömür ile ilgili gelen Ģikayetler değerlendirildi. Yerinde tespit yapılarak izinsiz kömür 

satıĢı engellendi. 

 Hayrabolu ilçe sınırlarında görüntü, koku ve çevre kirliliği yaratan yerler Zabıta personeli ile birlikte 

gezilerek tespit edildi. Gerekli önlemler alındı.  

 Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde D.S.Ġ. ile ortaklaĢa yürütülen atıksu arıtma tesisi 

çalıĢmaları takip edildi.  

 

 ZABITA  MÜDÜRLÜĞÜ  BÜRO  GÖREVLERĠ : 

 

 Zabıta Müdürlüğü dairemizde ĠĢyeri Açma Ruhsatı için baĢvuran  kiĢilere Sıhhi ĠĢyeri Açma ve 

ÇalıĢma Ruhsatı  66, G.S.M. ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı 10, Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence 

Yerleri için ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı 16, 2014 Yılında Toplam: 92 kiĢiye ĠĢyeri Açma ve 

ÇalıĢma Ruhsatı verilmiĢtir. 

 Cumhuriyet BaĢsavcılığından gelen Hükümlü ĠaĢe Bedeli Tahsili evraklarının araĢtırılması yapılarak, 

gelen yazılara cevap verilmiĢtir. 

 Zabıta Memurları Özlük haklarına iliĢkin izin, görev kağıdı  iĢlemleri yürütülmüĢtür.  

 Alo 153 Zabıta telefonuna intikal eden Ģikayet telefonlarına istinaden memurların bahis konusu yerlere 

intikali derhal sağlanmıĢtır. 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü ve Belediye Meclis Üyelerine  toplantı için gönderilen tebligatlar kendilerine imza mukabili 

teslim edilmiĢtir.  

 Mali Hizmetler Müdürlüğünden intikal eden yol harcı 

 rahlarına katılma paylarının makbuzları ve ilan reklam vergi ücreti makbuzları sahiplerine tebliğ edildi. 

 Adrese Dayalı Nüfus kayıt sistemindeki adres güncellemeleri kapsamına giren talep sahibi 

vatandaĢların baĢvurularına istinaden kayıtlı adresleri kendilerine verilmiĢtir. 

 Ġlçemizde Pazar günleri açmak isteyen esnaflarımıza Hafta Tatil Ruhsatları verilmeye devam edildi. 

 ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı olmayan esnaflar ruhsat almaları için uyarıldı. 

 ĠĢyeri Açma Ruhsatlarında eksik belge bulunan iĢyeri sahiplerine belgelerini tamamlamaları için 

uyarıda bulunuldu. 

 Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimlerinde Okullara dağıtılmak üzere 

sandık ve paravanlar zabıta memurlarınca teslim edilmiĢtir. 

 30 Mart Pazar günü Sabah Saat:06:00’ dan Gece Saat:24:00’ e kadar Alkollü Ġçki satılmaması ve içkili 

yerlerde Alkollü içki verilmemesi için zabıta memurlarınca Umuma Açık Yerlerinin kapalı kalacağı, 

Ġnternet kafelerin de kapalı tutulacağı hususunda iĢyerlerine imza karĢılığı tebliğ edilmiĢtir. 

 6360 sayılı kanuna istinaden kapanan 2 Belde Belediyemizden ve Ġl Özel Ġdare Müdürlüğü’nden toplam 

258 Adet ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı dosyası teslim alınmıĢtır. 

 Ġlçemize bağlanan yeni mahallelerimizin çöp, su v.s. ilgili talepleri yerinde incelendi. 

 Ġlçemizde yapılan alt yapı çalıĢmaları ile ilgili trafik yönlendirme çalıĢmaları yapıldı. 

 Ġlçe Emniyet Müdürlüğü, Ġtfaiye ekipleri ile birlikte Hisar Mahallesinde hint keneviri imha iĢlemi 

yapıldı. 

 Terazi kontrol ekibi ile mezbaha ve manavların terazi kontrolü yapıldı. 

 Köpek besleyen bazı vatandaĢlarımıza tasma takmaları ve baĢıboĢ bırakılmamaları için uyarılmıĢtır. 

 Edirne Ġstatistik Kurumundan gelen personele görevleri ile ilgili olarak yardım edildi. 

 Sebze pazarı ve Emtia pazarı içinde bulunan sokaklarda yaya geçiĢini engelleyen iĢportacılar 

sokaklardan men edilmiĢtir. 

 Sebze pazarı ve Emtia pazarında pazarcı esnafı çöplerini geliĢi güzel bırakmaması hususunda 

uyarılmıĢtır. 

 DıĢarıdan gelen ses cihazı ile satıĢ yapmaya çalıĢan satıcılar uzaklaĢtırılmıĢtır. 

 Zabıta Müdürlüğü sorumluluğundaki günlük yazıĢma Hayvan pasaportlarının arka kısımları imzalanıp, 

mühürlenmesi devam edilmektedir. 

 24. Uluslararası Hayrabolu Ayçiçeği Festivali ve Sanayi Fuar 14-17 Ağustos 2014 Tarihleri arasında 

Festival Etkinlikleri düzenlenmiĢtir. 
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 Adliye Yazı ĠĢleri Müdürlüğünde ve Ġcra Dairesindeki menkul ve gayri menkul satıĢlarında 

Belediyemiz Tellaliye görevi zabıta memurlarınca yerine getirilmiĢtir. 

  BaĢol Tarım Ürünleri, Tarım Makineleri, Otomotiv, Ev Gereçleri ve Tekel Maddeleri Ticaret Limited 

ġirketi akaryakıt ikmali zabıta memuru Süleyman KIRNIK tarafından yaptırılmaktadır. 

 Toplum Sağlığı merkezi tarafından düzenlenen Nöbet çizelgesine göre Tütün Kontrolü Denetim 

ekibinde görev alınmıĢtır. 

 Marketlerin izinsiz olarak ilan reklam amaçlı broĢür dağıtıcılarına müdahale edildi. 

 Ġlçemiz Ekmek Fırını ve Büfelerinde ekmek gramaj kontrolü ekmek vasıflarına uygunluğu hususunda 

düzenli denetimler yapılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Sebze Pazarında Balıkçılar kısmında satıĢa sunulan balıkların menĢei ve kalitesi hakkında 

gerekli denetimler yapılmıĢtır.  

 Balık pazarı içinde pazarcılar taĢma yapmasın diye çizgiler çizildi. 

 

 BAYRAM, FESTĠVAL, KUTLAMA VE ANMA GÜNLERĠ GÖREVLERĠ : 

 

 Ülkemizde kutlanan Resmi Bayramlar ve ilçemiz KurtuluĢ Bayramın da protokol Tribününün 

hazırlanması,  misafirlerin oturma düzeninin sağlanması çalıĢması yapılmıĢtır. 

 Tören alanlarında Heykel ve çevresinin boyanması, temizliği bayram ve çelenk koyma törenleri öncesi 

yapılmıĢtır. 

 Belediye Zabıtası bayram ve festivallerde güvenlik görevlerinin dıĢında verilen diğer organizasyonda 

çalıĢmalarını talimatlar çevresine yerine getirmiĢtir. 

 Bu yıl 14-17 Ağustos tarihleri arasında 24. Uluslararası Hayrabolu Ayçiçeği Festivalinde Belediye 

Zabıtası ile ilgili görevler yerine getirilmiĢtir. 

 Resmi bayram ve törenlerde çelenk koymada görevli zabıta memurları  törenlerde Resmi Tören Kıyafet 

ile görevlerini yerine getirmektedirler. 

 Sadi Kıyak Öğretmen Evinde düzenlenen konferanslar, tiyatrolar ve diğer etkinliklerde yerleĢim düzeni, 

gelen misafirlerin karĢılanması vb. çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

3- Performans Sonuçlarının değerlendirilmesi 
 

 

 2014 Yılı Mahalli Ġdareler Genel Seçiminden sonra, Belediyemiz Gelir ve Gider tabloları 

karĢılaĢtırmalı olarak düzenlenmiĢ olup buna göre; 

 

A- Belediyenin 2013 Yılı Bütçe geliri 10.795,331,96TL’ iken, 2014 Yılında  13.345.122,98 TL  olarak  

     gerçekleĢmiĢ ve % 23,62 oranında artıĢ sağlanmıĢtır. 

 

B- Belediyenin 2013 Yılı Gideri, Bütçe 9.804.281,97TL’ iken, 2014 yılında 14.561.655,83TL olarak  

     gerçekleĢmiĢ ve % 48,52 oranında artıĢ sağlanmıĢtır. 
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IV-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

 

 

A- Üstünlükler 

 

 
 Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık, 

 Belediye BaĢkanının diyaloğa açık olması, 

 Katılımcı, demokratik, değiĢim ve geliĢime açık, çağdaĢ insan odaklı bir yönetim anlayıĢının 

olması, 

 Çevre belediyelere göre güçlü mali yapı, 

 BüyükĢehir belediyesi ile uyumlu çalıĢma ve koordinasyonun bulunması, 

 Kent halkı tarafından benimsenmiĢ bir vizyona sahip olmak, 

 Güvenilir ve danıĢılabilir bir belediye olmak, 

 Ġlçede huzurlu ve güvenli bir ortamın olması, 

 Ġlçemizin tanıtımı amacıyla her yıl ayçiçeği festivallerin düzenlenmesi, 

 Ġlçemizde motokros parkur alanının bulunması ve ulusal müsabakaların düzenlenmesi, 

 Belediyemiz bünyesinde SampaĢ programı ile mali iĢlemlerin ve personel özlük iĢlemlerinin 

güncel olarak takip edilmesi, 

 Belediyemiz bünyesinde Kent bilgi sisteminin kurulmuĢ olması ve vatandaĢın kolaylıkla web 

oramında imar bilgilerine ulaĢabilmesi, 

 Belediyemiz bünyesinde ilçemizdeki diğer amatör kulüplerinden ayrı olarak spor kulübünün 

olması ve spor branĢlarında elde edilen baĢarılar, 

 Ġlçemiz sokaklarında baĢı boĢ dolaĢan hayvanların toplanarak, kısırlaĢtırma ve aĢılama 

çalıĢmalarının yapılacağı bir alanın ve veteriner hekimin olması, 

 Belediyemiz bünyesinde tiyatro olması, 

 Belediyemiz bünyesinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korosunun bulunması, 

 VatandaĢlarımıza e-belediye üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabilme ve ayrıca tahsilatlarının 

online olarak bankalardan ödeme yapabilme kolaylığının sağlanmıĢ olması, 

 VatandaĢlarımızın her türlü öneri, eleĢtiri ve Ģikayetlerini internet üzerinden bize iletebildiği web 

portalımızın bulunması, 

 Belediyemiz bünyesinde atölye iĢlerinde çalıĢan vasıflı personellerin bulunması , 

 Belediyemiz bünyesinde engelli vatandaĢlara hizmet sunulacak araca sahip olunması, 

 VatandaĢ istek ve Ģikayetlerinin öncelik sırasına göre en iyi Ģekilde değerlendirilmesi, 

 Belediyemizin hizmet araçları ile iĢ makinaları ve ekipmanlarının yenilenmesi, 

 Belediyemizin bütün iĢlerinde yasalara uygun hareket edilmesi. 
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B-Eksiklikler 

 

 Belediyemizde çalıĢan personel sayısının ilçemizin nüfusuna göre yetersiz olması, 

 Belediyemiz bünyesinde bulunan bazı araçlarının ekonomik ömrünü tamamlamıĢ olması, 

 ĠĢgücünden tasarruf ettirici yol süpürme kamyonumuzun olmaması, 

 Belediyemiz üzerine tapuda kayıtlı bulunan taĢınmaz malların envanterinin yapılamamıĢ 

olması, 

 Fen ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde iĢ makinelerinin yetersiz olması, 

 Halka yapılan hizmet ve faaliyetlerin duyurulması noktasındaki eksiklik, 

 TaĢıt trafiğine alternatif ulaĢım sistemlerinin bulunamaması, 

 Trafik ve otopark sorunu, 

 Üniversite eksikliği, 

 Bürokratik iĢlemlerin fazla olması, 

 Kentsel hizmetlerin üretiminde gönüllü katılım sisteminin kurumsallaĢmamıĢ olması, 

 Birimler arası iĢbirliği / koordinasyon eksikliğinin olması, 

 Spor tesislerinin yetersiz olması, 

 Gelirlerin toplanmasında yaĢanan sıkıntılar, 

 Mevcut arĢivlerin sağlıksız olması, etkisiz eriĢimler ve elektronik arĢivin aktif 

kullanılamaması, 

 Takım çalıĢması kültürünün tam olarak yerleĢtirilememiĢ olması 
 Kamu alanlarındaki mülkiyet sorunlarından dolayı imar planındaki amacına uygun olarak 

kullanılmasında zorluk çekilmesi, 

 

 

 

 

B-Değerlendirme 

 

 

6360 sayılı kanun sonrası belediyemiz hizmet alanlarının geniĢlemesi, ilçemizde yapımı 

devam eden kanalizasyon ve su altyapı çalıĢmalarından dolayı yaĢanan sıkıntıların çözümü için 

çalıĢmalarımız devam etmektedir. 

Kurumumuzun faaliyetlerini uygulama sürecinde vatandaĢlarımız, muhtarlarımız ve sivil 

toplum kuruluĢları olmak üzere, toplumun her kesiminin görüĢleri dikkate alınmıĢ, tüm kamu 

kurum ve kuruluĢları ile iĢbirliği ve koordinasyona önem verilmektedir.  

Belediyemiz personelinin yetkinliğinin artırılması ve çalıĢanların uzmanlaĢması için 

eğitim programları uygulanmasına önem verilecek ve bu kapsamda birimler arası iletiĢim ve 

koordinasyonun artırılmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilecektir. 

Ayrıca Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi yapılan koordineli çalıĢmalar sonucunda 

ilçemizde yaĢanmakta olan sıkıntılara kalıcı çözümler üretilmeye devam edilmekte olup;       her 

konuda  yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız 

Sayın Kadir ALBAYRAK’a teĢekkürlerimizi de bir borç biliyoruz.    

Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde, üstünlüklerimizin verdiği güç, kurumsal 

yapısını tamamlamıĢ vatandaĢ odaklı bir anlayıĢ ve planlı, azimli bir çalıĢma ile belediyemizin 

hizmet kalitesi ve vatandaĢ memnuniyetinin artacağı değerlendirilmektedir. 
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- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI 

 

 

 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi
1[9]

 olarak yetkim dahilinde; 

 

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek 

üzere iç kontrol süreçlerinin iĢletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düĢünce ve 

önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

 

 

Ġdaremizin 2014  yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Hayrabolu-27.03.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Ersin BAYRAK 

Mali Hizmetler Müdür V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 
 

- Üst Yönetici Güvence  Beyanı 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

ÜST YÖNETĠCĠSĠ 

 

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

  

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

  

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar 

doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin 

iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

  

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 

raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[4] 

  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını 

beyan ederim. 

 (Hayrabolu-27.03.2015) 

 

 

 

 

Fehmi ALTAYOĞLU 

Belediye BaĢkanı 

 

 

 

 

 

  

 

 

          


