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           Saygıdeğer Meclis üyeleri ve Hayrabolu halkı , 

 

 

Büyük bir heyecanla baĢladığımız hizmet döneminin bir yılını daha 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.  

 Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi Teski Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte 

olan Ġlçemiz merkez mahalleri ilave Yağmur suyu hattı çalıĢmaları ile Belediyemizce 

yürütülmekte olan üst yapı yol çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Köyden mahalleye dönüĢen 

yerleĢim yerlerinde üst yapı çalıĢmaları da devam etmektedir. 

Hisar Mahallesi Kapalı Pazar yeri, Düğün Salonları- Kafeterya Projesi ihalesi 

yapılmıĢtır.  

Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Ġlyas Mahallesi   Katlı 

Otopark ve Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi projesi ihale edilmiĢ olup, müteahhit firma 

tarafından inĢaatına baĢlanılmıĢtır.  

 Ġller Bankası ile birlikte sürdürdüğümüz Ġlave+Revizyon Ġmar Planları çalıĢmaları  

tamamlanmıĢtır. 

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 01.01.2016 - 31.12.2016 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 bilirken, 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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 

 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. 
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 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. 

 

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. 
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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 

Hizmet Binası Çerkezmüsellim Belediye Hizmet Binası 

 

 

1.2.Kullanılan Araç ve ĠĢ Makinası Parkı 

 

 

Araç ÇeĢidi 

 

 

Resmi 

 

Kiralık 

 

Toplam 

 

Binek Otomobil 4 2 6 

Kamyonet 10 - 10 

ĠĢ Makinası 6 - 6 

Silindir 1 - 1 

Kamyon 6 - 6 

Otobüs 1 - 1 

Minibüs 2 - 2 

Engelli Aracı 1 - 1 

Çöp Kamyonu 10 - 10 

Traktör  9 - 9 

Süpürge Aracı 1 - 1 

Sulama Tankeri 2 - 2 

Jenaratör 2 - 2 

 

TOPLAM 

 

55 

 

2 
 

57 
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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 yanı sıra Belediyemiz birimlerinde yazıĢmalarda bağımsız PC‟ ler de yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

Elektronik Belge Yönetmi Sistemi 2016 Aralık Ayında ihalesi yapılarak kullanımına 

baĢlanılacaktır.   

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 

BAġKAN  

YARDIMCISI 

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 28 Memur, 41 Daimi sigortalı 

iĢçi görev yapmakta olup; ayrıca 1 adet tam zamanlı sözleĢmeli avukat ile, 2 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,1 adet sözleĢmeli Ģehir plancısı, 1 adet Çevre Mühendisi, 1 

adet elektrik Teknikeri olmak üzere toplam da 9 adet sözleĢmeli personel çalıĢmaktadır. 

  

 

 

4.1.Personel Durumu: 

 

 

Memur 

 

ĠĢçi 

 

SözleĢmeli 

 

Toplam 

 

28 

 

41 

 

9 

 

78 

- Cinsiyete Göre Personel Durumu: 

0

10

20

30

40

50

Kadın 5 5 4

Erkek 23 36 5

Memur İşçi Sözleşmeli
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- Eğitim Durumuna Göre Personel Durum: 

0

10

20

30

40

İlköğretim 2 31 0

Lise 16 7 0

Önlisans 8 3 1

Lisans 2 0 8

Memur İşçi Sözleşmeli

 

 

 

- YaĢ Durumuna Göre Personel Durumu: 

0

5

10

15

20

25

30

18-24 0 0 0

25-34 12 3 8

35-44 5 12 1

45-54 9 24 0

55- 2 2 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 yapımı tamamlanan kanalizasyon ve su altyapı çalıĢmaları ile birlikte 

bozulan yolların asfalt ve parke taĢ çalıĢmalarımız tamamlanmıĢ olup mülga belde ve köylerin üst 

yapı çalıĢmalarımızın ivedi olarak bitirilmesi, 

 Ġhalesi yapılan Kapalı Pazaryeri ve Açık Kapalı düğün salonu projesinin inĢaatının tamamlanarak 

halkımızın hizmetine sunulması, 

 Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan katlı otopark ve meydan 

düzenlemesi  projesinin tamlanması esnasında Belediyemizce gerekli desteğin sağlanarak 

ivedilikle halkımızın hizmetine sunulması, 

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

alınması,  

 2016 yılında Hüseyin Selehattin Ali MORALI tarafından Belediyemize bağıĢı yapılan binada 

KÜLTÜR AKADEMĠ‟si inĢaatının tamamlanarak halkımıza Sosyal ve Kültürel anlamda kaliteli 

hizmet sunulması, 

 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 2016 yılı Gelir bütçesi Belediye Meclisince 28.750.000,00 TL‟sı olarak 

belirlenmiĢtir. 

 

Gelir bütçesi ve gerçekleĢme bilgileri aĢağıdaki gibidir; 

     

          Bütçe Tahmini GerçekleĢen Gelir 

 

 Vergi Gelirleri   :    2.575.000,00 TL 2.342.679,83 TL  

 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  :    2.670.000,00 TL 2.276.230,61 TL 

 Alınan BağıĢ ve Yardımlar   :    5.835.000,00 TL      10.933,60 TL 

 Diğer Gelirler   :  16.740.000,00 TL  12.640.487,26 TL 

 Sermaye Gelirleri    :      945.000,00 TL 4.124.552,80 TL  

 Alacaklardan Tahsilatlar  :      --------------    832.088,21 TL  

 Red ve Ġdaeler   :       -15.000,00 TL    0,00 TL   olmak üzere; 

 

Toplam     : 28.750.000,00 TL 22.226.972,31 TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

Gelir Bütçesi gerçekleĢme oranı   : % 77,31‟dir. 

 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

Gerçekleşme Oranı 28.750.000,00 22.226.972,31 % 77.31

Bütçe Tahmini Gerçekleşen Gelir Oran
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Bir önceki bütçe dönemi olan 2015 yılına göre,2016 yılında gerçekleĢtirilen gelir % 20,82 oranında 

artmıĢtır. 

 

 

 

 Bütçe Gelir Tablosu : 

 

 

2016 Bütçe Gelirleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

01. Vergi Gelirleri 2.342.679,83 TL  10,54 

03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 

 

2.276.230,61 TL 

 

10,24 

04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 

 

10.933,60 TL 

 

0,05 

05. Diğer Gelirler 12.640.487,26 TL 56,87 

06. Sermaye Gelirleri    4.124.552,80 TL 18,56 

08.Alacaklardan Tahsilatlar    832.088,21 TL       3,74 

TOPLAM 22.226.972,31 TL 100 
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 Bütçe Gelir Grafiği : 

 

 

 

Vergi Gelirleri                                              
% 10,54Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirleri  
% 10,24

Alınan Bağış ve 
Yardımlar

% 0,05

Diğer Gelirler  %56,87   
Alacaklardan 

Tahsilatlar                                     
%3,74

Sermaye Gelirleri 
% 18,56
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Gider Bütçesi               : 

 

Belediyemiz 2016 yılı Gider bütçesi Belediye Meclisince 28.750.000,00 TL‟sı olarak 

belirlenmiĢtir. 

 

      

          Bütçe Tahmini GerçekleĢen Gider 

 

 Personel Giderleri   :   4.678.000,00 TL 4.782.449,96 TL  

 SGK Devlet Primleri   :      778.000,00   TL    748.594,31 TL 

 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri  :   7.436.000,00 TL 7.889.476,77 TL 

 Faiz Giderleri   :        30.000,00 TL           100,06 TL 

 Cari Transferler    :   6.419.000,00 TL 3.768.205,50 TL 

 Sermaye Giderleri   :   6.809.000,00 TL 4.944.361,96 TL 

 Yedek Ödenek   :   2.600.000,00 TL              --- 

 

Toplam     : 28.750.000,00 TL 22.133.188,56 TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

Gider Bütçesi gerçekleĢme oranı   : % 76,99‟dir. 

 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

Gerçekleşme Oranı 28.750.000,00 22.133.188,56 76,99%

Bütçe Tahmini Gerçekleşen Gider Oran

 

 

Bir önceki bütçe dönemi olan 2015 yılına göre,2016 yılında gerçekleĢtirilen gider % 17,52 oranında 

artmıĢtır. 
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Gider Bütçesi gerçekleĢmesi aĢağıdaki gibi birimler itibariyle;    
    

BİRİM ADI BÜTÇE  İLE VERİLEN HARCANAN

ÖZEL KALEM 2.495.000,00 2.363.351,13

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 11.522.000,00 9.636.795,52

MALİ HİZ.MÜDÜRLÜĞÜ 10.065.000,00 4.779.058,49

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 508.000,00 275.051,06

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.122.000,00 1.019.319,18

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD 894.000,00 686.424,39

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. 2.144.000,00 3.373.188,79

TOPLAM 28.750.000,00 22.133.188,56

 

 Bütçe Gider Tablosu : 

 

 

 

 

2016 Bütçe Giderleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

01. Personel Giderleri 4.782.449,96 TL 21,61 

02. SGK Devlet Primleri    748.594,31 TL 3,38 

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 7.889.476,77 TL 35,65 

04. Faiz Giderleri 

     

100,06 TL  0,0005 

05. Cari Transferler 3.768.205,50 TL 17,02 

06. Sermaye Giderleri 4.944.361,96 TL 22,34 

TOPLAM 22.133.188,56 TL 100 
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 Bütçe Gider Grafiği : 

 

 

 

 

 

Personel Giderleri                                  
% 21,61

SGK Devlet Primleri
% 3,38

Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri
%  35,65

Faiz Giderleri                               
% 0,0005

Cari Transferleri
% 17,02

Sermaye Giderleri 
% 22,34
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 Personel Giderleri Tablosu : 

 

 

2016 Personel Giderleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

01.1 Memurlar 1.403.835,98 TL 29,35 

01.2 SözleĢmeli Personel 380.523,53 TL   7,96 

01.3 ĠĢçiler 2.831.191,63 TL 59,20 

01.4 Geçici Personel 0,00 TL   0,00 

01.5 Diğer Personel 166.898,82 TL   3,49 

TOPLAM 4.782.449,96 TL 100 

 

 

  SGK Devlet Primleri Giderleri : 
 

  

2016 SGK Devlet Primleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

02.1 Memurlar 201.229,37 TL 26,88 

02.2 SözleĢmeli Personel 

02.3 ĠĢçiler 
547.364,94 TL 73,12 

TOPLAM 748.594,31 TL 100 

 

 

 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Tablosu : 

 

2016 Mal Ve Hizmet Alımı 

Açıklama Tutar Oran(%) 

03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme 

Alımı 
1.165.632,51 TL 14,77 

03.3 Yolluklar 18.852,50 TL 0,24 

03.4 Görev Giderleri 110.036,02 TL 1,39 

03.5 Hizmet Alımları 4.092.591,28 TL 51,87 

03.6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 1.052.870,63 TL 13,35 

03.7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım 

Bakım Onarım 
1.325.496,88 TL 16,80 

03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım 

Giderleri 
123.996,95 TL 1,57 

03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 0,00 TL 0,00 
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TOPLAM 7.889.476,77 TL 100,00 

 Faiz Giderleri Tablosu :     

2016 Faiz Giderleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

04.2 Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri 100,06 TL 100,00 

TOPLAM 100,06 TL 100 

 

 

 Cari Transfer Giderleri Tablosu : 

 

 

2016 Cari Transferler 

Açıklama Tutar Oran(%) 

05.1 Görev Zararları 122.995,61 TL 3,27 

05.3 Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara 

Yapılan Transferler 
 181.689,15 TL 4,82 

05.8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 3.463.520,74 TL 91,91 

TOPLAM 3.768.205,50 TL 100 

 

 

 Sermaye Giderleri Tablosu   : 

 

    

   

2016 Sermaye Giderleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

06.1 Mamul Mal Alımları  460.343,48 TL 9,31 

06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim 

Giderleri 
4.460.171,45 TL 90,21 

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri       23.847,03 TL 0,48 

TOPLAM 4.944.361,96 TL 100 
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 Yıllara Göre KarĢılaĢtırmalı Gelir  Tablosu : 

 

 

Bütçe Uygulama (Gelir) Sonuçları Tablosu 

Ekonomik Düzey Temel Kodlar 2014 2015 2016 

01. Vergi Gelirleri 1.607.050,95 TL 

 

1.892.753,57 TL  

 

 

  2.342.679,83 TL  

 

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.782.008,35 TL 

 

1.739.050,06 TL 

 

 

  2.276.230,61 TL 

 

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 
Gelirler 

1.185.064,95 TL 

 

2.044.000,00 TL 

 

 

       10.933,60 TL 

 

05. Diğer Gelirler 7.671.645,51 TL 11.150.115,89 TL 12.640.487,26 TL 

06. Sermaye Gelirleri 99.353,22 TL    179.222,94 TL   4.124.552,80 TL 

08. Alacaklardan Tahsilatlar  1.391.320,66 TL     832.088,21 TL 

TOPLAM 13.345.122,98 TL 18.396.463,12 TL 22.226.972,31 TL 
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 Yıllara Göre KarĢılaĢtırmalı Gelir  Grafiği: 

 

 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Gerçekleşen Gelir 13.345.122,98 18.396.463,12 22.226.972,31

2014 2015 2016

 

 

 

 Yıllara Göre KarĢılaĢtırmalı Gider  Tablosu : 

 

Bütçe Uygulama (Gider) Sonuçları Tablosu 

Ekonomik Düzey Temel Kodlar 2014 2015 2016 

1. Personel Giderleri 3.348.362,45 3.723.225,40 4.782.449,96 TL 

2. SGK Devlet Primleri 618.015,86 643.211,40    748.594,31 TL 

3. Mal ve Hizmet Alımı 5.905.218,32 6.495.924,61 7.889.476,77 TL 

4. Faiz Giderleri 38.601,28 5.128,66 
     

100,06 TL  

5. Cari Transferler 274.632,22 376.618,23 3.768.205,50 TL 

6. Sermaye Giderleri 4.376.825,70 7.590.227,59 4.944.361,96 TL 

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

TOPLAM 14.561.655,83 18.834.335,89 22.133.188,56 TL 
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 Yıllara Göre KarĢılaĢtırmalı Gider  Grafiği : 

 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Gerçekleşen Gider 14.561.655,83 18.834.335,89 22.133.188,56

2014 2015 2016
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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 % 

2014 21.200.000,00 13.345.122,98 62,95 21.200.000,00 14.561.655,83 68,69 

2015 21.700.000,00 18.396.463,12 84,78 21.700.000,00 18.834.335,89 86,80 

2016 28.750.000,00 22.226.972,31 77,31 28.750.000,00 22.133.188,56 76,99 
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 Bütçe Gelir – Gider Performans Tablosu : 

 

BÜTÇE GELİR PERFORMANSI 

GELİRLER 
(Ekonomik 
Kodlama 
I.Düzey) 

2015 Yılı 2016 Yılı 
2015 - 2016 

 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 

2.575.000,00 2.713.998,09 1.892.753,57 73,51 69,74 2.575.000,00 3.218.331,85 2.342.679,83 90,98 72,79 0,00 18,58 23,77 

3.Teşebbüs 
ve Mülkiyet 
Gelirleri 

2.025.000,00 2.371.000,05 1.739.050,06 85,88 73,35 2.670.000,00 2.833.266,95 2.276.230,61 85,25 80,34 31,85 19,50 30,88 

4.Alınan Bağış 
ve Yardımlar 
ile Özel 
Gelirler 

7.390.000,00 2.044.000,00 2.044.000,00 27,66 100,00 5.835.000,00 10.933,60 10.933,60 0,19 100,00 -21,04 -99,47 -99,47 

5.Diğer 
Gelirler 

9.155.000,00 11.802.582,98 11.150.115,89 121,79 94,47 16.740.000,00 13.313.360,37 12.640.487,26 75,51 94,95 82,85 19,40 13,37 

6.Sermaye 
Gelirleri 

555.000,00 179.222,94 179.222,94 32,29 100,00 945.000,00 4.124.552,80 4.124.552,80 436,46 100,00 70,27 2.201,35 2.201,35 

8.Alacaklarda
n Tahsilat 

0,00 1.391.320,66 1.391.320,66 0,00 100,00 0,00 832.088,21 832.088,21 0,00 100,00 0,00 -40,19 -40,19 

9.Red ve 
İadeler(-) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 21.700.000,00 20.502.124,72 18.396.463,12 84,78 89,73 28.750.000,00 24.332.533,78 22.226.972,31 77,31 91,35 32,49 18,68 20,82 
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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
4.171.000,00 4.171.000,00 4.427.600,00 3.723.225,40 89,26 89,26 84,09 4.678.000,00 4.678.000,00 5.557.500,00 4.782.449,96 102,23 102,23 86,05 12,16 12,16 25,52 28,45

02. SGK Devlet 

Primleri
631.000,00 631.000,00 739.400,00 643.211,40 101,94 101,94 86,99 778.000,00 778.000,00 852.000,00 748.594,31 96,22 96,22 87,86 23,30 23,30 15,23 16,38

03. Mal ve 

Hizmet Alımı
5.875.000,00 5.875.000,00 6.694.800,00 6.495.924,61 110,57 110,57 97,03 7.436.000,00 7.436.000,00 10.274.500,00 7.889.476,77 106,10 106,10 76,79 26,57 26,57 53,47 21,45

04. Faiz 

Giderleri
55.000,00 55.000,00 6.000,00 5.128,66 9,32 9,32 85,48 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,06 0,33 0,33 0,33 -45,45 -45,45 400,00 0,00

05. Cari 

Transferler
556.000,00 556.000,00 384.000,00 376.618,23 67,74 67,74 98,08 6.419.000,00 6.419.000,00 3.942.500,00 3.768.205,50 58,70 58,70 95,58 1.054,50 1.054,50 926,69 900,54

06. Sermaye 

Giderleri
8.471.000,00 8.471.000,00 9.372.200,00 7.590.227,59 89,60 89,60 80,99 6.809.000,00 6.809.000,00 8.093.500,00 4.944.361,96 72,62 72,62 61,09 -19,62 -19,62 -13,64 -34,86

9.Yedek 

Ödenekler
1.941.000,00 1.941.000,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,95 33,95 -100,00 0,00

TOPLAM 21.700.000,00 21.700.000,00 21.700.000,00 18.834.335,89 86,79 86,79 86,79 28.750.000,00 28.750.000,00 28.750.000,00 22.133.188,56 76,99 76,99 76,99 32,49 32,49 32,49 17,52

BÜTÇE GİDER PERFORMANSI

GİDERLER 

(Ekonomik 

Kodlama 

I.Düzey)

2015 yılı 2016 Yılı
2014 - 2015

 Arasındaki Artış

Yılsonu 

Bütçe 

Ödeneği 

(C1)

TL

Yılsonu 

Bütçe 

Ödeneği 

(C2) 

TL
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 2014-2015 Yılları Bütçe - Gelir KarĢılaĢtırma Grafiği : 
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25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

Bütçe Tahmini 21.700.000,00 28.750.000,00

Gerçekleşen Gelir 18.396.463,12 22.226.972,31

2015 2016

 
 

 

 2014-2015 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

30.000.000,00
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Bütçe Tahmini 21.700.000,00 28.750.000,00

Gerçekleşen Gider 18.834.335,89 22.133.188,56
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2015 Yılı 

GerçekleĢme Oranı 

%84,78 

 

2016 Yılı 

GerçekleĢme Oranı 

%77,31 

 

2016 Yılı 

GerçekleĢme Oranı 

%76,99 

 

2015 Yılı 

GerçekleĢme Oranı 

%86,80 
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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 2.575.000,00 2.713.998,09 2.713.998,09 1.892.753,57 69,74 2.575.000,00 3.218.331,85 3.218.331,85 2.342.679,83 72,79 0,00 18,58 23,77

3.TeĢebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri
2.025.000,00 2.371.000,05 2.371.000,05 1.739.050,06 73,35 2.670.000,00 2.833.266,95 2.833.266,95 2.276.230,61 80,34 31,85 19,50 30,89

4.Alınan BağıĢ ve 

Yardımlar ile Özel 

Gelirler

7.390.000,00 2.044.000,00 2.044.000,00 2.044.000,00 100,00 5.835.000,00 10.933,60 10.933,60 10.933,60 100,00 -21,04 -99,47 -99,47

5.Diğer Gelirler 9.155.000,00 11.802.582,98 11.802.582,98 11.150.115,89 94,47 16.740.000,00 13.313.360,37 13.313.360,37 12.640.487,26 94,95 82,85 12,80 13,37

6.Sermaye 

Gelirleri
555.000,00 179.222,94 179.222,94 179.222,94 100,00 945.000,00 4.124.552,80 4.124.552,80 4.124.552,80 100,00 70,27 2201,35 2201,35

8-Alacaklardan 

Tahsilat
0,00 1.391.320,66 1.391.320,66 1.391.320,66 100,00 0,00 832.088,21 832.088,21 832.088,21 100,00 0,00 -40,19 -40,19

9-Red ve Ġadeler(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 21.700.000,00 20.502.124,72 20.502.124,72 18.396.463,12 89,73 28.750.000,00 24.332.533,78 24.332.533,78 22.226.972,31 91,35 32,49 18,68 20,82

TAHAKKUK-TAHSĠLAT PERFORMANSI

(2014-2015)

GELĠRLER 

(Ekonomik 

Kodlama I.Düzey)

2015 YILI 2016 YILI
2015 - 2016 

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 2.495.000,00 770.500,00 33.000,00 3.232.500,00 2.363.351,13 869.148,87 94,72 10,68

46 59 07 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ* 11.522.000,00 2.552.000,00 253.000,00 13.821.000,00 9.636.795,52 4.184.204,48 83,64 43,54

46 59 07 31
MALİ HİZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜ**
10.065.000,00 170.500,00 5.137.000,00 5.098.500,00 4.779.058,49 319.441,51 47,48 21,59

46 59 07 33 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 508.000,00 20.500,00 8.000,00 520.500,00 275.051,06 245.448,94 54,14 1,24

46 59 07 34 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.122.000,00 205.000,00 15.000,00 1.312.000,00 1.019.319,18 292.680,82 90,85 4,61

46 59 07 36
İMAR VE ŞEHİRCİLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ
894.000,00 267.000,00 38.000,00 1.123.000,00 686.424,39 436.575,61 76,78 3,10

46 59 07 37 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.144.000,00 1.527.500,00 29.000,00 3.642.500,00 3.373.188,79 269.311,21 157,33 15,24

28.750.000,00 5.513.000,00 5.513.000,00 28.750.000,00 22.133.188,56 6.616.811,44 76,99 100,00

Net Ödenek 

Toplamı

Harcama 

Toplamı

KURUMSAL BAZDA GİDER RAPORU

(2015)

Imha Ödenek
Gerçekleşme 

(%)

Toplam 

Gerçekleşme 

İçindeki Payı

(%)

Genel Toplam

AÇIKLAMA
Başlangıç 

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

Yukarıdaki tablolarda belirtildiği üzere; 

 

 2015 yılı Gelirleri 18.396.463,12 TL iken;  

2016 yılı Gelirleri, 2015 yılı gelirlerine oranla % 20,82 artıĢ ile 22.226.972,31 TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

2015 yılı Gelir Bütçe Tahminin GerçekleĢen Gelire oranı % 84,78 iken; 

2016 yılı Gelir Bütçe Tahmininin GerçekleĢen Gelire oranı % 77,31 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 2015 yılı Giderleri 18.834.335,89 TL iken; 

2016  yılı Giderleri, 2015 Yılı Giderlerine oranla % 17,52 artıĢ ile 22.133.188,56 TL olarak  

gerçekleĢmiĢtir. 

2015 yılı Gider Bütçe Tahminin, GerçekleĢen Gidere oranı % 86,80 iken; 

2016 yılı Gider Bütçe Tahmininin GerçekleĢen Gidere oranı % 76,99 olarak 

gerçekleĢmiĢtir 

 Tahakkuk-Tahsilat Performansı değerlendirildiğinde; 2015 yılı tahsilatının 2015 tahakkuka 

oranı % 89,73 iken, 2016 yılı tahsilatının 2016 tahakkuka oranı % 91,35 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.   

 2016 Yılı Personel Giderleri rakamı olan 4.782.449,96 TL‟sının bir önceki yıl (2015 Yılı) 

gerçekleĢtirilen gelir rakamı olan 18.396.463,12 TL‟sının 2016 yılı için belirlenen yeniden 

değerleme oranı(%3,83)  ile çarpımı sonucu elde edilen rakam olan 19.101.047,66 TL‟sına 

oranı % 25,04‟tür.  

 

3- Mali Denetim Sonuçları : 

 
 

Belediyenin 2016 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 yine ilgili kanunlar çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığı 

görülmüĢ olup, uygun olmayan herhangi bir iĢleme rastlanmamıĢtır.   

 

 

4- Diğer Hususlar  : 

 
ĠçiĢler Bakanlığı Denetimi : 

 

Belediye BaĢkanlığımızın Ġdari ĠĢ ve iĢlemleri ile ilgili, 5393 sayılı Belediye Kanununun 54. ve 

55. Maddeleri gereği ĠçiĢleri Bakanlığı BaĢkontrolü tarafından 01.11.2012 tarihinden 08.09.2016 

tarihine kadar olan döneme iliĢkin iĢlemler denetlenmiĢtir.  

Yapılan denetim sonucunda denetim dönemini kapsayan Ġdari iĢ ve ĠĢlemler hakkında mevzuata 

ve hukuka uygun uygulamaların devamının sağlanması ve özellikle gider oluĢturan iĢlemler 

bölümünde yapılan ihalelere dair iĢlemlerin memnuniyet  verici olduğu ifade edilmiĢtir.   

 

Ġç Borçlar      : 

  

2015 yılında Ġller bankasından  kullanılan harita proje kredisi ile ilgili 2016 yılında toplam 

16.699,90 TL‟sı ödeme yapılmıĢ olup;2017 yılında ödenmek üzere 611,33 TL‟sı taksitli kredi 

borcumuz bulunmaktadır. 
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B- Performans Bilgileri 
 

1- Faaliyet ve Proje  Bilgileri 
 

 

 

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ: 

 

 

 

 BELEDĠYE MECLĠS FAALĠYETLERĠ: 

 

01.01.2016 -31.12.2016 tarihleri arasında Belediye Meclis salonunda her ay olmak üzere 15 

toplantı yaparak  207 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, 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında 59 toplantı 

yapmıĢ olup, toplam 727 adet encümen kararı alınmıĢtır. Yazılan Encümen kararları imzaları 

tamamlatıldıktan sonra ilgili birimlere gönderilmiĢtir. 

 

 

 PERSONEL                : 

 

Belediyemiz birimlerinde çalıĢmakta olan sigortalı iĢçilerin 2016 yılı maaĢları ve ikramiyeleri 

düzenli bir Ģekilde ödenmiĢtir. 

ĠĢçi sendikası ile 14 Nisan 2016 tarihinde Toplu iĢ sözleĢmesi imzalanarak iĢçilerimize sendikal 

hakları verilmektedir.  

Belediyemizde çalıĢan memurlara 13 Ocak 2016 tarihinde Sendika ile sözleĢme yapılarak BaĢkan 

Yardımcısına 840,00TL Müdürlere 805,00TL ġef, Memur ve SözleĢmeli persone 595,00TL  Sosyal Denge 

Tazminatı verilmektedir. 

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

Halen Belediyemizde 28 adet memur,  9 adet Tam Zamanlı SözleĢmeli persnel 41 Daimi iĢçi  ve 78 

adet TaĢeron iĢçi eli ile ĠĢ ve Hizmetleri sürdürülmektedir. 

2016 Yılında BaĢarılı personellerimiz ödüllendirilmiĢ olup, ayrıca tüm personelimize yılbaĢı gıda 

paketi yaptırılmıĢtır.  

 

 EVLENDĠRME MEMURLUĞU: 

 

01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında Belediye Evlendirme memuru tarafından 211 adet evlendirme 

iĢlemi  yapılmıĢtır. 
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 SOSYAL VE KÜLTÜREL  FAALĠYETLER : 

 Ġlçemizin ve Belediyemizin 2014- 2015 Yılı faaliyetlerimiz ve Projelerimizin tanıtım filmi nin 

yaptırılmıĢtır. 

 Belediye Meclisimizin 14.01.2016 tarih ve 06 sayılı kararı ile hayırsever eczacı ve iĢ adamı 

Ataman Özbay'a “Fahri HemĢerilik Beratı” belgesi verildi.  

 Dünya Kadınlar Günü nedeni ile 08 Mart 2016 tarihinde Belediyemiz Türk Halk Müziği Korosu 

Konser vermiĢtir. 

 Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi tarafından Ġlçemiz Hasan Yılmaz Kurt Ġlköğretim Okuluna Kapalı 

Spor Salonu Temel atma Töreni düzenlendi.  

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

Parkları ile eğlenceler yapılmıĢtır. 

 Belediyemiz Genlik Tiyatro Kulübü tarafından OTOGARGARA isimli tiyatro oyun hazırlanarak 

halkımıza ücretsiz izlettirilmiĢtir. 

 Kültür etkinlikleri kapsamında 30.05.2016 tarihinde EskiĢehir Tarihi ve Kültürel Mekanlar gezileri 

düzenlenmiĢtir. 

 Belediyemizce Yaz Spor Okulu kurulmuĢ olup, çocuklarımıza  spor kıyafeti ve malzemesi 

alınmıĢtır. 

 Yıldız Erkekler Futsal Turnuvası için Gazi Ġlköğretim Okulu öğrencilerine spor kıyafetleri 

alınmıĢtır. 

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

mekanların yıkaması yapılmıĢtır. 

 Ramazan Ayı boyunca geleneksel olarak vatandaĢlarımıza oruç açma saati olan iftar vaktinde  

Ġtfaiye personeli tarafından ses bombası atılmıĢtır. 

 Ramazan Ayı münasebeti ile Ġlçemizde Hacivat-Karagöz Orta oyunu sihirbaz gösterileri Fasıl, 

Kanto ve Çocuklara animasyon  gösterileri düzenlenerek halkımıza ücretsiz izlettirilmiĢtir. 

 Ramazan Ayı münasebeti ile Ġstanbul ve Edirne Kültürel tarih mekanlar gezileri  düzenlenmiĢtir. 

 Ramazan Ayı münasebeti ile Çerkezmüsellim ve ġalgamlı mahallelerimizde Hacivat-Karagöz Orta 

oyunu sihirbaz gösterileri Fasıl, Kanto ve Çocuklara animasyon  gösterileri düzenlenerek halkımıza 

ücretsiz izlettirilmiĢtir. 

 Ramazan Ayı münasebeti ile Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi ile Hayrabolu Belediye ortaklaĢa Ġlçe 

halkımıza Ġftar yemeği düzenlenmiĢtir.  

 Ramazan Ayı münasebeti ile Mahalle Muhtarları ve Sivil Toplum KuruluĢlarına iftra yemeği 

düzenlemiĢtir.   

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

 Gaziler Günü nedeni ile 14 Eylül 2016 tarihinde Gazi ve ailelerine, ġehit Ailelerine öğlen yemeği 

düzenlenerek hediyeleri aynı gün verilmiĢtir. 

 Ġlçemiz Gölet alanı Mesire alanları ilaçlanarak kapalı kamelya bank ve oturma gurupları konularak 

halkımızın hizmetine sunulmuĢtur. 

 Ġlçemizdeki yetenekli gençlerimizden oluĢan Belediye Türk Halk Müziği Korusu çeĢitli tarihlerde 

Türk Halk Müziği konserleri düzenlenmiĢtir. 

 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 2016 yılında aksatılmadan yapılmıĢtır. 

 Kültür Etkinliklerimiz kapsamında düzenlenen Hak Dostum Hak isimli tiyatro oyunu Belediyemiz 

Hizmet binası önünde halkımıza ücretsiz izletilmiĢtir. 

 Belediyemiz ile Engelli Aracı 2016 yılında Engelli vatandaĢlarımıza hizmet vermeye devam 

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. 
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 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. 

 Ġlçemizde  bulunan tüm okullar ve diğer kurumlara talepleri durumunda Ses sistemi, mikrofon, 

kürsü temini gibi destekler 2016 yılı boyunca sağlanmıĢtır. 

 Ġlçemizde yardıma muhtaç, yoksul  vatandaĢların ihtiyaçlarının sağlanması için Sosyal 

YardımlaĢma Vakfına ulaĢtırılması ve burada sorunlarının çözülmesi için 2016 yılında 

Belediyemizce giriĢimlerimiz sürekli gerçekleĢmiĢtir. 

 Sosyal Hizmetler kapsamında Belediyemiz 2016 yılı boyunca  evlenmek isteyen fakir durumdaki 

çiftlerin nikah masraflarını bütçesinden karĢılamıĢtır. 

 Ġlçemizdeki okulların Ģehir dıĢındaki Sergi, Spor müsabakası ve Yaz Spor Okullarına katılan 

çocuklarımıza Otobüs desteği sağlanarak sürekli olarak Otobüs tahsisi sağlanmıĢtır. 

 Sokak Hayvanlarının susuz kalmamaları için çeĢitli noktalara su kapları konulmuĢtur. 

 Ayçiçeği Festivali Kapsamında sünnet olan 65 çocuğumuza sünnet kıyafetleri ve bisiklet hediye 

edilmiĢtir.  

 Ayçiçeği Festivali Kapsamında sünnet olan 10 çiftimizin resmi nikah iĢleri ücretsiz yapılarak 

çiftlerimize mutfak eĢyası hediye edilmiĢtir. 

 Ayçiçeği Festivali Kapsamında Çerkezmüsellim Mahallemizde Hasat Bayramı düzenlenerek 

dereceye giren çiftçilerimiz ödüllendirilmiĢtir.  

 Meclisimizin 02.06.2016 tarih ve 150 sayılı kararı ile KoĢu bayırı Sokağın ġehit YüzbaĢı Alper 

KALEM olarak değiĢtirilen sokağın açılıĢı için tören gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 Ġlçemizin DüĢman ĠĢgalinden KurtuluĢunun 94. yılı nedeniyle KurtuluĢ Bayramı Gelibolu Bölge 

Bandosu katılımı ile coĢku ile kutlanarak aynı gece Grup Notta Hizmet binası önünde gençlik  

konseri vermiĢtir. 

 Ġlçemiz Gölet sahasında 5.000 adet meĢe palamudu dikimi belediyemiz personeli tarafından 

yapılmıĢtır. 

 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısı ile öğretmenlerimize çiçek dağıtılarak okullarda kutlamalar 

yapıldı. 

 Öğretmenler günü dolayısı ile Kocamın NiĢanlısı isimli oyun halkımıza ücretsiz izletilmiĢtir. 

 FESTĠVAL DÜZENLENMESĠ : 

 Hayrabolu Ayçiçeği Festivali nin  26. sı düzenlenmiĢtir. 

 Türkiye Motokros Federasyonu “ Hayrabolu Motokros ġampiyonası  

 4.  Ayak yarıĢı”  

 Konferans “Öğretmen Sait ESĠRCAN “ anma etkinliği,  

 Anne ve Çocukların katılımı ile “ Çocuklarla Kaliteli Zaman Geçirme” konulu söyleĢi, 

 Ayçiçeği Hasat Bayramı, 

 “Lezzetler yarıĢıyor” Yemek YarıĢması, 

 Yerli ve Yabancı Ülke Folklor ve dans gösterileri, 

 Toplu sünnet ve mevlit, 

 Toplu nikah, 

 Trap yarıĢması, 

 Stand- Up, Müzikal Tiyatro, Halk Konserleri, 

 Veteranlar Futbol KarĢılaĢması (BeĢiktaĢ-Hayrabolu Bel. Spor) 

 Çocuklar için Animasyon grupları Oyunlar ve çeĢitli eğlenceler tertiplenmiĢtir. 

 Festival hizmetleri giderleri için 320.579,16 TL‟ lik harcama yapılmıĢ olup 19.838,60TL bağıĢ ve 

gelir toplanmıĢtır. 
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 DĠĞER BÜRO HĠZMETLERĠ : 

 

 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında Belediyemize çeĢitli konularda 1586 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. 

 

 ÖZEL KALEM ĠHALE  VE DOĞRUDAN TEMĠN BĠLGĠLERĠ  : 

 18.01.2016 tarih ve 23 onay numaralı 59 HL 001 Plakalı Hyundai hizmet aracının zorunlu mali 

sorumluluk sigorta poliçesi KDV hariç 780,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 26.01.2016 tarih ve 35 onay numaralı Çerkezmüsellim Spor Klubüne verilmek üzere spor 

malzemesi KDV hariç 10.640,00 bedel ile satın alınmıĢtır. 

 15.01.2016 tarih 21 onay numaralı BaĢkanlık makamına gelen misafirlere çay kahve meĢrubat KDV 

hariç 2.448,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 12.01.2016 tarih ve 18 onay numaralı Belediye BaĢkanlığına gelecek olan misafirlere yemek 

verilmesi iĢi KDV hariç 2.958,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 26.02.2016 tarih ve 87 onay numaralı Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġlçe Müdürlüğüne basketbol topu 

KDV hariç 1.670,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 15.02.2016 tarih ve73 onay numaralı BaĢkanlık makamına gelen misafirlere çay kahve meĢrubat  

KDV hariç 3.320,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 12.02.2016 tarih ve 68 onay numaralı Belediyemiz ve iĢ ve iĢlemlerinin görüntülenebilmesi için 

fotoğraf makinesi KDV hariç 4.000,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 16.03.2016 tarih ve 108 onay numaralı ġehit,Gazi Ailelerine ve Ġlçemiz Protokolüne askeri 

gazinoda yemek verilmesi KDV hariç 2.710,50 TL bedel Ġle satın alınmıĢtır. 

 07.03.2016 tarih ve 101 onay numaralı Trakya Kalkınma Ajansına sunulacak olan Hayrabolu 

Belediyesi alternatif turizm faaliyetlerinin arttırılması isimli projeye danıĢmanlık hizmeti KDV 

hariç 1.000,00TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 07.03.2016 tarih ve 100 onay sayılı Trakya Kalkınma Ajansına sunulacak olan Hayrabolu 

Belediyesi enerjisini güneĢten sağlayacak  isimli projeye danıĢmanlık hizmeti KDV hariç 

1.000,00TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 26.02.2016 tarih ve 86 onay numaralı Gazi Orta Okulu Futsal takımına spor malzemesi KDV hariç 

2.175,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 11.04.2016 tarih ve 137 onay numaralı Belediye Tiyatro ekibine askeri gazinoda yemek verilmesi  

KDV hariç 705,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 04.04.2016 tarih ve 127 onay numaralı Hasan Yılmaz Kurt Orta Okulu kapalı spor salonu temel 

atma törenine katılması beklenen misafirlere yemek verilmesi KDV hariç 3.261,00 TL bedel ile 

satın alınmıĢtır. 

 15.03.2016 tarih ve 106 onay numaralı BaĢkanlık makamına gelen misafirlere çay kahve meĢrubat  

KDV hariç 2.840,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 22.04.2016 tarih ve 146 onay numaralı Çerkezmüsellim mahallesinde ikamet eden askere gidecek 

olan vatandaĢlarımıza yemek verilmesi KDV hariç 2.480,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 09.05.2016 tarih ve 177 onay numaralı öğrencileri okumaya güdüleme programı eğitimi 2.800,00 

TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 15.04.2016 tarih ve 142 onay numaralı BaĢkanlık makamına gelen misafirlere çay kahve meĢrubat  

KDV hariç 2.685,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 29.04.2016 tarih ve 167 onay numaralı Kültür etkinlikleri kapsamında Çanakkale ġehitliği gezisi  

KDV hariç 52.500,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 20.05.2016 tarih ve 196 onay numaralı camilerin halılarının yıkanması iĢi KDV hariç 15.000,00 TL 

bedel ile satın alınmıĢtır. 
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 02.06.2016 tarih ve 211 onay numaralı Belediyemiz önüne  HoĢ geldin ya ġehri Ramazan yazısı 

Karagöz Hacivat figürlü ıĢıklı tabela yaptırılması  KDV hariç 7.500,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 26.05.2016 tarih ve 204 onay numaralı Tekirdağ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı,Meclis Üyeleri, 

Milletvekilleri, Daire BaĢkanları ve misafirlere yemek verilmesi KDV hariç 3.400,00 TL bedel ile 

satın alınmıĢtır. 

 23.05.2016 tarih ve 198 onay numaralı Kültür etkinlikleri kapsamında Çanakkale ġehitliği gezisi  

KDV hariç 42.000,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 13.06.2016 tarih ve 227 onay numaralı  kültür etkinlikleri kapsamında tiyatro oyunu sahnelenmesi  

KDV hariç 6.500,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 13.06.2016 tarih ve 226 onay numaralı ġehit,Gazi Ailelerine ve Ġlçemiz Protokolüne askeri 

gazinoda yemek verilmesi KDV hariç 2.159,50 TL bedel Ġle satın alınmıĢtır. 

 06.06.2016 tarih ve 221 onay numaralı Ġlçemizin tanıtım filmi çekimi  KDV hariç 8.500,00 TL 

bedel ile satın alınmıĢtır. 

 06.06.2016 tarih ve 220/1 onay numaralı Kültür etkinlikleri kapsamında Ramazan ayı boyunca 

Edirne ve Ġstanbul illerine kültür gezisi  KDV hariç 52.000,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 26.05.2016 tarih ve 202 onay numaralı Hayrabolu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü genç 

takımlarına ve voleybol takımına spor malzemesi  KDV hariç 4.145,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 03.06.2016 tarih ve 216 onay numaralı 11 gece boyunca ramazan eğlenceleri düzenlenmesi KDV 

hariç 48.730,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 27.06.2016 tarih ve 256 onay numaralı Kültür etkinlikleri kapsamında Ramazan ayı boyunca Edirne 

ve Ġstanbul illerine kültür gezisi  KDV hariç 20.400,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 03.06.2016 tarih ve 215 onay numaralı Ramazan ayı boyunca ramazan topu satın alınması ve 

atılması   KDV hariç 1.800,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 20.06.2016 tarih ve 244 onay numaralı Belediye hizmetlerini değerlendirmek üzere 52 mahallede 

750 kiĢi üzerinde anket çalıĢması yapılması ve raporlanması KDV hariç 10.000,00 TL bedel ile 

satın alınmıĢtır. 

 03.06.2016 tarih ve 217 onay numaralı Ramazan eğlencelerine katılan vatandaĢlarımıza  ikram 

edilmek üzere çay kahve meĢrubat  KDV hariç 9.345,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 27.06.2016 tarih ve 262 onay numaralı ya spor okullarında kullanılmak üzere spor malzemesi KDV 

hariç 13.475,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 14.06.2016 tarih ve 232 onay numaralı BaĢkanlık makamına gelen misafirlere çay kahve meĢrubat  

KDV hariç 13.810,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 24.05.2016 tarih ve 199 onay numaralı Belediyemiz kültürel yayını olarak Kasabanın IĢığı  

Öğretmen Sait Esircan adlı kitabın bastırılması  KDV hariç 4.580,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 22.07.2016 tarih ve 288 onay numaralı Belediyemiz önünde bulunan duyuru ve ilanlarda kullanılan 

led ekrana malzeme   KDV hariç 5.680,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 08.09.2016 tarih ve 362 onay numaralı Çerkezmüsellim mahallesinde Halk Konseri düzenlenmesi  

KDV hariç 14.000,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 29.08.2016 tarih ve 351 onay numaralı 19.09.2016 Gaziler Günü dolayısıyla Ģehit ve gazi ailelerine 

ilçe protokolüne askeri gazinoda yemek verilmesi KDV hariç 1.920,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 07.09.2016 tarih ve 361 onay numaralı 59 HB 224 Plakalı aracın zorunlu mali sorumluluk sigorta 

poliçesi yaptırılması KDV hariç 1.492,44 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 10.10.2016 tarih ve 390 onay numaralı BaĢkanlık makamına gelen misafirlere ve ilçemiz 

protokolüne yemek  verilmesi  9.300,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 19.10.2016 tarih ve 402 onay numaralı Muharrem ayı nedeniyle  aĢure yaptırılması ve 

camilerimizde dağıtılması KDV hariç 6.250,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 10.08.2016 tarih ve 309 onay numaralı 26.Ayçiçeği festivali için sahne ve ses sistemi kiralanması  

KDV hariç 2.000,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

  26.10.2016 tarih ve 416 onay numaralı Belediyemiz Meclis Üyelerine ve  ilçe protokolüne askeri 

gazinoda dayanıĢma yemeği  verilmesi KDV hariç 2.391,15 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 15.07.2016 tarih ve 282 onay numaralı BaĢkanlık makamına gelen misafirlere çay kahve meĢrubat  

KDV hariç 5.400,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 01.11.2016 tarih ve 420 onay numaralı 59 HS 044 Plakalı aracın zorunlu mali sorumluluk sigorta 

poliçesi yaptırılması KDV hariç 861,29 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 
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 09.11.2016 tarih ve  434 onay numaralı ilçemiz düĢman iĢgalinden kurtuluĢunun 94. Yıl dönümü 

nedeni ile konser tertip edilmesi KDV hariç 7.500,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 09.11.2016 tarih ve 433 onay numaralı KurtuluĢ bayramı nedeni ile Belediyemiz Meclis Üyelerine, 

ilçe protokolüne ve Gelibolu Kolordu Bandosuna  askeri gazinoda  yemek  verilmesi KDV hariç 

1.794,30 TL bedel ile satın alınmıĢtır 

 19.10.2016 tarih ve 403 onay numaralı Kültür gezilerine vatandaĢlarımız taĢıyan otobüslerin 

kaplanması ve  bayram törenlerinde afiĢ,pankart yaptırılması KDV hariç 5.120,00 TL bedel ile satın 

alınmıĢtır. 

 18.11.2016 tarih ve 444 onay numaralı Kültür etkinlikleri kapsamında  tiyatro sahnelenmesi KDV 

hariç KDV hariç 10.000,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 08.11.2016 tarih ve 426 onay numaralı KurtuluĢ Bayramında kurtuluĢu canlandıracak olan avcılara 

av malzemesi KDV hariç 3.200,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 24.10.2016 tarih ve 404 onay numaralı Bayram törenlerinde kullanılmak üzere plastik sandalye 

kiralanması iĢi KDV hariç 1.312,50 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 14.12.2016 tarih ve  471 onay numaralı ġehit olan polis ve vatandaĢlarımız için okutulan mevlüdde 

pilav ve ayran  verilmesi KDV hariç 2.100,00 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 13.12.2016 tarih ve 470 onay numaralı 59 HB 224 Plakalı aracın kara yolu taĢımacığı zorunlu 

koltuk kaza  sigorta poliçesi yaptırılması KDV hariç 1.091,40 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 23.12.2016 tarih ve 478 onay numaralı 59 HR 523 Plakalı aracın zorunlu mali sorumluluk sigorta 

poliçesi yaptırılması KDV hariç 989,92 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 22.12.2016 tarih ve 477 onay numaralı  Yeni yıl dolayısıyla Belediye meclis üyelerine,ilçe 

protokolüne hediye KDV hariç 5.040,36 TL bedel ile satın alınmıĢtır. 

 

 MALĠ HĠZMETLER  MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE  VE DOĞRUDAN TEMĠN BĠLGĠLERĠ   
 08.01.2016 Tarihinde mevzuat takip programı abonelik yenilemesi KDV hariç 1620,37 TL bedel 

ile satın alınması iĢi, 

 01.02.2016 tarihinde belediyemizde kullandığımız bilgisayar programının bakım destek sözleĢmesi 

KDV hariç 16.000,00TL sı bedel ile satın alınması iĢi, 

 01.04.2016 tarihinde mahalli idareler yıllık dergi aboneliği KDV hariç 396,00TL sı bedel ile satın 

alınması iĢi, 

 19.04.2016 tarihinde 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanun kitabı KDV hariç 247,52TL 

sı bedel ile satın alınması iĢi, 

 15.06.2016 tarihinde yerel Yönetim ve denetim dergi aboneliği KDV hariç 346,53TL sı bedel ile 

satın alınması iĢi, 

 11.07.2016 tarihinde Mevzuatlarla yerel yönetim dergi aboneliği KDV hariç 534,00TL sı bedel ile 

satın alınması iĢi, 

 03.02.2016 tarihinde Disiplin Mevzuatı Kitabı KDV hariç 213,86 TL sı bedel ile satın alınması iĢi, 

 05.04.2016 tarih 131 onay numaralı 3 adet Bilgisayar KDV hariç 3.855,00TL sı bedel ile satın 

alınması iĢi, 

 16.05.2016 tarih 191onay numaralı Server bilgisayar sistemine 4 adet 600 gb disk KDV hariç 

5.800,00TL sı bedel ile satın alınması iĢi, 

 13.01.2016 tarihinde utax marka fotokopi makinasına 4 tk siyah 3 takım renkli toner KDV hariç 

6.060,00TL sı  bedel ile satın alınması iĢi, 

 21.09.2016 tarih 374 onay numaralı emlak servisinde kullanılmak üzere raf dolap KDV hariç 

2.900,00TL sı bedel ile satın alınması iĢi, 

 01.08.2016 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde Sigortalı çalıĢan iĢçilere Kömür KDV hariç 

1.800,00TL sı bedel ile satın alınması iĢi,  

 15.11.2016 tarih 440 onay numaralı fortigate güvenlik sistemine lisans  KDV hariç 3.400,00TL sı 

bedel ile satın alınması iĢi 
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FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ  
 

 

YAPIM ĠġLERĠ   : 

 

 BETON PARKE YOL YAPIMI VE TAMĠRLERĠ : 

 Mezarlık yolunda 49 m² yol tamiri yapıldı. 

 Muhtelif Sokaklarda 85 m² yol tamiri yapıldı. 

 Ġlyas Mahallesinde Kaymakamlık Lojmanları önünde 72 m² yol tamiri yapıldı. 

 4 Ana caddede 35 m² yol tamiri yapıldı. 

 Aydınevler Mahallesinde 750 m² yol tamiri yapıldı. 

 Merkez Mahallerinde toplam 300 m² yol tamiri yapıldı. 

 Karakavak Mahallesinde 30 m² yol tamiri yapıldı. 

 Kahya Mahallesinde 125 m² yol tamiri yapıldı. 

 Leylek ÇeĢme Sokakta 27 m² yol tamiri yapıldı. 

 Ġlçemiz merkezinde 710 m² yol tamiri yapıldı. 

 Ġlçemiz merkezinde 35 m² granit yol tamiri yapıldı. 
 

 ASFALT TAMĠRĠ,ROTBĠS, MICIRVE TAġ TOZU SERĠLMESĠ : 

 Ġlçemiz merkezine 11 kamyon mıcır serildi. 

 Ġlçemiz Örey,ġalgam ve KandamıĢ Mahallelerine yol yapımı için mıcır ve taĢ tozu çekildi. 

 Susuzmüsellim Mahallesine 7 kamyon mıcır serildi. 

 DaniĢment Mahallesine 6 kamyon,Tatarlı Mahallesine 8 kamyon,Büyükkarakarlı Mahallesine 17 

kamyon mıcır serildi. 

 Aydınevler Mahallesi Kredi Yurtlar‟ın önüne 11 kamyon mıcır ve 6 kamyon taĢ kırığı serildi. 

 Festival için 4 ana caddede asfalt tamiri yapıldı. 

 Çerkezmüsellim Mahallesine 10 kamyon 2 numara mıcır serildi. 

 Kahya Mahallesi, Ġlhan Çeneli Caddesi, Çiftçi Sokak, Harmanlar Sokak mıcır serme iĢi yapıldı. 

 ġalgamlı Mahallesi‟ne 3 kamyon kırık taĢ götürüldü. 

 Vali Ayhan Çevik Caddesi‟ne 47 ton rotbis atıldı. 

 Buzağıcı ve Karakarlı Mahallelerine 35 kamyon kırık taĢtan mıcır döküldü. 

 BüyükĢehir ve Demirli‟den 87 kamyon taĢ tozu çekildi. 

 Ticaret Borsası önüne rotbis atıldı. 

 4 ana caddeye rotbis atıldı. 

 B.Karakarlı Mahallesi Çiftlik Sokakta 3 kamyon taĢ tozu serildi. 

 Motokros sahasına giden yola 27 kamyon asfalt kesiği çekildi. 

 Dambaslar ve Kılıçlar Mahallelerine 3‟er kamyon mıcır serildi.Hedeyli Mahallesine 7 kamyon 

mıcır,Karakarlı ve Övenler Mahallelerine 3 numara 11 kamyon, 2 numara 17 kamyon malzeme 

çekildi. 
 

 TABAN TUĞLA BORDÜR,OLUK TAġI,KALDIRIM VE TRETUVAR TAMĠRLERĠ 

 175 m. Bahçe bordürü tamiri yapıldı. 

 27 m kırmızı bordür tamiri yapıldı. 

 450 m kaldırım tamiri yapıldı. 

 Çerkezmüsellim Mahallesine 1080 m² kaldırım yenileme iĢi yapıldı. 

 4 ana caddede 110 m² kaldırım tamiri yapıldı. 

 4 ana caddede ve mahallelerde 170 m bordür tamiri,310 m² kaldırım tamiri yapıldı. 

 4 ana caddede ıĢıklar tuğla kaldırım tamiri yapıldı (102 m²). 

 Karaoğlan Oğlu yolunda 125 m² kaldırım yapıldı. 

 Ġlyas Mahallesi tavuk pazarında 140 m² kaldırım tamiri yapıldı. 



40 

 

 Cumhuriyet Meydanında 7 m² granit tamiri yapıldı. 

 Hal ÇarĢısında 11 m² mermer tamiri yapıldı. 

 Aydınevler Mahallesinde 30 m bordür tamiri yapıldı. 

 Aydınevler Mahallesinde 37 m² kaldırım tamiri yapıldı. 

 Ġlçe merkezinde 375 m² kaldırım tamiri yapıldı. 

 TESKĠ‟ye granit tamiri yapıldı. 

 Tekirdağ Caddesi kaldırımına 3 m² ıĢıklı tuğla tamiri yapıldı. 

 Uzunköprü Caddesi 3 m² bordür tamiri yapıldı. 

 Dr.Ahmet EZER‟in evinin önünde granit tamiri yapıldı. 

 Ġsmail SALIK‟ların sokağında 7 m² granit tamiri yapıldı. 

 Leylek ÇeĢme Sokak üstü 11 m² kaldırım ve bordür tamiri yapıldı. 

 TESKĠ karĢısındaki kahve önünde ıĢıklar bordür kaldırım tamiri yapıldı. 

 Aydınevler Mahallesi 480 m kaldırım tamiri yapıldı. 

 Ġlçemiz merkezine 21 m bordür tamiri yapıldı. 

 Aydınevler Mahallesi ıĢıklı tuğla 175 m² kaldırım tamiri yapıldı. 
 

 ÇEġĠTLĠ TAMĠR VE BAKIMLAR 

 Kar dolayısıyla ana arter yolları ve dik yokuĢlarda tuzlama çalıĢması yapıldı. 

 Buzağıcı,B.Karakarlı Mahalleleri ana yolunda iyileĢtirme çalıĢması yapıldı.Grayderle malzeme 

serildi ve silindirle çiğnendi. 

 ġalgamlı ve Ç.Müsellim Mahallelerine 2 kamyon tuz götürüldü. 

 Demirli‟ye 28 kamyon çöp taĢındı. 

 Cambazdere Köyü‟nde 250 m kanal kazısı yapıldı. 

 Karababa Mahallesinde Grayderle çalıĢma yapıldı. 

 Sanayi Sitesi yeni bloklara paletli kepçeyle ocak altı malzeme serildi. 

 Ġlçe merkezinde 43 adet baca yol seviyesine getirildi. 

 Kadriye Mahallesine grayderle çalıĢma yapıldı. 

 Gölet sahasında yeni oturma grupları için 15 adet beton döküldü. 

 Hükümet Konağı önünde ġehit Anıtı‟na 18 m‟lik birer adet bayrak direği dikilip beton atıldı. 

 Konkasör makinesi ile 4500 ton taĢ kırıldı. 

 Reaksiyon alanı Aydınevler Mahallesi trafo yanındaki hafriyatlar döküm sahasına taĢınıp grayderle 

bıçak çekilip saha düzenlendi. 

 Karaoğlan Oğlu Caddesi‟nde taĢlar söküldü.Çamur olan yerler kazıldı.TaĢ kırıklığı atılıp silindir 

çekildi. 

 Vali Ayhan Çevik Caddesi,Hasan Yılmaz Kurt Caddesi,Kum Yol Sokak asfaltları kemirildi, 

kamyonlarla stok yapıldı. 

 Askeriye yolu üzerinde yağmur suyu hattı bacaları temizlendi. 

 Belediye Parkı,Kasaplar ÇarĢısı,ġadırvan Parkı havuzları kaldırıldı ve taĢları tamir edildi. 

 Belediye önüne 2 tane çukur açıldı ve direk için beton atıldı. 

 Veteriner Hekimlik binası yıkıldı, hafriyatı atıldı ve yeri temizlendi. 

 Kalaycı Sokak‟ta parke taĢ söküldü,tesviye yapılıp kum ve granit götürüldü. 

 Postane bacası kırıldı ve tamir edildi. 

 Mesire alanında yeni çocuk oyun grupları için bordür çekilip içine 29,5 m³ C25 Beton döküldü. 

 Ç.Müsellim Mahallesi‟nde eski tuvaletler yıkılıp 9 kamyon hafriyat atıldı. 

 Lahana Mahallesine köprü geniĢletmek için 1200‟lük büslerden 2 adet yerleĢtirildi. 

 Karakavak Mahallesine 1000‟lik 6 adet büs TESKĠ‟den alınıp yerleĢtirildi. 

 Hasköy Mahallesinde dere yatağı ıslah yapılıp 40‟lık korege boru konup üstüne hazır beton dökülüp 

yol trafiğe açıldı. 

 TESKĠ‟ye ġalgamlı Mahallesinde kullanılmak üzere 3 kamyon büz getirlidi. 

 Ç.Müsellim Mahallesinde yıkılma tehlikesi olan 1 ev yıkıldı. 

 Garanti Bankası önüne 7 adet duba dikilip betonlandı.Kaldırımdaki özürlü rampaları düzeltildi. 

 Ġlçe merkezi ve mahallelerinde 3 kepçe,1 grayder,1 katarpiller 953,4 traktör,4 kamyon ile tuzlama, 

kar küreme ve yolda mahsur kalan vatandaĢlar için çalıĢma yapıldı. 
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 BOYA VE BADANA ĠġLERĠ 

 Ç.Müsellim Sağlık Ocağı‟na iç ve dıĢ sıva iĢi yapıldı. 

 Mesire alanında yeni çocuk oyun grupları kurulumu yapıldı. 

 Motokros alanı ve yarıĢ parkı bakım ve onarımı yapıldı. 

 Belediye Hizmet Binasında boya badana iĢi yapıldı. 
 

 PARK VE BAHÇE ĠġLERĠ 

 Uzunköprü yolunda ağaç kesimi yapıldı. 

 Çene Mahallesinde ağaç diplerine toprak konuldu.Çimler kesildi.Fidanlar sulandı. 

 Emiryakup Mahallesinde çam ağaçlarının üstündeki tırtıl keseleri kesildi. 

 Çerkezmüsellim Mahallesinde ağaç kesimi,yol boyları,sokaklar ve kaldırımların üstleri otları kesilip 

süpürüldü.Çocuk parkı çimleri kesildi.Barajdaki fidanların otları temizlenip sulandı.Sağlık Ocağı 

bahçesine toprak dolgu yapılıp çiçek ekildi.Çim ekilen yerlere silindir çekilip sulama yapıldı. 

 Barajdaki çam ağaçları ve fidanlar budandı.Tahliye kısmına ve tepeye 60 adet karıĢık fidan 

dikildi.Fidanlar sulandı.Kene ilacı ve çam ağaçlarına tırtıl ilacı atıldı.Trap sahasına dikilen ağaçlar 

sulandı.Çam ağaçlarının altları tırmıklanıp temizlendi.MeĢe Palamutu toplandı. 

 Ġlçemizin 4 ana caddesine 30 Adet karıĢık fidan Ekildi. 

 Gölet sahasında çam ağaçlarının dalları budandı.Kuruyan ağaçlar kesildi. 

 Malkara yolunda fidan budaması yapıldı. 

 Aydınevler Mahallesinde akasyalar budandı.Kız Meslek Lisesi, cami bahçesi ve pazar yerindeki 

çimler kesildi.Tetik Market önündeki çimler kesildi.Cami bahçesindeki ağaçlar budandı.Sağlık 

Ocağı ve okul bahçesi üzerindeki çimler kesildi.Kaldırım ve cami bahçesine ot ilacı atıldı.Gazi 

Ġlköğretim Okulu‟nun ve Ġhsan Korkmaz Ġlköğretim Okulu‟nun çimleri kesildi.Parktaki kuruyan 

ağaçlar kesildi. 

 Sağlık Ocağı ve Mezarlık yolundaki top akasyalar budandı.Çimler biçildi.YeĢil öldüren ilacı atıldı. 

 Belediye önündeki top akasyalar budandı.Çiçekliklere gübreli toprak konuldu.Belediye 

dükkanlarının önündeki havuz yıkanıp temizlendi. 

 Kum yolda top akasyalar budandı.Etrafına yeĢil öldüren atıldı. 

 Mezarlık yolu ve UntaĢ önündeki Top Akasyalar budandı. 

 Sarbani Ahmet Türbesindeki ağaçlar budandı.Çimler biçildi ve sulama yapıldı.Etrafına ilaç atıldı. 

 Övenler Mahallesinde fidan ekimi ve ağaç diplerine toprak konuldu.Ağaçlar sulandı.Çimler kesildi. 

 Doğanbey Ġlköğretim okulunda ağaç budaması yapıldı. 

 Kamyon Garajında çınarlar budandı. 

 Palmiyelerdeki sarılı çuvallar söküldü. 

 Ġsmailli Mahallesinde Camii Bahçesi ve Mahalle içi Çocuk Parkı çimleri kesildi. 

 Hasan Basri Kurt Okulunun Bahçesinde ağaçlar budandı. 

 Emniyet Binasında ve Kaymakamlık lojmanı yanında ağaç budaması yapıldı  

 Bim Market yanında çim biçimi yapıldı. 

 Kamyon Garajı,Vakıf Camii Bahçesi etrafındaki çimler kesildi. 

 Leylek ÇeĢmesi çimleri kesildi ve ağaç budaması yapıldı. 

 Askeri Gazino ve çocuk parkı etrafındaki çimler biçildi. 

 Lahana Mahallesine 40 adet fidan dikildi.Ağaç budaması yapıldı.Sokakların çimleri biçildi.Mezarlık 

içi çimleri kesildi.Cami bahçesinde fidan budaması ve yeĢilce kesimi yapıldı. 

 Halk Eğitim Merkezi önündeki çimler biçildi.Toprak dolgusu yapıldı ve çim ekildi. 

 DaniĢment Mahallesine 5 adet tabelaçakıldı.Ağaç diplerine toprak kondu.Ağaçlar sulandı.Kuruyan 

ağaçlar kesildi.30 adet karıĢık fidan dikildi. 

 Çevre yolunda yurdun kaldırımlarındaki otlar temizlendi.Yeni mahalle parkındaki çimler biçildi.Trap 

sahasındaki çimler kesildi. 

 Sadi Kıyak Öğretmen Evi kaldırımları temizlendi. 

 Kaymakamlık Bahçesine iki adet Ihlamur ekildi. 

 Ġlyas Mahallesinde tellere çarpan ağaçlar kesildi.Çocuk parkı çimleri kesildi. 

 Mesire alanındaki kalan 15+10 beton zemin döküldü.Yeni masalar monte edildi.Eski masaların genel 

bakımları yapılıp verniklendi. 
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 Reaksiyon alanındaki hafriyatlar döküm sahasına taĢınıp, greyderle bıçak çekilip saha düzenlendi.     

 Galatasaray Havuzu çimleri kesildi ve sulama yapıldı. 

 Ella Anaokulu ve Jandarmanın içindeki çimler biçildi. 

 Hüseyin Korkmaz Okulunun ve Kaymakamlık Lojmanın çimleri kesildi. 

 Jandarmada çim biçimi yapıldı.Ġsmailli mahallesi cami bahçesi çocuk parkı ve yo boyları çimleri 

kesildi. 

 PaĢa Camii önündeki kuruyan ağaçlar kesildi. 

 Sosyal Sigortalar Kurumu Bahçesindeki çimler biçildi. 

 Sadi Kıyak Öğretmen evi kaldırımları biçildi. 

 Çıkrıkçı yolu ve lise yoluna yeĢil öldüren atıldı.Çim biçimi yapıldı.ġehit askerin evinin önündeki ve 

yol boylarındaki otlar kesildi.Yola sarkan ağaçlar budandı.Cami etrafının çimleri biçildi.Fidan 

budaması yapıldı. 

 Askeri Gazino boyundaki yeĢil alana kene ilacı atıldı. 

 Kültür Parktaki yeĢil alana kene ilacı atıldı.Park çimleri kesildi ve sulandı.YeĢil öldüren ilaç 

atıldı.Dolgu yapıldı ve çim ekildi. 

 Yeni Mahalle araba güzergahındaki kaldırım ve yol boylarına yeĢil öldüren atıldı. 

 Kılıçlar mahallesinde cami bahçesi ve sokakların çimleri kesildi. 

 Organize Sanayi Bölgesi giriĢindeki çimler kesildi.Kum yol boylarına yeĢil öldüren atıldı.  

 Buzağcı mahallesinde sokak boyları,cami bahçesi ve okul bahçesi çimler kesildi.Fidan budaması 

yapıldı. 

 Kemaller mahallesinde sokaklar ve muhtarlık etrafı, cami bahçesindeki otlar kesildi.Kız Meslek 

Lisesi okulunun duvar boyundaki otlar kesildi. 

 Galatasaray Havuzu çimleri kesildi. 

 Depolar önündeki kavaklar kesildi. 

 ġadırvan Parkın çimleri kesildi.Sadi Kıyak Öğretmen Evinin önündeki çimler ve Doğanbey Okulu 

karĢısındaki çimler kesildi. 

 Hasanbey Cami bahçesi ağaçlar budandı.Sadi Kıyak Öğretmen evi yol kenarlarına yeĢil öldüren ilaç 

atıldı. 

 Halı saha etrafına yeĢil öldüren atıldı. 

 Sağlık Ocağı bahçesi,Askeriye tel boyu alanlar biçildi. 

 Jandarma bahçesi,Askerlik Ģube bahçesi çimleri kesildi ve güllere böcek ilacı atıldı. 

 Hayvan Pazarı ağaç boyları çimleri kesildi. 

 Kamyon Garajı,PaĢa Camii mezarlığı, eski tekel bayırı yol kenarlarına yeĢil öldüren ilacı atıldı. 

 Sosyal Sigortalar Kurumu, Galatasaray Havuzu çimleri kesildi. 

 Kadriye mahallesi okul bahçesi otları temizlendi. 

 Tatarlı mahallesi cami bahçesi,imam lojmanı,sağlık ocağı ve caddelerin çimleri kesildi. 

 Sanayi giriĢindeki kırık ağaçlar söküldü. 

 Devlet Hastanesi bahçesi çimleri kesildi. 

 Hükümet Konağı arkasındaki çimler kesildi. 

 Toki ve Jandarma bahçesinde çim biçimi yapıldı. 

 Atatürk heykeli etrafındaki çimler biçildi. 

 Toki evleri mahallesi cami bahçesi çimleri kesildi. 

 Meleküner okulu yanı ağaç kesimi yapıldı. 

 Temrezli mahallesindeki çimler kesildi. 

 100. Ataköy Cami bahçesi ve sokak çimleri kesildi. 

 Toki yolundaki ağaçların dipleri açıldı. 

  Trap sahasındaki ağaçlar ve Hastaneye ekilen ağaçlar sulandı. 

  Karababa mahallesi cami bahçesi çimleri biçildi. 

  Kutlugün mahallesi cadde ve heykel etrafındaki çimler kesildi.Mezarlıktaki çam ağaçları sulandı. 

  Karakavak mahallesi caddelerin çimleri kesildi ağaçlar sulandı. 

  Jandarma bahçesi, kaymakamlık lojmanı ve askerlik Ģubesi bahçesinin çimleri biçildi.  
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  Jandarma bahçesine yeĢil öldüren ilacı atıldı. 

  Toki konutları, itfaiye önü çimleri kesildi ve yeĢil öldüren ilacı atıldı. 

  Hisar mahallesi cami etrafı, devlet hastanesi bahçesi cimleri biçildi. 

  Ġsmailli mahallesi, cami bahçesi ve çocuk parkı çimleri biçildi. 

  Hayvan pazarı sulandı. 

  Gazino etrafı ve çocuk parkı çimleri biçildi ve sulandı. 

  Parmaksız mahallesinde düğün yeri çimleri kesildi. 

  Sağlık ocağı bahçesinde ağaç budaması yapıldı. 

  Delibedir mahallesi caddelerin çimleri, cami bahçesi çimleri, mezarlık yolu çimleri biçildi. 

  Caddelere konulan bilboard önünü kapatan ağaçların dalları budandı. 

  Kılıçlar mahallesi ve vakıf cami bahçesi çimleri biçildi. 

  Soylu Mahallesi Okul bahçesi ve Atatürk Heykeli etrafındaki çimler kesildi. 

  Askeri Gazino etrafındaki çimler biçildi. 

  Üniversite bahçesi ve Kültür Park çimleri sulandı.  

  Sarbani Ahmet Çocuk Parkı çimleri,  kültür park ve esentepe yolunda çimler biçildi ve sulama    

 yapıldı. 

  Ella Anaokulu ve Meleküner Okulu etrafındaki çimler biçildi. 

  Kaymakamlık Lojmanı çiçekleri çapalandı. 

  Konser alanı etrafı çimleri biçildi. 

  Kamyon garajının çimleri biçildi. 

  Hasan Yılmaz Kurt Okulu ve lise yolu çimleri biçildi. 

  Tekirdağ caddesindeki ağaçlar budandı. 

  Ġmam hatip  Okulunun çimleri kesildi. 

  Endüstri Meslek Lisesi ve Lojmanının çimleri kesildi. 

  Ġpsalaya Çim almaya gidildi. 

  Askeriyeye hazır çim ekildi. 

  Karabürçek Mahallesi cami bahçesi otları kesildi. 

  Mezarlıkta ekilen çam ağaçlarının dipleri açılıp sulandı ve kuruyanlar kesildi. 

  Askeri Gazino etrafındaki çimler kesildi. 

  Meleküner Okulunun yanındaki boĢ arsa içindeki ağaçlar kesildi ve kepçeyle düzenlendi.  

  Stad etrafı kaldırım üstü çimleri kesildi. 

  Umurbey ve Yörgüç arası virajlardaki ağaçlar budandı. 

  Jandarma bahçesindeki çimler kesildi. 

  Askeri Gazino boyuna toprak dolgusu yapıldı ve yapılan yerlere çim tohumu ekildi. 

  Vakıf Camii bahçesi çimleri kesildi. 

  Hastane yolu etrafına çim kesimi yapıldı. 

  Kaymakamlık Lojmanının çimleri kesildi. 

  Kemaller Mahallesinde ağaç kesimi yapıldı. 

  Hisar Mahallesinde merdiven etrafındaki yeĢilceler kesildi ve temizlendi. 

 

 DOĞRUDAN TEMĠN ĠLE YAPILAN YOLLAR ve YOLLARDA KULLANILMAK 

ÜZERE ALINAN MALZEMELER 

 05.01.2016 tarih ve 2 Onay Numaralı Ġlçemizde yapılan altyapı çalıĢmalarından    

         sonra bozulan yolların tamir ĠĢi KDV hariç 50.114,00 TL bedel ile yaptırılmıĢtır.    

         (Beton parke taĢı dizim iĢi:800 m²,beton bordür malzeme dizim iĢi:1100 m,beton  

         yağmur suyu oluğu dizim iĢi:850 m,beton parke taĢ söküm iĢi:360 m²) 

 14.12.2015 tarih ve 454 Onay Numaralı Çerkezmüsellim mahallesinde muhtelif sokaklarda kilitli taĢ 

döĢeme iĢi KDV hariç 49.000,00 TL bedel ile yaptırılmıĢtır.(Parke taĢ dizim iĢi:7000 m²) 

 22.12.2015 tarih ve 460 Onay Numaralı Ġlçemizde yapımı devam eden doğal taĢ (granit) yol 

yapımında dekoratif olarak yağmur suyu oluğu yapımında kullanılmak üzere KDV hariç 24.960,00 

TL bedel ile satın alınmıĢtır.(3cmx50cm ebatlı mermer: 295 m²,6cmx10cmx10cm ebatlı:135 m²) 
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 14.01.2016 tarih ve 20 Onay Numaralı Ġlçemizde yapılan yol çalıĢmalarında malzemeli olarak beton 

bordür dizim iĢi KDV hariç 49.000,00 TL bedel ile yaptırılmıĢtır.(Beton bordürü dizim iĢi:3500 m) 

 15.01.2016 tarih ve  22 Onay Numaralı Ġlçemizde yapılan alt yapı çalıĢmaları nedeni ile bozulan 

muhtelif yollarda parke taĢ dizim iĢi KDV hariç 46.750,00 TL bedel ile yaptırılmıĢtır.(Kilit Parke 

TaĢı:5500m²) 

 20.01.2016 tarih ve 28 Onay Numaralı Ġlçemiz muhtelif mahalle yerleĢme alanlarından 

Çerkezmüsellim mahallesi muhtelif sokaklara kilitli parke taĢ döĢeme iĢi KDV hariç 40.600,00 TL 

bedel ile yaptırılmıĢtır.(Parke TaĢ Dizim ĠĢçiliği:5800m²) 

 28.01.2016 tarih ve 39 Onay Numaralı Ġlçemizde yapılan yol çalıĢmalarında malzemeli olarak beton 

bordür dizim iĢi KDV hariç 35.000,00 TL bedel ile yaptırılmıĢtır.(Beton bordür:2500 m) 

 08.02.2016 tarih ve 55 Onay Numaralı Ġlçemizde yapılan altyapı çalıĢmaları nedeniyle bozulan 

muhtelif yollarda parke taĢ dizim iĢi KDV hariç 46.750,00 TL bedel ile yaptırılmıĢtır.(Kilitli parke 

taĢ dizim iĢi:5500 m²) 

 23.12.2015 tarih ve 464 Onay Numaralı Ġlçemizde yapımı devam eden yol çalıĢmalarında 

kullanılmak üzere KDV hariç 49.280,00 TL bedel ile doğal taĢ (granit) ve küp taĢ satın 

alınmıĢtır.(8cmx10cm ebatlı granit doğal taĢ:352 m²) 

 25.02.2016 tarih ve 85 Onay numaralı Ġlçemizde yapılan altyapı çalıĢmaları nedeni ile bozulan 

muhtelif yollarda parke taĢ dizim iĢi ve kaldırım dizim iĢi KDV hariç 37.250,00 TL bedel ile 

yaptırılmıĢtır.(Kilit parke taĢ dizim iĢi:4000 m²) 

 08.03.2016 tarih ve 102 Onay Numaralı  Ġlçemiz muhtelif mahallelerde yapılan yol tamir ve yeni yol 

çalıĢmalarında kullanılmak üzere KDV hariç  46.683,00 TL bedel ile taĢ tozu satın alınmıĢtır.(TaĢ 

tozu:2457 ton) 

 21.03.2016 tarih ve 110 Onay Numaralı Ġlçemizde altyapı çalıĢmaları nedeniyle bozulan Ġlyas 

Mah.yapılan üst yapı çalıĢmaları sırasında eksik olan yollarda parke taĢ dizim iĢçiliği KDV hariç 

38.236,50 TL bedel ile yaptırılmıĢtır.(Parke TaĢ Dizim ĠĢi:2500 m², Bordur dizim iĢi:137 m) 

 23.03.2016 tarih ve 119 Onay Numaralı Ġlçemizde yapılan altyapı çalıĢmaları nedeniyle bozulan 

muhtelif sokaklarda parke taĢ dizim iĢçiliği yapılması iĢi KDV hariç 30.297,75 TL bedel ile 

yaptırılmıĢtır.(Parke taĢ dizim iĢi:2080 m²,bordür dizim iĢi:9.50 m) 

 06.04.2016 tarih ve 133 Onay Numaralı Ġlçemizde yapılan altyapı çalıĢmaları nedeniyle bozulan ve 

vatandaĢlardan gelen yoğun talep ve Ģikayetler doğrultusunda Kahya mah. ve muhtelif sokaklarda 

parke taĢ dizim iĢçiliği yapılması iĢi KDV hariç 47.096,00 TL bedel ile yaptırılmıĢtır.(Parke TaĢ 

Dizim ĠĢi:3149 m²,Bordür Dizim ĠĢi:99 m) 

 16.05.2016 tarih ve 188 Onay Numaralı Ġlçemizde devam eden muhtelif yol ve kaldırımlarda 

kullanılmak üzere KDV hariç 37.050,00 TL bedel ile taban tuğlası satın alınmıĢtır.(Taban 

Tuğlası:28.500 adet) 

 30.05.2016 tarih ve 205 Onay Numaralı Ġlçemizde yapılan altyapı çalıĢmaları nedeniyle bozulan ve 

vatandaĢlardan gelen yoğun talep ve Ģikayetler doğrultusunda Ġlyas mah. KoĢubayırı sokakta parke 

taĢ, bordür ve yağmur oluğu dizim iĢçiliği yapılması iĢi KDV hariç 38.525,00 TL bedel ile 

yaptırılmıĢtır. (Parke taĢ dizim iĢi:2400 m²,bordür dizim iĢi:475 m,yağmur oluğu dizim iĢi:475 m) 

 20.06.2016 tarih ve 243 Onay Numaralı Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi tarafından hibe edilen 

parke taĢların dizim iĢçiliği KDV hariç 49.000,00 TL bedel ile yaptırılmıĢtır.(Parke TaĢ Dizim 

ĠĢi:7000 m²) 

 13.07.2016 tarih ve 272 Onay Numaralı Ġlçemizde muhtelif cadde ve sokaklarında altyapı 

çalıĢmalarının tamamlanması ve vatandaĢlardan gelen Ģikayet ve talepler doğrultusunda muhtelif 

sokaklarda yol yapım iĢi KDV hariç 49.950,00 TL bedel ile yaptırılmıĢtır.(Granit Kaplı Motif 

Desenli TaĢ ĠĢi:1800 m²)  

 15.07.2016 tarih ve 279 Onay Numaralı Ġlçemizde yapımı devam eden yol çalıĢmalarında 

kullanılmak üzere KDV hariç 35.595,00 TL bedel ile doğal granit taĢ (küp taĢ) satın 

alınmıĢtır.(8cmx10cm ebatlı doğal taĢ granitküp taĢı:226 ton) 

 05.08.2016 tarih ve 303 Onay Numaralı Ġlçemiz Muhtelif mahallelerde yol çalıĢmalarında 

kullanılmak üzere KDV hariç 14.253,20 TL bedel ile granit ve mermer Küp taĢ satın 

alınmıĢtır.(Granit kaplı taĢ:27.680 kg,8x10x10, mermer küp taĢ:64 m²) 

 16.08.2016 tarih ve 328 Onay Numaralı Ġlçemizde yapılan altyapı çalıĢmaları nedeniyle bozulan ve 

vatandaĢlardan gelen yoğun talep ve Ģikayetler doğrultusunda granit kaplı motif desenli taĢ yapım iĢi 

KDV hariç 41.625,00 TL bedel ile yaptırılmıĢtır.(Granit Kaplı Motif Desenli TaĢ ĠĢi:1500m²) 
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 16.08.2016 tarih ve 340 Onay Numaralı Belediyemiz hal çarĢısı dükkanları arasındaki meydanın 

düzenlenmesi için KDV hariç 41.150,00 TL bedel ile Traverten TaĢ satın alınmıĢtır.(Traverten taĢ 

(30cmx60cm ebatlarında):670 m²,galaks taĢ (15cmx60cm ebatlarında):255 m) 

 19.08.2016 tarih ve 344 Onay Numaralı Ġlçemiz Kahya Mah. yapılan altyapı çalıĢmaları nedeniyle 

bozulan ve vatandaĢlardan gelen yoğun talep ve Ģikayetler doğrultusunda parke taĢ ve bordür dizim 

iĢçiliği iĢi KDV hariç 27.370,00 TL bedel ile yaptırılmıĢtır.(Parke TaĢ Dizim ĠĢi:3415 m²,bordür diz. 

iĢi:495 m) 

 20.11.2016 tarih ve 431 Onay Numaralı ilçemizde yapılan yol çalıĢmalarında kullanılmak üzere 

KDV hariç 48.000,00 TL bedel ile kilitli beton parke taĢı satın alınmıĢtır.(8cm Beton Parke 

TaĢı:4000 m²) 

 06.06.2016 tarih ve 222/1 Onay Numaralı Ġlçemiz muhtelif mahallelerde yapılan yol tamir ve yeni 

yol çalıĢmalarında kullanılmak üzere kum satın alınması iĢi KDV hariç 22.102,34 TL bedel ile 

yaptırılmıĢtır.(Kum: 851.4 ton) 

 01.09.2016 tarih ve 354 Onay Numaralı Hal ÇarĢısı Çevre Düzenlemesi iĢi 2 KDV hariç 3.032,50 

TL bedel ile yaptırılmıĢtır (Zemin Kaplama (Treverten ve galaks mermer) iĢçiliği:740 m²,yol tamir 

iĢi (granit kaplı motif desenli taĢ iĢi):90 m²). 

 05.09.2016 tarih ve 355/1 Onay Numaralı Granit TaĢ Yapılan Yollarda Kullanılmak Üzere 3.600,00 

TL bedel ile ıĢıklı taĢ satın alınmıĢtır.(IĢıklı taĢ (Granit):120 adet) 

 05.10.2016 tarih ve 388 Onay Numaralı ilçemizde Aydınevler mahallesinde, vatandaĢlardan gelen 

Ģikayetlerden ve okulların açılması nedeniyle yaĢanan olumsuzlukların önüne geçmek için parke 

taĢların dizim iĢçiliği KDV hariç 49.000,00 TL bedel ile yaptırılmıĢtır.(Kepçeli ve kamyon dahil kilit 

parke taĢ dizim iĢi:7000m²) 

 18.10.2016 tarih ve 401 Onay Numaralı ilçemiz küçük sanayi sitesi içerisinde yapılan beton yol 

çalıĢmasında hazır beton döküm iĢçiliği yaptırılması iĢi KDV hariç 7.500,00 TL bedel ile 

yaptırılmıĢtır.(Hazır beton döküm iĢçiliği: 150 m3) 

 25.07.2016 tarih ve 289 Onay Numaralı Ġlçemiz Yol ÇalıĢmalarında Kullanılmak Üzere KDV hariç 

16.050,00 TL bedel ile hazır beton satın alınmıĢtır.(C25 Hazır Beton:194m3) 

 30.11.2016 tarih ve 455 Onay Numaralı Muhtelif Yollarda TaĢ ve Bordür Dizim iĢi KDV hariç 

37.464,00 TL bedel ile yaptırılmıĢtır.(Parke taĢ dizim iĢi:3430 m²,bordür  dizim iĢi:1237 m,oluk 

dizim iĢi:685 m) 

 

 

 

 22.04.2016 tarih ve 153 Onay Numaralı ilçemizde yapılan altyapı çalıĢmaları nedeniyle bozulan ve 

vatandaĢlardan gelen yoğun talep ve Ģikayetler doğrultusunda Kahya mahallesi muhtelif sokaklarda 

parke taĢ dizim iĢi KDV hariç 46.327,50 TL bedel ile yaptırılmıĢtır. (Parke taĢ dizim iĢi:2845 m², 

bordür dizim iĢi:350 m) 

 

 2016 YILINDA YAPILAN ĠHALELER 

 2016/11683 ihale kayıt nolu “Hayrabolu Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğünde çalıĢtırılmak üzere 

Personel Hizmet Alımı ĠĢi” hizmet alımı iĢi KDV hariç 510.633,40 TL bedel ile ihale edilmiĢtir.(3 

kiĢi Park ve Bahçeler iĢinde,1 kiĢi Yol ve Kaldırım iĢinde,1 kiĢi Büro Temizlik iĢinde,1 kiĢi 

Elektrik iĢinde,1 kiĢi Kaynak iĢinde,3 kiĢi Traktör ġoförü iĢinde,4 kiĢi Kamyon ġoförü iĢinde,5 kiĢi 

Kepçe Operatörü iĢinde) 

 2016/162341 Ġhale kayıt nolu “Kum,TaĢ Tozu ve 2 Numara Mıcır TaĢı Malzemesi” malzeme alımı 

iĢi KDV hariç 820.000,00 TL bedelle ile ihale edilmiĢtir.(Kum:10000 ton,TaĢ Tozu:15000 ton,2 

Numara Mıcır TaĢı:10000 ton)  

 2016/193569 Ġhale kayıt nolu “Hayrabolu Belediyesi Sorumluluk Alanları Ġçerisinde Ġhtiyaç 

Duyulan Araç Yollarının,Kilitli Beton Parke TaĢı,Beton Bahçe Bordürü ve Beton Yağmur Oluğu 

ile DöĢetilmesi” yapım iĢi KDV hariç 506.000,00 TL bedel ile ihale edilmiĢtir (Kilitli Beton Parke 

TaĢı Malzeme Dahil Dizim ĠĢçiliği:22000 m²,Beton Bahçe Bordürü Malzeme Dahil Dizim 

ĠĢçiliği:7000 m,Beton Yağmur Oluğu Malzeme Dahil Dizim ĠĢçiliği:5000 m).  
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 2016/375210 Ġhale kayıt nolu “Kırmızı Prizma TaĢı,Kilitli Beton Parke TaĢı ve Beton Bordür 

Malzemesi Alımı” malzeme alımı iĢi KDV hariç 437.500,00 TL bedel ile ihale edilmiĢtir.(Kırmızı 

Prizma TaĢ:5000 m²,Kilitli Beton Parke TaĢ:25000 m²,Beton Bordür:2500 m)  

 2016/375580 Ġhale kayıt nolu “Hayrabolu Belediyesi Sorumluluk Alanları Ġçerisinde Ġhtiyaç 

Duyulan Yolların Kilitli Beton Parke TaĢı,Beton Bordür ve Beton Yağmur Oluğu ile DöĢetilmesi” 

yapım iĢi KDV hariç 100.500,00 TL bedelle ihale edilmiĢtir.(Kilitli Beton Parke TaĢı Dizim 

ĠĢçiliği:1500 m,Beton Yağmur Oluğu Dizim ĠĢçiliği:1500 m) 

 2016/487689 Ġhale kayıt nolu “Kapalı Pazar Yeri ve Açık Kapalı Düğün Salonu Yapım ĠĢi” yapım 

iĢi KDV hariç 8.808.000,00 TL bedelle ihale edilmiĢtir.  

 2016/507897 Ġhale kayıt nolu “Hayrabolu Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğünde ÇalıĢtırılmak üzere 

Personel Hizmet Alımı” hizmet alımı iĢi KDV hariç 669.855,72 TL bedelle  ihale edilmiĢtir.(3 kiĢi 

Park ve Bahçeler iĢinde,1 kiĢi Atölyenin Temizlik iĢinde,1 kiĢi Büro Temizlik iĢinde,2 kiĢi Kaynak 

iĢinde,2 kiĢi Boya iĢinde,1 kiĢi Elektrik iĢinde,2 kiĢi Traktör ġoförü iĢinde,5 kiĢi Kamyon ġoförü 

iĢinde,4 kiĢi Kepçe Operatörü iĢinde)  

  

  

2016 YILINDA DOĞRUDAN TEMĠN ĠLE YAPILAN KĠLĠTLĠ BETON PARKE TAġI,BETON 

BORDÜR,OLUK ve GRANĠT DOĞAL TAġ MĠKTARI  

KĠLĠTLĠ BETON PARKE 

TAġI 

 BETON 

BORDÜR 
OLUK 

GRANĠT 

DOĞAL TAġ 

66.419,00 m² 9.902,50 mt 2010 mt 3652 m² 

 

 

 

2016 YILINDA ĠHALE ĠLE YAPILAN KĠLĠTLĠ BETON PARKE TAġI,BETON BORDÜRÜ 

ve KALDIRIM MĠKTARI  

 

KĠLĠTLĠ BETON PARKE 

TAġI 
BETON BORDÜR KALDIRIM 

MALZEME+ĠġÇĠLĠK 7000 mt 5000 m² 

ĠġÇĠLĠK 1800 mt 1800 m² 

 

2016 YILINDA DOĞRUDAN TEMĠN ĠLE ALINAN GRANĠT KÜP TAġ-GRANĠT DOĞAL 

TAġ-KUM-TAġ TOZU-PARKE TAġ-HAZIR BETON-TABAN TUĞLA-TRAVERTEN TAġ-

GALAKS TAġ-GRANĠT KAPLI TAġ-MERMER KÜP TAġ MALZEMESĠ ALIMI  

Granit Küp 

TaĢ 

Granit Doğal 

TaĢ 
Kum TaĢ Tozu Parke TaĢ  Hazır Beton  

226 ton 120 adet 851.4 ton 2.457 ton 4000 m² 194 m3 

Taban Tuğla 
Traverten 

TaĢ 
Galaks TaĢ 

Granit 

Kaplı TaĢ 

Mermer Küp 

TaĢ 
  

28.500 adet 670 m² 255 m 27.860 kg 64 m²   
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2016 YILI KALDIRIM - BORDÜR-TRETUVAR TAMĠRĠ 

ĠġĠN YAPILDIĞI YER 

H
ĠS

A
R

 

M
A

H
A

L
L

E
S

Ġ 

  KALDIRIM m2 BORDÜR mt 
Yol (Parke 

TaĢ) m2 

Tekirdağ Caddesi 140,00 m2 33,00 mt. 13,00 m2 

Alpullu Caddesi 586,00 m2 81,00 mt     

              

              

TOPLAM 726,00 m2 114,00 mt 13,00 m2 

K
A

H
Y

A
 

M
A

H
A

L
L

E
S

Ġ Kumyol Sokak         37,00 m2 

              

              

          
  

  

TOPLAM         37,00 m2 

ĠL
Y

A
S

 

M
A

H
A

L
L

E
S

Ġ 

Özge Sokak   m2   mt. 41,00 m2 

Uzunköprü Caddesi 852,00 m2         

          
  

  

TOPLAM 852,00 m2   mt 41,00 m2 

A
Y

D
IN

E
V

L
E

R
 

M
A

H
A

L
L

E
S

Ġ Buğra Sokak   m2   mt. 450,00 m2 

Malkara caddesi 146,00 m2         
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ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 ĠMAR PLANLARI REVĠZE ÇALIġMALARI : 

 
 Hayrabolu merkez mahallelerini kapsayan (Aydınevler, Hisar, Ġlyas, Kahya) 1/5000 ve 1/1000 

ölçekli Nazım-Uygulama Ġmar Planları, Ġller Bankası aracılığıyla hazırlatılmıĢ ve 04.01.2016 tarih ve 01 

sayılı Hayrabolu Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak 09.02.2016 tarih ve 214 sayılı Tekirağ BüyükĢehir 

Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiĢtir.  

 

 ġalgamlı ve Çerkezmüsellim Mahallelerine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım-Uygulama Ġmar 

Planları sayısal ortamda olmamasından, mevzuata uygun olarak güncellenmesi gerektiğinden ve günümüz 

Ģartlarına cevap veremediğinden dolayı revize edilmesi iĢi çalıĢmaları devam etmektedir. 
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2016 yılı içerisinde 175 adet imar durumu verilmiĢtir. 

 

2016 yılına ait Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünce 19 Ocak 2016 tarihinde 299 ada, 36 

parsel, 2016/1 no ile 1 adet, 20 Ocak 2106 tarihinde 244 ada, 23 parselde 2016/2 no ile 1 adet, 21 ġubat 

2016 tarihinde 251 ada, 29 parselde 2016/3 no ile 1 adet, 17 Haziran 2016 tarihinde 473 ada 67 parselde 

2016/4 no ile 1 adet, 15 Temmuz 2016 tarihinde 243 ada 14- 15 parsellerde 2016/5-6 no ile 2 adet, 25 

Temmuz 2016 tarihinde 194 ada 25 parselde 2016/7 no ile 1 adet, 17 Kasım 2016 tarihinde 262 ada 6 

parselde 2016/8 no ile 1 adet olmak üzere toplam 8 adet  yanan yıkılan yapı tespit edilmiĢtir.  

 

Yapı Kullanma Ġzin Belgesi     :   25 Adet 

Yapı Ruhsatı    :   77 Adet 

Yanan Yıkılan Yapı   :     8 Adet 

 Ġmar Durumu    : 175 Adet 

 

 

 

 ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE VE DOĞRUDAN TEMĠN  

BĠLGĠLERĠ 

 19.01.2016 Tarih ve 25 Onay Numaralı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğümüzün Hizmetlerinde 

Kullanılmak Üzere GNSS Cihazı ve Aksesuarları 33.900,00 TL. bedel ile satın alınmıĢtır.  

 18.03.2016 Tarih ve 109 Onay Numaralı Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünde 

Kullanılmak Üzere Ofis Koltuğu 2.590,00 TL. bedel ile satın alınmıĢtır. 

 27.06.2016 Tarih ve 261 Onay Numaralı Belediye Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünde 

Kullanılmak Üzere Muhtelif Kırtasiye Malzemeleri 4.804,50Tl..bedel ile satın alınmıĢtır. 

 01.08.2016 Tarih ve 294 Onay Numaralı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünde ÇalıĢan Personele 

Kömür 600,00 TL. bedel ile satın alınmıĢtır. 

 29.08.2016 Tarih ve 352 Onay Numaralı Ġlçemiz Hisar Mahallesi 421 Ada, 1 Parselin Bir 

Kısmında Yapılacak Açık Kapalı Düğün Salonu ve Kapalı Pazar Yeri Yapımı Ġle Ġlyas 

Mahallesi 428 Ada, 18 Parselin Bir Kısmına Yapılacak Olan Katı Atık Getirme Merkezi Ġçin 

Harita Dosyaları 7.000,00 TL. bedel ile hazırlatılmıĢtır. 

 25.10.2016 Tarih ve 412 Onay Numaralı Ġlçenin Aydınevler Mahallesi 591 Ada, 2 Parselde 

Yapılacak Olan Katı Atık Getirme Merkezinin Elektrik ve Mekanik Tesisat Projeleri 4.500,00 

TL. bedel ile YaptırılmıĢtır. 

 24.10.2016 Tarih ve 410 onay Numaralı Belediye Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünde Kullanılmak 

Üzere Muhtelif Kırtasiye Malzemeleri 1.712,00 TL.bedel ile satın alınmıĢtır. 

 05.12.2016 Tarih ve 459 Onay Numaralı Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ArĢivine 

Raf  3.000,00 TL. bedel ile yaptırılmıĢtır. 

 24.11.2016 Tarih ve 450 Onay Numaralı Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ArĢivinde 

Kullanılmak Üzere Plastik Kaplı ArĢiv Tipi Klasör 2.677,50 TL. bedel ile yaptırılmıĢtır. 

 30.11.2015 Tarih ve 440 Onay Numaralı Kapalı Pazar Yeri Projelerinin Hazırlanması ve 

Metrajlarının Hazırlanması ĠĢlemleri 50.250,00 TL. bedel ile yaptırılmıĢtır. (Fatura Tarihi 

HakediĢ-1 10.03.2016 – HakediĢ-2   21.12.2016) 
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ    

 BELDENİN SAĞLIK  HUZUR  VE ÇEVRE KORUMA   AMAÇLI  ÇALIŞMALAR : 

 Ġlçemizde LPG Tüpgaz SatıĢı yapan 5 (BeĢ) adet  iĢyeri bulundurulması gereken asgari gaz miktarları 

yönünden denetlenmiĢ ve tutanak tanzim edilmiĢtir. 

 7 (yedi) adet Okul kantini 2016 yılı içerisinde Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġlçe Müdürlüğü Gıda 

Mühendisi ile birlikte oluĢturulan Ekip ile denetlenmiĢ son kullanma tarihi geçmiĢ ürüne rastlanılmamıĢ, 

gıda üretim izini bulunmayan mallar tespit edilmemiĢtir. 

 Ġlçemizde 6 (Altı) adet Ġnternet kafe belirli zamanlarda Belediye Zabıtası tarafından denetlenmiĢ, ayrıca 

Emniyet, Okul Aile Birliği yetkilileri ve Öğretmenlerce oluĢturulan komisyonla müĢterek olarak 

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 ve iç kısmına kurulan 2 (iki) adet elektronik terazi vasıtası ile 

bazı vatandaĢlarımızın satın aldıkları meyve ve sebzelerin tartı kontrolleri yapılmıĢtır. 

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

maddelerinin satıĢına izin verilmediği gibi fiziki Ģartları 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 Bakkallarda ekmek gramaj kontrolleri 

zabıta ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenmiĢtir. 

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

gazete kağıdı kullanılmaması gibi uyarı ve denetimler yapılmıĢtır. 

 Ekmek Fırınlarında ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarında hayiz Ģartların devamlılığı çerçevesinde 6 

(Altı) adet fırında denetimler yapılmıĢtır. 

 Ġlçemizde faaliyette olan 10 (On ) adet  Erkek berberi ,7 (Yedi) adet Bayan kuaförü zabıta ekiplerince 

Denetim formları ile denetlenerek eksiklikleri görülen esnaflar uyarılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Aydınevler Mahallesi, Malkara Caddesi, No:78‟ de Hasan GEZER tarafından iĢyeri açma ve 

çalıĢma ruhsatı olmadan iĢletilen Ekmek Fırınına 12 Adet Mühür Fekki tutanağı düzenlenmiĢtir. 

 Ġlçemiz Hisar Mahallesi, Tekirdağ Caddesi, Hükümet Konağı önünde Abdülkadir GEMALMAZ‟ ın 

Belediye Tembih ve Yasakları Yönetmeliğinin 61.maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden, Belediye 

Encümeninin 08.01.2016 Tarih ve 06 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı DavranıĢ) 32. 

Maddesi gereği 219,00 TL. para cezası ile cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Ġlyas mahallesi, Uzunköprü Caddesi, Kahyaoğlu Sokak‟ta Ġhsan KIZILYAR‟ın   Belediye 

Tembih ve Yasakları Yönetmeliğinin 61.maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye 

Encümeninin 13.01.2016 Tarih ve 07 sayılı kararı ile  5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı DavranıĢ) 32. 

Maddesi gereği 219,00TL. para cezası ile cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Ġlyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı önünde Yakup YAMAN‟ ın Belediye Tembih ve 

Yasakları Yönetmeliğinin 61. maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 

13.01.2016 Tarih ve 08 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı DavranıĢ) 32. Maddesi gereği 

219,00 TL. para cezası ile cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz ġalgamlı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:50‟de Ali ATAKAN‟a  Belediye Tembih ve 

Yasakları Yönetmeliğinin 126. maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 

26.01.2016 Tarih ve 14 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı DavranıĢ) 32. Maddesi gereği 

219,00TL. para cezası ile cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Ġlyas Mahallesi, Uzunköprü Caddesi, Cumhuriyet Meydanında Bilgin ARICAN‟a Belediye 

Tembih ve Yasakları Yönetmeliğinin  61.maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye 

Encümeninin 26.01.2016 Tarih ve 15 sayılı kararı ile  5326 sayılı kanunun 32. Maddesi gereği 

219,00TL.  para cezası ile cezalandırılmıĢtır. 
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 Ġlçemiz Ġlyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında Serdar BARIK‟a Belediye Tembih ve Yasakları 

Yönetmeliğinin  61.maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin  23.02.2016 Tarih 

ve 31 sayılı  kararı ile 5326 sayılı kanunun 32. Maddesi gereği 219,00TL. para cezası ile 

cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz ġalgamlı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:50‟de Ali ATAKAN‟a  Belediye Tembih ve 

Yasakları Yönetmeliğinin  126.maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 

23.02.2016 Tarih ve 32 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı DavranıĢ) 32. Maddesi gereği 

219,00TL. para cezası ile cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Ġlyas Mahallesi, Uzunköprü Caddesi, Belediye önünde döner  Dursun ÇEVRE‟ ye Tekirdağ 

BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre Belediye Encümeninin 

23.02.2016 Tarih ve 33 sayılı kararı ile  5326 sayılı    kanunun (Emre Aykırı DavranıĢ) 32. Maddesi 

gereği  219,00 TL. para cezası ile cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Ġlyas Mahallesi, Alpullu Caddesi, Cumhuriyet Meydanında Yakup KARACA‟ya  Tekirdağ 

BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre Belediye Encümeninin 

04.03.2016 Tarih ve 39 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun 32. maddesi gereği 219,00TL.  para cezası 

ile cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Ġlyas Mahallesi, Uzunköprü Caddesinde Gündüz BÜKER‟ e Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi 

UlaĢım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre Belediye Encümeninin 04.03.2016 Tarih ve 40 

sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun 32. maddesi gereği 219,00TL.  para cezası ile cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Ġlyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında Ünal AKDERE‟ye Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi 

UlaĢım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre Belediye Encümeninin 04.03.2016 Tarih ve 41 

sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı DavranıĢ) 32. Maddesi gereği 219,00TL. para cezası 

ile cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Ġlyas Mahallesi, Ġstiklal Caddesi, No:10‟ da Özen AlıĢVeriĢ Hiz.A.ġ.‟nin “ Yaya kaldırımlarına 

teĢhir ve satıĢ amaçlı ürün çıkartarak yaya geçiĢini engellediğinden dolayı Belediye Tembih ve 

Yasaklarının 28.maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 09.12.2015 Tarih ve 

583 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı DavranıĢ) 32. Maddesi gereği 208,00TL. para 

cezası ile cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Sebze pazarında zabıta ekiplerince yapılan rutin kontrollerde pazarcı Hakan YAPICI, Bahri 

ĠġLEKER, Zübeyir KÜME,Mehmet Sait DAYAN‟ a  08.04.2016 Tarih ve 98-99-100-101 sayılı 

Encümen Kararları ile Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25.  Maddesi ve 5957 sayılı Hal 

Kanununun 14.Maddesinin b. Fıkrası gereği 65,00 TL.sı idari para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı 

Kanunun 5. Fıkrasında bir takvim yılı içerisinde iki kez aykırı hareket etmesi halinde bir aya kadar 

faaliyetten men edilecektir. 

 Ġlçemiz Ġlyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında  Serkan GÖDÜK‟ün  Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi 

UlaĢım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre Belediye Encümeninin 04.05.2016 Tarih ve 116 

sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı DavranıĢ) 32. Maddesi gereği 219,00TL. para cezası 

ile cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Ġlyas Mahallesi, Alpullu Cadadesi, No:93‟te Mezbaha iĢletmeciliği yapan Öz Mahiroğlu Et ve 

Gıda San.Tic.Ltd.ġti.‟ne Belediye Encümeninin 31.05.2016 Tarih ve 176 sayılı kararı ile 5326 sayılı 

kanunun (Emre Aykırı DavranıĢ) 32. Maddesi gereği 220,00TL. para cezası ile cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Sebze pazarında zabıta ekiplerince yapılan rutin kontrollerde pazarcı Emrullah YILDIZ‟a 

Belediye Encümeninin 31.05.2016 Tarih ve 177 sayılı kararı ile Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 

25.  Maddesi ve 5957 sayılı Hal Kanununun 14.Maddesinin b. Fıkrası gereği 65,00 TL. idari para cezası 

ile cezalandırılmasına, Aynı Kanunun 5. Fıkrasında bir takvim yılı içerisinde iki kez aykırı hareket 

etmesi halinde bir aya kadar faaliyetten men edilecektir. 

 Ġlçemiz Ġlyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında  Ġbrahim SEZGĠN‟in  Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi 

UlaĢım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre Belediye Encümeninin 31.05.2016 Tarih ve 178 

sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı DavranıĢ) 32. Maddesi gereği 220,00TL. para cezası 

ile cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Ġlyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında  Erdoğan BĠNĠCĠ‟nin  Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi 

UlaĢım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre Belediye Encümeninin 15.07.2016 Tarih ve 278 

sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı DavranıĢ) 32. Maddesi gereği 220,00TL. para cezası 

ile cezalandırılmıĢtır. 
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 Ġlçemiz Aydınevler Mahallesi, Bahtiyar Sokak, No:14‟ te Timur Ersin DURMAZ tarafından ĠĢyeri Açma 

ve ÇalıĢma Ruhsatı olmadan  “ Et ve Et Ürünleri, Sakadat ĠĢleme yeri ve depolama olarak” faaliyette 

bulunulduğundan iĢyerine Belediye Encümeninin 27.07.2016 Tarih ve 387 sayılı  kararı zabıta 

memurlarınca uygulanılarak ruhsatlandırılıncaya kadar kapatılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Hisar Mahallesi, Alpullu Caddesi, No:54‟ te Mustafa SEZGĠN tarafından ĠĢyeri Açma ve 

ÇalıĢma Ruhsatı olmadan “ Ayakkabı SatıĢı” olarak  faaliyette bulunulduğundan iĢyerine Belediye 

Encümeninin 15.08.2016 Tarih ve 406 sayılı  kararı zabıta memurlarınca uygulanılarak 

ruhsatlandırılıncaya kadar kapatılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Kadriye Mahallesinde Gökhan ÖZER  tarafından ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı olmadan  “ 

Kahvehane” olarak  faaliyette bulunulduğundan iĢyerine Belediye Encümeninin 30.03.2016 Tarih ve 143 

sayılı kararı zabıta memurlarınca uygulanarak ruhsatlandırılıncaya kadar kapatılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Ġlyas Mahallesi, Uzunköprü Caddesinde  Remzi AKSOY‟a  Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi 

UlaĢım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2014/55 sayılı kararına göre Belediye Encümeninin 

07.09.2016 Tarih ve 492 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı DavranıĢ) 32. Maddesi 

gereği 220,00TL. para cezası ile cezalandırılmıĢtır. 

 Ġlçemiz ġalgamlı Mahallesi, Nilüfer Sokak,No:8‟de Hüseyin BUDUR tarafından ĠĢyeri Açma ve 

ÇalıĢma Ruhsatı olmadan “ Demir Kaynak ĠĢleri” olarak  faaliyette bulunulduğundan iĢyerine Belediye 

Encümeninin 07.09.2016 Tarih ve 493 sayılı  kararı zabıta memurlarınca uygulanarak 

ruhsatlandırılıncaya kadar kapatılmıĢtır. 

 Ġlçemiz Yörgüç Mahallesinde Zeynel YÜCEL tarafından ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı olmadan “ 

Kahvehane” olarak faaliyette bulunulduğundan iĢyerine  Belediye Encümenin 09.11.2016 Tarih ve 615 

sayılı kararı zabıta memurlarınca uygulanarak ruhsatlandırılıncaya kadar kapatılmıĢtır. 

 Ġlçemizdeki Lokanta Ġmalathanelerinin ruhsatlandırılması için belirli tarihlerde uyarı ile ilgili tedbirler 

aldırtılmıĢtır.  

 Ġlçemizde 39 ( Otuzdokuz) Adet kahvehane  denetlenmiĢ olup, görülen eksiklikler düzenlenen bir form 

ile iĢyeri sahiplerine tebliğ edilerek eksikliğin giderilmesi için süre verilmiĢtir. 

 2016 Yılı içerisinde Bakkal-,Büfe ve Tekel Bayii:12 Adet iĢyeri, Pastane: 4Adet, Market:5Adet, Ġçkili 

Lokanta- Birahane:15 Adet, Lokanta, Kebapçı,Köfteci,Pizza:25 Adet  iĢyerleri denetlenmiĢtir. 

 2016 Yılı içerisinde Tespit Tutanakları: 24 Adet, Ġdari Yaptırım Karar Tutanağı: 13 Adet, 5957 Sayılı 

Kanun 13. Maddesi:5 Adet, 2559 Sayılı Kanunun 6. Maddesi: 3 Adet  cezalar tanzim edilmiĢ olup, 

Ġhtarnameler: 9   kiĢiye düzenlenmiĢtir. 

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

verilmesi yetkisine müteakip sıhhi müesseseler ile birlikte  2016 yılında    130 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 Veteriner Hekim veya Çevre Sağlığı Teknisyeni ile birlikte  satıĢa 

sunulacak balıklar incelenmiĢ, insan sağlığına zarar vermeyecek ürünlerin satıĢına izin verilmiĢtir.  

 Ġlçemizdeki  tüm mahallelerimizde bulunan hayvan bakıcılarının ahırlarında ve bahçelerinde gübre 

biriktirmemesi ve dezenfeksiyon içeren ilaçlama yapması hususunda özellikle yaz aylarında yapılan 

denetimlerde uyarılmıĢlardır. 

  Ġl Mahalli Çevre Kurulu kararı gereği açıkta kömür satıĢının yasaklanarak  sadece torba içerisinde 

vasfına uygun satılması ile ilgili karar gereği 2016 Yılında Kömür Satıcıları sürekli denetlenmiĢ 

uygulama ilçede % 100 baĢarıya ulaĢmıĢtır. 

 Ġlçemizde Kömür satıĢı faaliyetinde bulunan iĢyerlerinin denetimleri Çevre Mühendisi Tuğçe 

YAYDIRGAN ve Zabıta Memuru Gökhan BĠÇER tarafından yapıldı. 

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

ilaçlanarak gerekli tedbirler alınmıĢtır. 

 Aydınevler Mahallesi, Çevre yoluna izinsiz ve uygunsuz olarak yapılan at barınakları yıktırılarak, çevre 

yolu üzerinde tavuk bakmak amacıyla yapılan baraka kaldırıldı. 

 Küçük Sanayi Sitesindeki iĢyerlerine iĢyeri ve S.G.K. denetimleri yapıldı. 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 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. 

 Belediyemiz bünyesinde Veteriner Hekim çalıĢtırılmaya baĢlanmıĢ olup, 5199 sayılı Hayvanları Koruma 

Kanununa göre iĢlem yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

 Kliniğin tam kurulumu gerçekleĢtikten sonra 120 adet sokak hayvanı kısırlaĢtırılmıĢ, 20 Adet sokak 

hayvanı da sahiplendirilmiĢtir. 

 Hayvan pazarının 2016 yılında açık bulunmaması sebebiyle herhangi bir hareket olmamıĢtır. Ancak 

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

kurulmuĢ, pazara giren araçların dezenfeksiyon ve sevk iĢlemleri Belediye Zabıtası tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 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: 

 Ġlçemiz mahallelerinde cadde ve sokaklarda yapılan asfalt ve yol çalıĢmaları nedeniyle gerekli güvenlik 

tedbirleri alınarak, yol emniyeti sağlandı.  

 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 ile  birlikte denetimler yapılmıĢ, 

terazilerin damgalama iĢlemleri sürdürülmüĢtür. 

 Ġlçemizde bulunan iĢyerlerinin çevre temizlik vergi beyanı güncellemelerine eĢlik edildi. 

 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. 

 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. 

 Hayrabolu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Pazar yerleri yönetmeliğine uygun olarak bastırmıĢ olduğu 

fiyat etiketleri sebze pazarında ticari faaliyet gösteren pazarcılara dağıtımı sağlandı. Fiyat etiketlerinin 

kullanımı ile ilgili gerekli bilgiler verildi. 

 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. 

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

gerekse sokak aralarında devam edilmiĢtir. 5326 sayılı Kabahatlar Kanunun 33. Maddesine göre  2  (iki) 

dilenciye  Ġdari Yaptırım Tutanağı düzenlendi. 

 Ġlçemiz Kurban pazarında gün boyu küçükbaĢ ve büyükbaĢ hayvan kontrolü yapıldı. Küpesiz 

hayvanların giriĢine izin verilmeyerek küpe takmaları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġlçe 

Müdürlüğü‟ne yönlendirme yapıldı. KüçükbaĢ hayvanların kilo kontrolü amacıyla tartı koyuldu ve 

kontrolü sağlandı.  

 Parasız kalarak memleketlerine gidemeyen asker, mahkum veya düĢkün vatandaĢlara yemek yedirilmesi, 

otobüslerden ücretsiz olarak yararlanması sağlanmıĢtır. 
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 Kahya Mahallesi, Malkara Caddesi, Sağlık Ocağı önüne At Arabasını çekerek bekleme yapan araba 

sahipleri her gün düzenli olarak zabıta ekiplerince uyarılmıĢ, sorun çıkaran at arabacılara Hayrabolu Ġlçe 

Emniyet Müdürlüğü polis ekipleriyle müĢterek müdahale edilmiĢtir.  

 

 ZABITANIN  ĠMAR GÖREVLERĠ: 

 Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ve Fen ĠĢleri Müdürlüğün ile 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 sokaklardaki inĢaat yapımlarında yaya kaldırımı veya sokağın kum, çakıl, demir gibi 

maddelerle gereksiz iĢgal edilmemesi hususunda uyarı ve iĢlemler yapılmıĢtır.  

 Ġlçemiz cadde sokaklarında  Belediye Zabıtasının rutin olarak denetimlerde bulunmuĢlardır. 

 Ġlçemiz cadde ve sokaklarında yapılan  parke taĢ, asfalt ve kaldırım çalıĢmalarında zabıta memurlarınca 

güvenlik ve trafik kontrolleri yapılmıĢtır. 

 

 ZABITA  MÜDÜRLÜĞÜ  BÜRO  GÖREVLERĠ: 

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

Ruhsatı  88, G.S.M. ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı 14, Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yerleri için 

ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı 28, 2016 Yılında Toplam: 130  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 

Müdürlüğünden hazırlanan tebligatlar ile Belediye Meclis Üyelerine  toplantı için gönderilen tebligatlar 

ilgili kiĢilere imza mukabili teslim edilmiĢtir.  

 Mali Hizmetler Müdürlüğünden intikal eden yol harcırahlarına 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. 

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

 ĠĢyeri Açma Ruhsatlarında eksik belge bulunan iĢyeri sahiplerine belgelerini tamamlamaları için uyarıda 

bulunuldu. 

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

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

 Terazi kontrol ekibi ile mezbaha ve manavların terazi kontrolleri yapıldı. 

 Köpek besleyen bazı vatandaĢlarımıza köpeklerine tasma takmaları ve baĢıboĢ bırakmamaları için 

uyarılar yapılmıĢtır. 

 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. 

 Zabıta Müdürlüğü sorumluluğundaki günlük yazıĢma Hayvan pasaportlarının arka kısımları imzalanıp, 

mühürlenmesi devam edilmektedir. 

 26. Uluslararası Hayrabolu Ayçiçeği Festivali ve Sanayi Fuar 18-21 Ağustos 2016 Tarihleri arasında 

Festival Etkinlikleri düzenlenmiĢtir. 

 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. 
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 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. 

 Ġlçemiz genelinde evinde büyükbaĢ hayvan bakan vatandaĢların gübrelerini çevreye geliĢi güzel 

atmamaları konusunda uyarılarak gerekli kontroller yapılmıĢtır. 

 Ġlçemizde iĢyerlerini kapatmıĢ olan esnaflarımız tespit edilerek, Belediye‟mize iĢyerini kapatma 

dilekçesi vermeleri söylendi. 

 01.02.2016 Tarih ve 46 Onay Numaralı Mahalli Ġdareler Ceza Uygulamaları Altın Rehberi ve Mahalli 

Ġdareler Ceza Uygulamaları Altın Rehberi Cep Boy Kitapların KDV hariç 340,00 TL.  Bedel ile satın 

alınmıĢtır. 

 02.02.2016 Tarih ve 48 Onay Numaralı Ġlçemizdeki yaĢayan sokak hayvanlarının beslenmesi için Kedi, 

Köpek Mamaları ve Üflemeli Enjektörlerin KDV hariç 14.960,00 TL.  bedel ile satın alınmıĢtır. 

 01.06.2016 Tarih ve 210 Onay Numaralı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Bünyesinde ÇalıĢan Personele 

Yazlık Giyim KuĢam Malzemeleri KDV hariç 2.000,00 TL.  bedel ile satın alınmıĢtır. 

 01.08.2016 Tarih ve 294 Onay Numaralı Zabıta Müdürlüğünde sigartalı çalıĢan ĠĢçi personele Kömür 

1.200,00 TLbedel ile satın alınmıĢtır. 

 03.10.2016 Tarih ve 384 Onay Numaralı  Veterinerlik Hizmetlerine ihtiyaç duyluan Sarf Malzemeleri 

KDV hariç 17.315,00 TL.  bedel ile satın alınmıĢtır. 

 05.09.2016 Tarih ve 358 Onay Numaralı Mahalli Belediye Hizmet Binası ve Atölye ısınma ihtiyacı için 

Linyit Kömürü  KDV hariç 8.760,00 TL. bedel ile satın alınmıĢtır. 

 10.10.2016 Tarih ve 389 Onay Numaralı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Bünyesinde ÇalıĢan Personele 

KıĢlık Giyim KuĢam Malzemesi KDV hariç 3.498,00 TL.  bedel ile satın alınmıĢtır. 

 04.03.2016 Tarih ve 95 Onay Numaralı 59 HS 378 Ford Transit Kamyonete KTK Zorunlu Mali 

Sorumluluk Sigorta Poliçesi KDV hariç 1.220,00 TL.  bedel ile  yaptırılmıĢtır. 

 22.09.2016 Tarih ve 376 Onay Numaralı Zabıta Müdürlüğü‟nün Ağustos 2016 – Temmuz 2017 Dergi 

Aboneliği Yaptırılması ĠĢi  KDV hariç 445,54 TL.  Bedel ile   ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler 

Kontrolörleri Derneği Ġktisadi ĠĢletmeleri Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi‟ ne yaptırılmıĢtır. 

 14.112016 Tarih ve 437 Onay Numaralı 59 HH 553 Ford Transit Kamyonete KTK Zorunlu Mali 

Sorumluluk Sigorta Poliçesi KDV hariç 900,00 TL.  bedel ile  yaptırılmıĢtır. 

 

 BAYRAM, FESTĠVAL, KUTLAMA VE ANMA GÜNLERĠ GÖREVLERĠ: 

 Ülkemizde kutlanan Resmi Bayramlar ve ilçemiz KurtuluĢ Bayramında protokol Tribününün 

hazırlanması,  misafirlerin oturma düzeninin sağlanması çalıĢması yapılmıĢtır. 

 Öğretmenler Günü nedeniyle Ġlçemizde bulunan Okullara Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi tarafından 

hazırlanan hediyeler teslim edildi. 

 Ġlçemizde Hasanbey Camiinde Ģehitlerimiz için mevlidi Ģerif okutularak, cemaate ikramda bulunuldu. 

 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 18-21 Ağustos 2016 Tarihleri arasında 26. 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. 

 Hafta sonları Nöbetçi zabıta memurlarınca anons hizmetleri yerine getirildi. 
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TEMĠZLĠK ĠġLERĠ HĠZMETLERĠ 

 

 

 GENEL TEMĠZLĠK VE ATIK TOPLAMA 

 Ġlçemiz sınırları içerisinde bulunan 4‟ü merkez olmak üzere 52 adet mahallenin genel temizlik ve 

evsel atık toplama çalıĢmaları 11 adet araç, 42 temizlik iĢçisi ve 12 tane Ģoför ile yapılmıĢtır. 2016 yılı 

Ağustos ayında 13 m3 evsel atık toplama aracı Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Belediyemize hibe 

olarak verilmiĢ ve müdürlüğümüz araç parkına dahil edilerek evsel atık toplama araç sayımız 12 ye 

çıkmıĢtır. Tüm mahallelerin evsel atıkları günlük olarak hazırlanan program dahilinde toplanmıĢ olup 

herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyecek Ģekilde planlanmıĢtır. 2 adet formen bölgedeki çalıĢmaları takip 

etmesi için 1 adet çevre mühendisi de koordine amaçlı müdürlüğümüz tarafından görevlendirilmiĢtir.  

Ġlçemizde 2016 yılı içerisinde toplanan evsel atık miktarlarının aylara göre dağılımı; 
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2016 Yılı Evsel Atık 

Miktarı 

 
      Ġlçemiz genelinde toplanan evsel atıkların Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi Düzenli  

Depolama Tesisine taĢınmasını sağlamak amacıyla tır kiralanmıĢ böylelikle araçların yollarda geçirdikleri 

zaman kısalmıĢ olup ilçenin temizliğinin daha etkili Ģekilde yapılması sağlanmıĢtır. 

 Genel temizlik çalıĢmaları çerçevesinde tüm ana caddelere meydancılar yerleĢtirilerek günlük olarak 

mıntıka, yol ve kaldırım süpürme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ayrıca yol üzerlerindeki asma kovaların düzenli 

olarak boĢaltılması meydancılar tarafından sağlanmıĢtır.  

       Ġlçemizde salı günleri kurulan pazar yerinin kirlenmesini önlemek ve çıkan atıkların 

poĢetlenerek düzenli bir Ģekilde bırakılmasını sağlamak amacıyla pazarcılara her hafta ortalama 25 kg çöp 

poĢeti dağıtımı yapılmıĢtır. Pazarcıların dağılması sonrasında tüm temizlik ekiplerimiz araçlar ile birlikte 

pazar yerine gelerek alanın temizliğini gerçekleĢtirmiĢlerdir.  

      Yıllık bahar temizliği kapsamında ilçemiz ana caddelerine ve kaldırımlara geceleri arazöz 

aracı ile yıkama yapılmıĢtır. Ayrıca köyden dönüĢen mahalle ve beldelerimize bahar temizlik çalıĢmaları 

planlanarak tüm cadde, sokak, yol giriĢ/çıkıĢlarına mıntıka, yol süpürme, kaldırım süpürme, meydan yıkama 

ve diğer ihtiyaç duyulan temizlik çalıĢmaları yapılmıĢtır.  

 Ġlçemiz genelindeki cadde ve sokak süpürme çalıĢmalarının daha etkili bir Ģekilde yapılması 

amacıyla süpürge aracı alınmıĢ olup öncelikle ana caddeler daha sonra tüm ara sokakların temizliğine büyük 

katkı sağlamıĢtır. 

      Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğü tarafından kilitli parke taĢı yapım çalıĢmaları bitirilen  

cadde ve sokakların üzerlerine serilen kumların, parke taĢları aralarına süpürme çalıĢmaları temizlik 

ekiplerimizce Aralık 2016 da tamamlanmıĢtır. 
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     KONTEYNER TEMĠNĠ VE BAKIM ONARIMI 

 Bölgede bulunan konteynerlerden kırılan, bozulan, tekerleği ve kolu kopan, boyanması gereken 

konteynerlere anında müdahale edilerek yerinde tamiri mümkün olanlar yerlerinde, mümkün olmayanlar 

ise atölyeye getirilerek tamirleri ve bakımları yapılmıĢtır. Konteynerlerin tamir için alındıkları yerlere 

konteynerler yerleĢtirilmiĢ bakım onarım yapılanlar ise ihtiyaç olan diğer yerlere bırakılmıĢtır. 2016 yılı 

içerisinde toplam 156 adet 800 litrelik galvaniz çöp konteyneri satın alınmıĢtır. Ġhtiyaç duyulan yerlere 

takviye yapılan konteynerler sonrası 2016 yılı sonu itibariyle ilçe genelinde bölgede bulunan toplam 

konteyner sayısı 2145 e ulaĢmıĢ ve tüm mahallelerdeki bozuk konteynerlerin tamir, bakım ve onarımı 

tamamlanmıĢ durumdadır.  

 Ana caddelere, meydan ve parklara belirli aralıklarda asma kovalar yerleĢtirilmiĢ olup bunların 

içerisinde kırılıp bozulanlar atölye de tamir edilerek ihtiyaç dahilinde dağıtılmak üzere depoda tutulmaktadır. 

 

 ĠLAÇLAMA ÇALIġMALARI 

 Özellikle yaz aylarında artan haĢere ve sineklere karĢı müdürlüğümüz tarafından 3 adet ilaçlama 

aracı ile birlikte 52 mahallemizin ilaçlama çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ayrıca düğün, mevlut, niĢan gibi toplu 

törenlerde ihtiyaç halinde gerekli alanlara ilaçlama hizmeti verilmiĢtir. 

 

 

 KAR VE BUZLA MÜCADELE  

 Ġlçemizde yoğun kar yağıĢlı geçen kıĢ döneminde ekiplerimiz kar küreme çalıĢmalarıyla kaldırım ve 

yürüyüĢ yollarını açmak için çalıĢmıĢlardır. 2016 yılı içerisinde alınan kar ve buz çözücü solüsyonlar ile 

kaldırımlar, meydanlar, hal çarĢısı ve cami giriĢleri gibi aktif olarak kullanılan alanlara sürekli müdahale 

edilmiĢtir. Ayrıca ekiplerimiz ilçemiz genelindeki ana yollar ve yürüyüĢ yollarında tuzlama çalıĢmalarına da 

katkı sağlamıĢlardır.   

 

 

 ÖZEL GÜN VE ETKĠNLĠKLER 

 Ġlçemiz genelinde yapılan açılıĢlar, resmi/dini bayramlar, festival, kurtuluĢ günü etkinlikleri ve diğer 

etkinlik ve törenler için faaliyet alanının hazırlanması ve sonrasında ekiplerimizle birlikte ihtiyaç duyulan 

tüm temizlik çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

 18-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen 26. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali için ön hazırlık 

aĢamasında tüm ilçe genelinde yoğun temizlik çalıĢmaları yapılarak etkinlikler, müsabakalar ve konserlerin 

yapılacağı alanlar festival süresince ve sonrasında ekiplerimiz tarafından sıkıntıya mahal vermeyecek Ģekilde 

temizlenmiĢtir. 

 Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar yemekleri ve ramazan etkinlikleri için temizlik ekiplerimiz 

alanın kurulumu çalıĢmalarına destek vermiĢ ve etkinlikler kapsamında alanın temizliğini gerçekleĢtirmiĢtir. 

 

 ÇEVRE BĠLĠNCĠ EĞĠTĠMLERĠ VE GERĠ DÖNÜġÜM ÇALIġMALARI 

 Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesinin koordinasyonunda aylık olarak düzenlenen tüm ilçe 

belediyelerinin katılımı ile gerçekleĢen toplantılara müdürlüğümüzce katılım sağlanarak Tekirdağ genelinde 

yapılan çalıĢmalar hakkında bilgi alıĢveriĢi yapılmıĢtır.   
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Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı tarafından 

ilçemiz için yapılmıĢ atık karakterizasyon çalıĢması verileri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 

Hayrabolu Ġlçesi Atık Karakterizasyonu 

Atık Cinsi KıĢ Yüzdeliği Yaz Yüzdeliği 

Mutfak atıkları 33,79 45,90 

Kağıt 4,07 2,66 

Karton 1,06 1,95 

Hacimli karton 4,74 2,97 

Plastik 13,80 15,12 

Cam 4,67 3,57 

Metal 0,64 1,10 

Hacimli metal 0,12 0 

Atık elektrikli ve elektronik ekipman 0,47 0,47 

Tehlikeli atık 1,11 1,71 

Park ve bahçe atıkları 2,56 4 

Diğer yanmayanlar 0,64 5,28 

Diğer yanabilenler 9,32 12,72 

Diğer yanabilen hacimli atıklar 0,18 2,56 

Diğer yanmayan hacimli atıklar 1,54 0 

Diğer 0 0 

Kül 21,31 0 

TOPLAM 100 100 

 

 Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla 20 adet 600 LT plastik mavi 

ambalaj atığı toplama konteyneri satın alınarak önceden belirlenmiĢ olan noktalara dağıtılmıĢtır. Ayrıca 

yüksek hacimli geri dönüĢtürülebilen atıkların kaynağında ayrı toplanması için de Belediyemiz 

personellerince yapılan ambalaj atığı toplama kafesleri ilçemiz genelinde uygun bölgelere yerleĢtirilmiĢtir.  

 2016 yılı Kasım ayı içerisinde ilçe genelindeki tüm mahallelerdeki kahvehane, lokal, oyun ve 

eğlence yerlerine kaynağında ayrı toplama ve geri dönüĢüm konularında bilgilendirme çalıĢmaları yapılarak 

bilgilendirici el broĢürleri dağıtılmıĢtır. Eğitim kapsamında ihtiyaç duyulan yerlere ambalaj atığı toplama 

ekipmanları (iç mekan kutusu, cam kumbara, kafes vb.) dağıtılmıĢtır. Tüm muhtarlıklara, kamu kurumlarına, 

eğitim kurumları ve okullara mavi iç mekan kutuları, tüm mahallelere en az bir tane olmak üzere ihtiyaç 

dahilinde cam kumbaralar, merkez mahallelerimiz ve beldeden dönüĢen mahallelerimize de kafesler 

dağıtılmıĢtır. 

 2016 yılı Aralık ayı içerisinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve genel çevre bilinci oluĢturmak 

amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki 21 okulda “Geri DönüĢüm Eğitim” programı düzenlenmiĢtir. 

Düzenlenen program kapsamında anasınıfı ve ilkokuldaki öğrencilere geri dönüĢüm animasyon filmi, 

ortaokul ve lise öğrencilerine ise slayt gösterisi eĢliğinde eğitim verilmiĢtir. 

 Ġlçemiz genelinde tüm market ve satıĢ noktalarına atıkların kaynağında ayrı toplanması ile ilgili 

bilgilendirme çalıĢması yapılmıĢ olup sorumlulukları hakkında gerekli bilgiler aktarılmıĢtır. Hayrabolu 
Ġlçemizde faaliyet gösteren lisanslı geri dönüĢüm firmasının programı doğrultusunda hangi günlerden 

toplama yapılacağı bildirilmiĢtir. 
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 HAFRĠYAT TOPRAĞI, ĠNġAAT VE YIKINTI ATIKLARI  

 Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre “Hafriyat toprağı ve 

inĢaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve inĢaat/yıkıntı atıklarını, taĢıma izni almıĢ nakliye 

araçlarıyla gerekli izinleri almıĢ depolama sahalarına taĢımak veya taĢıtmakla yükümlüdürler.” Ayrıca 

Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluĢumuna neden olacak inĢaat/yıkıntı 

atığı üreticileri, mücavir alan sınırları içinde belediyeye, büyükĢehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe 

belediyesine, mücavir alan sınırları dıĢında ise mahallin en büyük mülki amirine müracaat ederek „Atık 

TaĢıma ve Kabul Belgesi‟ almak zorundadır. 

 Ġlgili yönetmeliğe istinaden ilçemiz genelinde yapı ruhsatı düzenlenmiĢ olan hafriyat toprağı ve 

inĢaat/yıkıntı atığı oluĢumuna sebebiyet verecek faaliyetler için müdürlüğümüz tarafından “Atık TaĢıma ve 

Kabul Belgesi” düzenlenmektedir. Düzenlenen belge sonucu çıkan atık Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesinin 

belirlediği Hayrabolu eski vahĢi depolama alana yönlendirilerek alanın rehabilitasyonu sağlanmaktadır. 

 

 ATIK GETĠRME MERKEZĠ YAPIMI 

 

 31.12.2014 tarihinde 29222 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Getirme 

Merkezi Tebliği” kapsamında geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıĢtırılmadan kaynağında ayrı 

toplanmasının sağlanması ve geri kazanımı amacıyla ilçe belediyesi olarak 1. Sınıf atık getirme merkezi 

kurma çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Bu bağlamda örnek model olması amacıyla Tekirdağ BüyükĢehir 

Belediyesinin öncülüğünde diğer ilçe belediyelerinin de katılımıyla Pendik Atık Getirme Merkezine 

gidilerek çalıĢmalar yerinde incelenmiĢtir. Ġncelenen örneğe istinaden öncelikle tesis için uygun yer 

belirlenmiĢ ve belirlenen alanın tapu iĢlemleri tamamlanmıĢtır. Sonrasında alanın „Atık Getirme Merkezi 

Tebliği‟ndeki teknik özelliklere göre vaziyet planı hazırlanarak gerekli alt yapı çalıĢmaları ile birlikte yapım 

aĢaması baĢlamıĢtır.  

 31.12.2016 tarihine kadar tamamlanması gereken Atık Getirme Merkezi ağır kıĢ Ģartları nedeniyle 

planlanan tarihte tamamlanamamıĢ 2017 yılının ilk aylarında tamamlanması ön görülmektedir. 

 

 DENETĠM 

 29.12.2015 tarih ve 08 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararına istinaden özellikle kıĢ aylarında yaĢanan 

yoğun hava kirliliği nedenleri arasında yer alan ısınma kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla ilçemiz 

genelindeki kömür satıĢ noktalarına denetimler düzenlenmiĢtir. Bu denetimlerde; “Katı Yakıt Satıcı Kayıt 

Belgesi”, satılan kömürlerin uygunluk belgelerinin sınır değerlere uyup uymadığı, satıĢı yapılan kömürlerin 

çuvallı mı açık mı yapıldığı ve depolama yapılan yerin çevre açısından uygunluğuna bakılmıĢ olup çevre 

mühendisi ve zabıta memuru ile birlikte tutanak altına alınmıĢtır. 

 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 6 Aylık periyotlar halinde müdürlüğümüzce 

hazırlanan geliĢim raporuna istinaden Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünde görevli personeller ile birlikte 

ilçemizde faaliyet gösteren lisanslı firma Bahadır Geri DönüĢüme ve ilçemizde atıklarını topladıkları satıĢ 

yerlerine planlı/plansız denetimler gerçekleĢtirerek yapılan çalıĢmaların doğru uygulanıp uygulanmadığı 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü personellerince tutanak altına alınmıĢtır. 

 Ayrıca Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne gelen Ģikayetler çerçevesinde birimimizi ilgilendiren 

konularla ilgili çevre mühendisi ve zabıta memuru ile birlikte denetimler gerçekleĢtirilerek gerekli 

önlemlerin alınması ve/veya çözüm sağlanması gerçekleĢtirilmektedir. 

 YAPILAN ĠHALELER 

 BüyükĢehir Belediyesine ait Caddeleri temizlemesi için 20 kiĢilik “Personel ÇalıĢtırma Hizmet 

Alımı“ iĢi 06/01/2016-31/01/2016 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. TUTARI: 49.000 TL (KDV 

HARĠÇ) 

 BüyükĢehir Belediyesine ait caddeleri temizlemesi için 20 kiĢilik “Personel ÇalıĢtırma Hizmet 

Alımı” iĢi 01/02/2016-29/02/2016 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. TUTARI: 49.973 TL (KDV 

HARĠÇ) 

 BüyükĢehir Belediyesine ait caddeleri temizlemesi için 20 kiĢilik “Personel ÇalıĢtırma Hizmet 

Alımı” iĢi 02/03/2016 -30/06/2016 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. ĠKN: 2016/13642 SözleĢme Bedeli: 

206.786,74 TL (KDV HARĠÇ) 
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 BüyükĢehir Belediyesine ait caddeleri temizlemesi için 20 kiĢilik “Personel ÇalıĢtırma Hizmet 

Alımı” iĢi 01/07/2016- 31/12/2016 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. ĠKN: 2016/185247 SözleĢme 

Bedeli: 319.490,40 TL (KDV HARĠÇ) 

 Hayrabolu Belediyesi genel temizlik hizmeti için 35 kiĢilik “Personel ÇalıĢtırma Hizmet Alımı” iĢi 

01/01/2016- 10/01/2016 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. TUTARI: 31.005,79 TL (KDV HARĠÇ) 

 Hayrabolu Belediyesi genel temizlik hizmeti için 35 kiĢilik “Personel ÇalıĢtırma Hizmet Alımı” iĢi 

11/01/2016- 31/12/2016 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. ĠKN: 2016/163679 SözleĢme Bedeli: 871.756 

TL (KDV HARĠÇ) 

 10/02/2016 tarihinde “Hareketli Havlu Satın Alımı” iĢi yapılmıĢtır. TUTARI: 800 TL (KDV 

HARĠÇ) 

 08/03/2016 tarihinde “120 lt Tekerlekli Çöp Kovası ve Eldiven Alımı” iĢi yapılmıĢtır. TUTARI: 

3.724,40 TL (KDV HARĠÇ) 

 08/03/2016 tarihinde “Masaüstü Bilgisayar Alımı” iĢi yapılmıĢtır. TUTARI: 1.368,33 TL (KDV 

HARĠÇ) 

 25/05/2016 tarihinde  çalıĢan personele “Yazlık Kıyafet Alımı” iĢi yapılmıĢtır. TUTARI: 8.125 TL 

(KDV HARĠÇ) 

 24/06/2016 tarihinde “ Evsel Atıkların nakliyesi için 200 seferlik Tır Kiralama” iĢi yapılmıĢtır. 

TUTARI: 55.000 TL (KDV HARĠÇ) 

 26/06/2016 tarihinde “145 adet Çöp Konteyneri Alımı” iĢi yapılmıĢtır. TUTARI: 52.925 TL (KDV 

HARĠÇ) 

 14/07/2016 tarihinde “Araç Üstü ULV Ġlaçlama Makinası Alımı” iĢi yapılmıĢtır. TUTARI: 25.500 

TL (KDV HARĠÇ) 

 21/07/2016 tarihinde “Çöp Kovası Alımı” iĢi yapılmıĢtır. TUTARI: 51.870 TL (KDV HARĠÇ) 

 04/08/2016 tarihinde “Sinek ve haĢereler için Ġnsektisit Ġlaç Alımı” iĢi yapılmıĢtır. TUTARI: 33.000 

TL (KDV HARĠÇ) 

 25/08/2016 tarihinde “ Dizüstü Bilgisayar Alımı” iĢi yapılmıĢtır.  TUTARI: 1.686 TL (KDV 

HARĠÇ) 

 17- 01/09/2016 tarihinde “Sivrisinek Ġlacı Ġnsektisit Alımı” iĢi yapılmıĢtır. TUTARI: 46.200 TL 

(KDV HARĠÇ) 

 20.09.2016 tarihinde Sivrisinek ve haĢere ilaçlama iĢlerinde kullanılmak üzere “Açık Kasa 

Kamyonet Kiralama” iĢi yapılmıĢtır. TUTARI: 3.600 TL (KDV HARĠÇ) 

 21/09/2016 tarihinde “Temizlik ĠĢleri Müdürlüğünde ÇalıĢan Personele Yakacak Yardımı” iĢi 

yapılmıĢtır. TUTARI: 2.700 TL (KDV HARĠÇ) 

 26/09/2016 tarihinde “ĠĢ Ayakkabısı (Su Geçirmez Bot Alımı)” iĢi yapılmıĢtır. TUTARI: 30.024 TL 

(KDV HARĠÇ) 

 09/10/2016 tarihinde “11 adet Çöp Konteyneri Satın Alımı” iĢi yapılmıĢtır.  TUTARI: 4.015 TL 

(KDV HARĠÇ) 

 09/10/2016 tarihinde “6 adet 120 lt Çöp Kovası Alımı” iĢi yapılmıĢtır. TUTARI: 4.800 TL (KDV 

HARĠÇ) 

 18/10/2016 tarihinde “Evsel Atıkların nakliyesi için 136 seferlik Tır Kiralama” iĢi yapılmıĢtır. 

TUTARI: 34.000 TL (KDV HARĠÇ) 

 24/10/2016 tarihinde temizlik iĢlerinde çalıĢan personele “Yazlık KıĢlık Kıyafet Alımı” iĢi 

yapılmıĢtır. TUTARI: 14.127,50 TL (KDV HARĠÇ) 

 16/12/2016 tarihinde “1. Sınıf Atık Getirme Merkezine Kantar, TaĢınabilir Rampa Alımı ve 

Montajı” iĢi yapılmıĢtır. TUTARI: 35.000 TL (KDV HARĠÇ) 

 22/12/2016 tarihinde “Yazlık& KıĢlık Klima Alımı” iĢi yapılmıĢtır. TUTARI: 2.669,49 TL (KDV 

HARĠÇ) 
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3- Performans Sonuçlarının değerlendirilmesi 
 

 

2016 Yılı  Belediyemiz Gelir ve Gider tabloları karĢılaĢtırmalı olarak düzenlenmiĢ olup buna göre; 

 

A- Belediyenin 2015 Yılı Gelirleri  18.396.463,12 TL  iken, 2016 Yılında  22.226.972,31 TL  olarak  

gerçekleĢmiĢ ve % 20,82 oranında artıĢ sağlanmıĢtır. 

 

B- Belediyenin 2015 Yılı Giderleri 18.834.355,89 TL iken, 2016 yılında 22.133.188,56 TL olarak  

     gerçekleĢmiĢ ve % 17,52 oranında artıĢ sağlanmıĢtır. 

 
IV-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

A- Üstünlükler 
 Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık, 

 Üst Yöneticilerin 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 

oranında 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. 

 Tekirdağ BüyükĢehir Ġlçe Belediyeleri arasında bütçe oranında yüzde olarak en fazla yatırım 

yapan Belediye olmamızın gururunu yaĢıyoruz.  
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B-Eksiklikler 

 
 Belediyemizde çalıĢan personel sayısının ilçemizin nüfusuna göre yetersiz olması, 

 Belediyemiz bünyesinde bulunan bazı araçlarının ekonomik ömrünü tamamlamıĢ olması, 

 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 2016  yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 

bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Hayrabolu-24.03.2016) 

 

 

 

 

                                                                                                        Ersin BAYRAK 

                                                                                                        Mali Hizmetler Müdür V. 
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- 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- 24.03.2016) 

 

 

 

                                                                                                                  Fehmi ALTAYOĞLU 

                                                                                                                  Belediye BaĢkanı 

 

 

 

 

 

  

 

 

          


