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    Saygıdeğer Meclis üyeleri ve Hayrabolu halkı , 

 

 

Büyük bir heyecanla başladığımız hizmet döneminin bir yılını daha geride bıraktık. 

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

aynı heyecan ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.  

Ortak hizmet isteği yaptıklarımızı ve yapacaklarınızı tetikleyen en önemli unsurdur. 

Ürettiğimiz  hizmetlere şahit olacağınız bu faaliyet raporunda yapılan her şeyin altında 

birlikte çalışmanın, dayanışmanın, gerçekleştirdiğimiz fikir alış-verişlerinin önemli payı 

vardır. Bizler başarının 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 Büyükşehir Belediyesi Teski Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte 

olan İlçemiz merkez mahalleri ilave Yağmur suyu hattı çalışmaları ile Belediyemizce 

yürütülmekte olan üst yapı yol çalışmaları tamamlanmıştır. Köyden mahalleye dönüşen 

yerleşim yerlerinde üst yapı çalışmaları da devam etmektedir. 

Hisar Mahallesi Kapalı Pazar yeri, Düğün Salonları- Kafeterya Projesi işi Geçici 

Kabul İşlemleri yapılmıştır.  

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan İlyas Mahallesi Alpullu 

Caddesi Zübeyde Hanım Parkı, Rekreasyonel, Sosyal ve sportif Tesisleri Projesi ihalesi 

yapılmıştır. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan İlyas Mahallesi   Katlı 

Otopark ve Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi projesi işi inşaatı devam etmektedir.  

 İller Bankası ile birlikte sürdürdüğümüz İlave + Revizyon İmar Planları çalışmaları  

tamamlanmıştır. 

Hayrabolu’nun kısır tartışmalara ve gereksiz çekişmelere harcayacak vaktinin olmadığını 

biliyor ve görüyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyor, sizlerle birlikte yolumuzda 

ilerliyor ve yapılan tüm çalışmalarımızı belirli bir plan dahilinde yürütüyoruz.  

  İlçemize karşı duyduğumuz sevgimizi ve sevgimiz sayesinde artarak devam eden 

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

“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” 

doğrultusunda 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait hazırladığımız bu Faaliyet Raporu ile 

belediyemiz  çalışmalarını bilgilerinize ve meclisimiz onayına sunarken; yapılan bu 

çalışmalarda emeği geçen, katkı sağlayan başta siz değerli meclis üyelerimiz olmak üzere, 

tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi bir borç bilirken, aynı şevk ve heyecanla  

hizmetlerimizin artarak devam etmesini temenni ediyor; 

Sevgi ve saygılarımı sunuyorum...  

  
 

     

          Fehmi ALTAYOĞLU 

       Belediye Başkanı 
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I- GENEL BİLGİLER 
 

 

A- Misyon ve Vizyon    : 
 

 

*Misyonumuz       : 

              Belediyeler, belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş kamu kurumlarıdır. 

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

etkin, verimli ve kaliteli biçimde gerçekleştirebilmeleri ve hizmet sundukları kentin yaşam kalitesini 

geliştirebilmesi için günümüz gelişmiş ülkelerinde uygulama alanı bulan çağdaş belediyecilik anlayışına 

sahip olmaları gerekmektedir. Bu sebeple, belediyemiz misyonunu " Çağdaş Belediyecilik anlayışı 

çerçevesinde halka hizmet " olarak belirlemiştir. 

*Vizyonumuz: 

  Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve 

çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni 

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

veren kuruluşlar olarak, kentin gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde 

karşılamak zorundadırlar. Bunun yolu da belediyenin gelişim ve değişimleri takip etmesi, bu sürecin 

gerektirdiği dönüşümleri sağlayabilmesi gereklidir.  

Belediyelerimizin bu dönüşümü sağlıklı gerçekleştirmesi, kente ve kentliye en iyi hizmeti 

sunabilmesi için kentlilerin, paydaşların katılımını önemsemesi, karar ve uygulamalarında şeffaflığı 

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

çağdaş ve finansman kaynakları açısından istikrarı sağlamış bir belediyecilik temel hedefimizdir. Tüm 

toplum kesimiyle  barışık, süreklilik içerisinde değişimi arayan birliktelik içerisinde farklılıkları koruyan, 

halkının dinamizmine güvenen etrafındaki gelişmelere ve yeniliklere açık, Sivil Toplum Kuruluşları  ile 

işbirliğine inanan bir yönetim anlayışını hakim kılmayı hedefleyen bir belediyecilik “  olarak belirledik. 

*İlkelerimiz: 

  İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı 

kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. 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 

şunlardır: 

*Şeffaf 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. Şeffaflığın temeli; ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu 

bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır.  
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4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu'nda şu ifadeler yer almaktadır: "Gerçek ve tüzel kişiler, kanunla 

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

ve tüzel kişilerin talep etmeleri halinde, istenen bilgi ve belgeleri kanunda belirtilen istisnalar dışında 

vermekle yükümlüdür." 

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

Vatandaş, "yetki veren" dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar 

doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir. 

*Katılımcı Yönetim:  

Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet 

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

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

zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın 

gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. 

Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyleri" olmak üzere katılımı 

sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK' ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına 

katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Hayrabolu  ve 

Hayrabolululara  daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım 

sergilenecektir. 

*Sürdürülebilirlik: 

Belediyelerimiz, "bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme 

imkanından ödün vermeksizin karşılamak", doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve 

kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir 

yerleşmen alanına dönüştürmekle yükümlüdürler. 

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

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

eder. 

*Hizmette adil, davranışta eşit 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 işlemlerinde 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 yaklaşım, ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate 

alınarak kamu kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır.  

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

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

ilgi ve alakayı görme hakkına sahiptir. 
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*Değişime uyum sağlamak: 

Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve 

çeşitlenmektedir. Belediyemizin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi, vizyonuna 

ulaşabilmesi için değişime uyum sağlamak zorundadır. Hayrabolu Belediyesi, kenti ve kentliyi ilgilendiren 

her alanda gelişmeleri, değişimi yakından takip etmeyi ve bunun gerektirdiği dönüşümleri sağlamayı ilke 

olarak kabul etmektedir. 

*Vatandaş odaklılık: 

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

Çünkü, kamu kurumları ve belediye, vatandaşa hizmet etmek için vardır. “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” 

temel yaklaşımımızdır. 

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

demektir. İnsanı rencide eden, insana saygı göstermeyen, insanın hakkına riayet etmeyen bir yaklaşım 

belediyemizce kabul edilemez. 

Belediyelerin vatandaş 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 çalışma: 

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

programı çalışma esastır. Belediyeler, günü birlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve 

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

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

*Tarihi ve Kültürel mirasın korunması: 

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

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

ilkelerindendir. 
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*Toplumun değer yargılarına saygılı olmak: 

Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. 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 yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. 

*Eğitimli Personel ve güler yüzlü hizmet: 

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

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

güzele ulaşmak , nitelin ve nicelik olarak daha fazla hizmet üretmek için sürekli gelişim anlayışıyla hareket 

etmemiz gerekmektedir. Bu da eğitim ile mümkündür. 

Personelimizin eğitim seviyesinin yükselmesi, vatandaşa daha iyi hizmet sunmamız için gereklidir. 

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

*Kentlilik bilincinin geliştirilmesi: 

Kentlerimizin en önemli sorunlarından birisi de kentte yaşayanların kentlerini sahiplenmemeleridir. 

Kentlilik bilincinin gelişmemiş olması, kentlerimizi sahipsiz kılmakta, kent imkanlarının hoyratça 

kullanılmasına yol açmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesi için kentlilik bilinci ile hareket edilmesi ve 

bu bilincin geliştirilmesi temel ilkelerimizdendir. 

*Kentin Çağdaş normlara kavuşturulması: 

Kentlerin sağlıklı ve sürdürülebilir mekanlara dönüşmesi için çağdaş normların kentte 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Alt yapıdan donatıya, rekreasyondan sosyal ve kültürel hizmetlere kadar 

yerel hizmetlerin her alanında günümüz normlarına ulaşmak temel ilkelerimizdendir. 

*Sağlıklı Kentleşme: 

Ortak yaşam alanlarımız olan kentlerimizin içinde yaşayanlar açısından sağlıklı nitelikte olması 

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

ve kentliyi etkileyen her alanda sağlıklı gelişimi gerekli kılmaktadır. 

“Hayrabolu Belediyesi olarak, şehrimizin sağlıklı gelişimini sağlamak temel ilkelerimizdendir.” 

*Yeşil ve Ferah bir İlçe:  

Hayrabolu’nun  çevre ile uyumu, halkın doğa ile birlikte yaşayabilmesi için yeşil alanların oluşturulması, 

var olanların korunması ve kullanılabilirliğinin geliştirilmesi 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 müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

  

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

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

ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve 

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

hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve 

çocuklar için koruma evleri açar. 

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

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

sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve 

onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 

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

spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan 

sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

 

 Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek 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, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 

sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

 Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları: 

 

 MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 

 a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 

faaliyet ve girişimde bulunmak. 

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

koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

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

vermek. 

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

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

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

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

yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak;  

bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya 

işlettirmek. 
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 f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her 

türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

 g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

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

sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, 

tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

 i) Borç almak, bağış kabul etmek. 

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

limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce 

açılmasına izin vermek. 

 k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar 

vermek. 

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

denetlemek. 

 m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan 

seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi 

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

ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 

 n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

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

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

(LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini 

belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 

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

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

cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek 

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

yürütmek. 

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

denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının 

kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini 

imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma 

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

 İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri 

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

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

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

karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere 

İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa 

tahsis edebilir. 

 Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 

amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

 Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı  

Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. 

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde 

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

 

Belediyeye tanınan muafiyet: 

 

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

getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı 

paylarından muaftır. 
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C- İdareye İlişkin Bilgiler         : 
 

 

1)Fiziksel Yapı : 
 

 

1.1.Kullanılan Binalar 

 

 

 

Bina 

 

 

Mahallesi 

 

İşlevi 

Hizmet Binası İlyas Belediye Hizmet Binası 

Atölye Aydınevler Atölye ve Depolama Alanı 

Hizmet Binası Çerkezmüsellim Belediye Hizmet Binası 

 

 

1.2.Kullanılan Araç ve İş Makinası Parkı 

 

 

Araç Çeşidi 

 

 

Resmi 

 

Kiralık 

 

Toplam 

 

Binek Otomobil 4 2 6 

Kamyonet 8 1 9 

İş Makinası 6 - 6 

Silindir 1 - 1 

Kamyon 5 - 5 

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 

 

51 

 

3 
 

54 
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2)  Örgüt Yapısı : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : 

Belediye Başkanlığımız hizmet binamızda yapılan çalışmalarda  merkezi bilgisayar otomasyon 

teknolojisi kullanılmakta, birimlerde yapılan çalışmalar Mali Hizmetler  Müdürlüğünün takibiyle ve 

yedekleme sistemiyle çalışılmaktadır.  

Bunun yanı sıra Belediyemiz birimlerinde yazışmalarda bağımsız PC’ ler de yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

Elektronik Belge Yönetim Sistemi 2017 Mayıs Ayında kullanımına başlanılmıştır.    

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğün bünyesinde Net-Cad –Gıs sistemi 

kullanılmakta ve ayrıca Kent Bilgi Sistemi ile vatandaşlarımıza web ortamında da İmar durumu bilgileri ve 

İmar Planı bilgileri verilmesi hizmeti sunulmaktadır.  

 

 

 

 
FEHMİ ALTAYOĞLU 

BELEDİYE BAŞKANI 

 

BELEDİYE  

MECLİSİ 

 

BELEDİYE  

ENCÜMENİ 

BAŞKAN  

YARDIMCISI 

BAŞKAN  

YARDIMCISI 

MALİ 

 HİZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

YAZI 

 İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

FEN  

İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ZABITA   

MÜDÜRLÜĞÜ 

İMAR VE 

ŞEHİRCİLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TEMİZLİK  

İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 
AVUKAT 

ÖZEL 

KALEM 

KÜLTÜR VE 

SOSYAL İŞLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

MUHTARLIK 

İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
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4-  İnsan Kaynakları : 

Belediye çalışmaları, yürütmenin başı olarak Belediye Başkanı tarafından yürütülmekte olup bu 

çalışmalarda Belediye Başkan Yardımcıları koordinasyonunda çalışmalarını sürdürmektedir.  

Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılan faaliyetler 2 adet Başkan Yardımcılığı, Yazı İşleri 

Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta 

Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 

olmak üzere toplam 8 birim müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  

  

Belediye birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabii 27 Memur, 40 Daimi sigortalı 

işçi görev yapmakta olup; ayrıca 1 adet tam zamanlı sözleşmeli avukat ile, 2 adet tam zamanlı sözleşmeli 

harita mühendisi, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli veteriner hekim, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli inşaat 

mühendisi,1 adet sözleşmeli şehir plancısı, 1 adet Çevre Mühendisi, 1 adet elektrik Teknikeri,1 adet Harita 

Teknikeri, 1 adet Bilgisayar Teknisyeni ve 1 adet Eğitmen olmak üzere olmak üzere toplam da 11 adet 

sözleşmeli personel çalışmaktadır. 

  

 

4.1.Personel Durumu: 

 

 

Memur 

 

İşçi 

 

Sözleşmeli 

 

Toplam 

 

27 

 

40 

 

11 

 

78 

 

- Cinsiyete Göre Personel Durumu: 

 

 

 

Memur İşçi Sözleşmeli

Kadın 5 5 4

Erkek 22 35 7

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
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- Eğitim Durumuna Göre Personel Durum: 

 

 

 

- Yaş Durumuna Göre Personel Durumu: 

 

 

 

Memur İşçi Sözleşmeli

İlköğretim 2 31 0

Lise 14 6 1

Önlisans 6 3 2

Lisans 5 0 8

0

5

10

15

20

25

30

35

Memur İşçi Sözleşmeli

18-24 0 0 1

25-34 13 3 9

35-44 5 12 1

45-54 8 23 0

55- 1 2 0

0

5

10

15
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25
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5- Sunulan Hizmetler : 

Belediyemiz bünyesinde Hayrabolu halkının her türlü ihtiyaçları düşünülerek çalışmalarımıza 

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

ve 46 köyümüzün ihtiyaçlarını karşılayabilmek, kentsel altyapı ve planlama hizmetlerini yerine getirerek 

sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre oluşturacak sağlıklı bir kent kurmak üzere faaliyetlerimizi 

sürdürmekteyiz.  

Bu çerçevede; 

 Hayrabolu halkının uygun standartlarda bir şehir hayatı yaşayabilmesi için çevre ve çevre sağlığı, 

temizlik, çöp toplama çalışmaları, 

 Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların arttırılması ile çevre düzenlemeleri, 

 Asfalt ve parke taş yol çalışmaları, 

 Coğrafi ve kent bilgi sistemleri, 

 Zabıta hizmetleri, 

 Kültür, sanat, gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütülmesi, 

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

vatandaşların ihtiyaçlarını karşımaya yönelik tüm yerel hizmetler sunulmakta olup; yapılan her 

türlü başvurular zamanında karşılanmaktadır. 

 

 

6- Yönetim ve İç Kontrol : 

Belediye bünyesinde yapılan çalışmalar 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri doğrultusunda, 

Belediye Başkanının sevk ve idaresinde, Başkan Yardımcılarının koordinasyonunda ve birim Müdürlerinin 

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

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri  

 Hayrabolu halkının ihtiyaçlarını karşımaya çalışmak ile birlikte 6360 sayılı kanunun yürürlüğe 

girmesi ile mahalleye dönüşen mülga belde ve köylerin de ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüm 

mahallelerimizde altyapı ve üst yapı çalışmalarımız devam etmektedir. 

 Hayrabolu merkezinde yapımı tamamlanan kanalizasyon ve su altyapı çalışmaları ile birlikte 

bozulan yolların asfalt ve parke taş çalışmalarımız tamamlanmış olup mülga belde ve köylerin üst 

yapı çalışmalarımızın ivedi olarak bitirilmesi, 

 İhalesi yapılan Kapalı Pazaryeri ve Açık Kapalı düğün salonu projesinin inşaatının tamamlanarak 

halkımızın hizmetine sunulması, 

 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan katlı otopark ve meydan 

düzenlemesi  projesinin tamamlanması esnasında Belediyemizce gerekli desteğin sağlanarak 

ivedilikle halkımızın hizmetine sunulması, 

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

alınması,  

 2016 yılında Hüseyin Selahattin Ali MORALI tarafından Belediyemize bağışı yapılan binada 

KÜLTÜR AKADEMİ’ si inşaatının tamamlanarak halkımıza Sosyal ve Kültürel anlamda kaliteli 

hizmet sunulması, 

 İstihdam sağlayıcı yatırımlara yardımcı olunması, 

 Yeşil çevrenin muhafazası ve yeni alanların oluşumu, 

 Yeni yollar yapılması ve yol kalitesinin iyileştirilme çalışmaları ve bakımları,  

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

faaliyetleri ile kent kimliğinin geliştirilmesi, 

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

yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, 

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

personelin eğitimi ve sürekliliğinin sağlanması, 

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

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

B- Temel Politikalar ve Öncelikler 

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) işbirliği, Sosyal faaliyetlerde entegrasyonunun sağlanması, 

İstihdama dönük yatırımların yapılmasında belediye hizmetlerinin etkin şekilde değerlendirilmesi ve  teşvik 

edici biçimde verilmesinde gerekli tedbirlerin alınması, Belediye Başkanlığımız bünyesinde yürütülen 

işlerin kanunlar  ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi, belediye birimleri arasında gerekli 

uyum ve koordineli bir çalışma düzeninin sağlanması, vatandaşın işlerinin zamanında sonuçlandırılması 

esas görevimizdir. Bunun yanında  belediye başkanlığında görevli tüm personelin saygılı ve güler yüzlü 

olarak hizmet etmesi önceliklerimiz arasında bulunmaktadır.   
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
 

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, taşınır ve taşınmazlardan elde 

edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirler 

olarak ifade edilen ve diğer ilgili kanunlar kapsamında elde edilen bütçe öngörüleri, gerçekleşen gelir 

değerlerine ilişkin bilgilere, iş ve işlemlerdeki mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması 

amacıyla aşağıdaki tablo ve grafiklere yer verilmiştir. 

  Belediyemiz 2017 yılı Gelir bütçesi Belediye Meclisince 25.000.000,00 TL’sı olarak belirlenmiş 

olup,ayrıca 06.04.2017 tarih ve 30 sayılı meclis kararı ile Finansmanın ekonomik sınıflandırılması 

cetvelinde gösterilmek üzere, İller Bankasından kullanılan kredi ile 9.000.000,00 TL’sı finansman 

sağlanmıştır. 

 

Gelir bütçesi ve gerçekleşme bilgileri aşağıdaki gibidir; 

     

          Bütçe Tahmini Gerçekleşen Gelir 

 

 Vergi Gelirleri   :    2.678.000,00 TL 2.134.661,60 TL  

 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  :    3.150.000,00 TL 2.705.070,51 TL 

 Alınan Bağış ve Yardımlar   :    4.835.000,00 TL      80.000,00 TL 

 Diğer Gelirler   :  12.167.000,00 TL     10.873.990,64 TL 

 Sermaye Gelirleri    :    2.245.000,00 TL 3.819.492,64 TL  

 Red ve İadeler   :       -75.000,00 TL    0,00 TL   olmak üzere; 

 

Toplam     : 25.000.000,00 TL 19.613.215,39TL  

olarak gerçekleşmiştir. 

 

Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı   : % 78,45’dir. 

 

 
 

 

 

 

Bütçe Tahmini
Gerçekleşen

Gelir
Oran(%)

Gerçekleşme Oranı 25.000.000,00 19.613.215,39 78,45

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 Gelir Tablosu : 

 

 

2017 Bütçe Gelirleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

01. Vergi Gelirleri 2.134.661,60 TL  10,88 

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 

 

2.705.070,51 TL 

 

13,79 

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 

 

80.000,00 TL 

 

0,41 

05. Diğer Gelirler 10.873.990,64 TL 55,44 

06. Sermaye Gelirleri    3.819.492,64 TL 19,47 

09.Red ve İadeler(-) 0,00 TL       0,00 

TOPLAM 19.613.215,39 TL 100 
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 Bütçe Gelir Grafiği : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergi Gelirleri                                              
% 10,88

Teşebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri  
% 13,79

Alınan Bağış ve 
Yardımlar

% 0,41

Diğer Gelirler  %55,44   

Sermaye Gelirleri 
% 19,47
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Gider Bütçesi               : 

 

Belediyemiz 2017 yılı Gider bütçesi Belediye Meclisince 25.000.000,00 TL’sı olarak belirlenmiş 

olup, ayrıca 06.04.2017 tarih ve 30 sayılı meclis kararı ile 9.000.000,00 TL’sı ek gider bütçesi düzenlenerek 

gider bütçesi toplamı 34.000.000,00 TL’sı olarak belirlenmiştir.  

      

    Bütçe Tahmini  Ek Bütçe                       Gerçekleşen Gider 

 

-Personel Giderleri  :  5.312.000,00 TL    4.897.015,63 TL 

-SGK Devlet Primleri   :     862.000,00 TL       842.219,88 TL     

-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri :  9.534.000,00 TL    8.495.718,48 TL 

-Faiz Giderleri   :      100.000,00 TL                 463.462,61 TL 

-Cari Transferler   :      699.000,00 TL       384.288,96 TL 

-Sermaye Giderleri  :   6.225.000,00 TL 9.000.000,00 TL          14.535.850,15 TL 

-Yedek Ödenek   :   2.268.000,00 TL   

 

Toplam   : 25.000.000,00 TL + 9.000.000,00 TL 

   34.000.000,00  TL                            29.618.555,72 TL  
olarak gerçekleşmiştir. 

 

Gider Bütçesi gerçekleşme oranı   : % 87,11’dir. 

 

 
 

 

 

 

Gider Bütçesi gerçekleşmesi aşağıdaki gibi birimler itibariyle;    
    

BİRİM ADI BÜTÇE  İLE VERİLEN HARCANAN

ÖZEL KALEM 3.132.000,00 2.756.784,19

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 21.008.000,00 19.885.497,69

MALİ HİZ.MÜDÜRLÜĞÜ 4.186.000,00 1.813.306,43

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 547.000,00 437.825,99

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.285.000,00 925.808,54

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD 1.000.000,00 615.445,83

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. 2.842.000,00 3.183.887,05

TOPLAM 34.000.000,00 29.618.555,72

 
 

 

 

 

Bütçe Tahmini Gerçekleşen Gider Oran(%)

Gerçekleşme Oranı 34.000.000,00 29.618.555,72 87,11

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

40.000.000,00
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 Bütçe Gider Tablosu : 

 

 

 

2017 Bütçe Giderleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

01. Personel Giderleri 4.897.015,63 TL 16,53 

02. SGK Devlet Primleri    842.219,88 TL 2,84 

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 8.495.718,48 TL 28,68 

04. Faiz Giderleri 

     

463.462,61 TL  1,57 

05. Cari Transferler 384.288,96 TL 1,30 

06. Sermaye Giderleri 14.535.850,16 TL 49,08 

TOPLAM 29.618.555,72 TL 100 
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 Bütçe Gider Grafiği : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personel Giderleri                                  
% 16,53

SGK Devlet Primleri
% 2,84

Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri
%  28,68

Faiz Giderleri                               
% 1,57

Cari Transferleri
% 1,30

Sermaye Giderleri 
% 49,08
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 Personel Giderleri Tablosu : 

 

 

2017 Personel Giderleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

01.1 Memurlar 1.544.435,35 TL 31,54 

01.2 Sözleşmeli Personel 606.349,17 TL 12,38 

01.3 İşçiler 2.577.300,63 TL 52,63 

01.4 Geçici Personel 0,00 TL   0,00 

01.5 Diğer Personel 168.930,48 TL 3,45 

TOPLAM 4.897.015,63 TL 100 

 

 

  SGK Devlet Primleri Giderleri : 
 

  

2017 SGK Devlet Primleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

02.1 Memurlar 225.409,84 TL 26,76 

02.2 Sözleşmeli Personel 78.238,03 TL 9,29 

02.3 Sosyal Sigortalar 538.572,01 TL 63,95 

TOPLAM 842.219,88 TL 100 

 

 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Tablosu : 

 

2017 Mal Ve Hizmet Alımı 

Açıklama Tutar Oran(%) 

03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme 

Alımı 
1.332.698,43 TL 15,69 

03.3 Yolluklar 13.960,49 TL 0,16 

03.4 Görev Giderleri 40.532,01 TL 0,48 

03.5 Hizmet Alımları 4.208.962,01 TL 49,54 

03.6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 1.135.136,48 TL 13,36 

03.7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım 

Bakım Onarım 
1.385.291,13 TL 16,31 

03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım 

Giderleri 
379.137,93 TL 4,46 

TOPLAM 8.495.718,48 TL 100,00 
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 Faiz Giderleri Tablosu :     

2017 Faiz Giderleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

04.2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 463.462,61 TL 100,00 

TOPLAM 100,06 TL 100 

 

 

 Cari Transfer Giderleri Tablosu : 

 

 

2017 Cari Transferler 

Açıklama Tutar Oran(%) 

05.1 Görev Zararları 44.213,41 TL 11,51 

05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 

Yapılan Transferler 
 138.984,65 TL 36,17 

05.8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 201.090,90 TL 52,33 

TOPLAM 384.288,96 TL 100 

 

 

 Sermaye Giderleri Tablosu   : 

 

    

   

2017 Sermaye Giderleri 

Açıklama Tutar Oran(%) 

06.1 Mamul Mal Alımları  201.977,00 TL 1,39 

06.04 Gayri Alımları ve Kamulaştırma 12.951,56 TL 0,09 

06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim 

Giderleri 
14.238.518,56 TL 97,95 

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri       82.403,57 TL 0,57 

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

 

 

Bütçe Uygulama (Gelir) Sonuçları Tablosu 

Ekonomik Düzey Temel Kodlar 2015 2016 2017 

01. Vergi Gelirleri 
 

1.892.753,57 TL 

 

 

2.342.679,83 TL 

 

2.134.661,60 TL 

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 
 

1.739.050,06 TL 

 

 

2.276.230,61 TL 

 

 

      2.705.070,51   TL 

 

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 
Gelirler 

 

2.044.000,00 TL 

 

 

10.933,60 TL 

 

 

             80.000,00 TL 

 

05. Diğer Gelirler 11.150.115,89 TL 12.640.487,26 TL 10.873.990,64 TL 

06. Sermaye Gelirleri 179.222,94 TL 4.124.552,80 TL 3.819.492,64 TL 

08. Alacaklardan Tahsilatlar 1.391.320,66 TL 832.088,21 TL 0,00 TL 

TOPLAM 18.396.463,12 TL 22.226.972,31 TL 19.613.215,39 TL 

 

 Yıllara Göre Karşılaştırmalı Gelir  Grafiği: 

 

 
 

 

 

2015 2016 2017

Gerçekleşen Gelir 18.396.463,12 22.226.972,31 19.613.215,39

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00
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 Yıllara Göre Karşılaştırmalı Gider  Tablosu : 

 

Bütçe Uygulama (Gider) Sonuçları Tablosu 

Ekonomik Düzey Temel Kodlar 2015 2016 2017 

1. Personel Giderleri 3.723.225,40 4.782.449,96 TL 4.897.015,63 TL 

2. SGK Devlet Primleri 643.211,40    748.594,31 TL    842.219,88 TL 

3. Mal ve Hizmet Alımı 6.495.924,61 7.889.476,77 TL 8.495.718,48 TL 

4. Faiz Giderleri 5.128,66 
     

100,06 TL  

     

463.462,61 TL  

5. Cari Transferler 376.618,23 3.768.205,50 TL 384.288,96 TL 

6. Sermaye Giderleri 7.590.227,59 4.944.361,96 TL 14.535.850,16 TL 

TOPLAM 18.834.335,89 22.133.188,56 TL 29.618.555,72 TL 

 

 

 Yıllara Göre Karşılaştırmalı Gider  Grafiği : 

 

 

2015 2016 2017

Gerçekleşen Gider 18.834.335,89 22.133.188,56 29.618.555,72

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
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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 % 

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 

2017 25.000.000,00 19.613.215,39 78,45 34.000.000,00 29.618.555,72 87,11 
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 Bütçe Gelir – Gider Performans Tablosu : 

 

BÜTÇE GELİR PERFORMANSI 

GELİRLER 
(Ekonomik 
Kodlama 
I.Düzey) 

2016 Yılı 2017 Yılı 
2016 - 2017 

 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 3.218.331,85 2.342.679,83 90,98 72,79 2.678.000,00 3.296.806,13 2.134.661,60 79,71 64,74 4,00 2,44 -8,88 

3.Teşebbüs 
ve Mülkiyet 
Gelirleri 

2.670.000,00 2.833.266,95 2.276.230,61 85,25 80,34 3.150.000,00 3.354.743,57 2.705.070,51 85,88 80,63 17,98 18,41 18,84 

4.Alınan Bağış 
ve Yardımlar 
ile Özel 
Gelirler 

5.835.000,00 10.933,60 10.933,60 0,19 100,00 4.835.000,00 80.000,00 80.000,00 1,65 100,00 -17,14 631,69 631,69 

5.Diğer 
Gelirler 

16.740.000,00 13.313.360,37 12.640.487,26 75,51 94,95 12.167.000,00 11.573.719,99 10.873.990,64 89,37 93,95 -27,32 -13,07 -13,98 

6.Sermaye 
Gelirleri 

945.000,00 4.124.552,80 4.124.552,80 436,46 100,00 2.245.000,00 3.819.492,64 3.819.492,64 170,13 100,00 137,57 -7,40 -7,40 

8.Alacaklarda
n Tahsilat 

0,00 832.088,21 832.088,21 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.Red ve 
İadeler(-) 

-15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 

TOPLAM 28.750.000,00 24.332.533,78 22.226.972,31 77,31 91,35 25.000.000,00 22.124.762,33 19.613.215,39 78,45 88,65 -13,04 -9,07 -11,76 
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Birim 

Bütçe 

Teklifi

Bütçe 

Kararnam

esi

Yıl Sonu 

Harcama
D1/ D1/ D1/

Birim Bütçe 

Teklifi

Bütçe 

Kararname

si

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
4.678.000,00 4.678.000,00 5.557.500,00 4.782.449,96 102,23 102,23 86,05 5.312.000,00 5.312.000,00 5.459.500,00 4.897.015,63 92,19 92,19 89,70 13,55 13,55 -1,76 2,40

02. SGK Devlet 

Primleri
778.000,00 778.000,00 852.000,00 748.594,31 96,22 96,22 87,86 862.000,00 862.000,00 935.200,00 842.219,88 97,71 97,71 90,06 10,80 10,80 9,77 12,51

03. Mal ve 

Hizmet Alımı
7.436.000,00 7.436.000,00 10.274.500,00 7.889.476,77 106,10 106,10 76,79 9.534.000,00 9.534.000,00 10.237.300,00 8.495.718,48 89,11 89,11 82,99 28,21 28,21 -0,36 7,68

04. Faiz 

Giderleri
30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,06 0,33 0,33 0,33 100.000,00 100.000,00 464.000,00 463.462,61 463,46 463,46 99,88 233,33 233,33 1.446,67 0,00

05. Cari 

Transferler
6.419.000,00 6.419.000,00 3.942.500,00 3.768.205,50 58,70 58,70 95,58 699.000,00 699.000,00 645.000,00 384.288,96 54,98 54,98 59,58 -89,11 -89,11 -83,64 -89,80

06. Sermaye 

Giderleri
6.809.000,00 6.809.000,00 8.093.500,00 4.944.361,96 72,62 72,62 61,09 6.225.000,00 15.225.000,00 16.091.000,00 14.535.850,16 233,51 95,47 90,34 -8,58 123,60 98,81 193,99

9.Yedek 

Ödenekler
2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268.000,00 2.268.000,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,77 -12,77 0,00 0,00

TOPLAM 28.750.000,00 28.750.000,00 28.750.000,00 22.133.188,56 76,99 76,99 76,99 25.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 29.618.555,72 118,47 87,11 87,11 -13,04 18,26 18,26 33,82

BÜTÇE GİDER PERFORMANSI

GİDERLER 

(Ekonomik 

Kodlama 

I.Düzey)

2016 yıl ı 2017 Yılı
2016 - 2017

 Arasındaki Artış

Yılsonu 

Bütçe 

Ödeneği 

(C1)

TL

Yılsonu 

Bütçe 

Ödeneği 

(C2) 

TL
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 2016-2017 Yılları Bütçe - Gelir Karşılaştırma Grafiği : 

 

 

 
 

 

 2016-2017 Yılları Bütçe - Gider Karşılaştırma Grafiği : 

 

 

 

2016 2017

Bütçe Tahmini 28.750.000,00 25.000.000,00

Gerçekleşen Gelir 22.226.972,31 19.613.215,90
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35.000.000,00

2016 2017

Bütçe Tahmini 28.750.000,00 34.000.000,00

Gerçekleşen Gider 22.133.188,56 29.618.555,72
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2016 Yılı 

çekleşme Oranı 

%77,31 

 

2017 Yılı 

Gerçekleşme Oranı 

%78,45 

 

2017 Yılı 

Gerçekleşme Oranı 

%87,11 

 

2016 Yılı 

Gerçekleşme Oranı 

%76,99 
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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 ARTIŞ ARTIŞ ARTIŞ

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

1.Vergi Gelirleri 2.575.000,00 3.218.331,85 3.218.331,85 2.342.679,83 72,79 2.678.000,00 3.296.806,13 3.296.806,13 2.134.661,60 64,75 4,00 2,44 -8,88

3.Teşebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri
2.670.000,00 2.833.266,95 2.833.266,95 2.276.230,61 80,34 3.150.000,00 3.354.743,57 3.354.743,57 2.705.070,51 80,63 17,98 18,41 18,84

4.Alınan Bağış ve 

Yardımlar ile Özel 

Gelirler

5.835.000,00 10.933,60 10.933,60 10.933,60 100,00 4.835.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00 -17,14 631,69 631,69

5.Diğer Gelirler 16.740.000,00 13.313.360,37 13.313.360,37 12.640.487,26 94,95 12.167.000,00 11.573.719,99 11.573.719,99 10.873.990,64 93,95 -27,32 -13,07 -13,97

6.Sermaye 

Gelirleri
945.000,00 4.124.552,80 4.124.552,80 4.124.552,80 100,00 2.245.000,00 3.819.492,64 3.819.492,64 3.819.492,64 100,00 137,57 -7,40 -7,40

8-Alacaklardan 

Tahsilat
0,00 832.088,21 832.088,21 832.088,21 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9-Red ve İadeler(-) -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 28.750.000,00 24.332.533,78 24.332.533,78 22.226.972,31 91,35 25.000.000,00 22.124.762,33 22.124.762,33 19.613.215,39 88,65 -13,04 -9,07 -11,76

TAHAKKUK-TAHSİLAT PERFORMANSI

(2016-2017)

GELİRLER 

(Ekonomik 

Kodlama I.Düzey)

2016 YILI 2017 YILI
2016 - 2017 

ARASINDAKİ ARTIŞ

Toplam 

Tahakkuk      

(C1)

TL

Yılsonu 

Tahsilat 

(D1)

TL

Toplam 

Tahakkuk      

(C2)

TL

Yılsonu 

Tahsilat 

(D2)

TL
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 Kurumsal Bazda Gider Raporu : 

 

 

 

KURUMSAL

SINIF.

46 59 07 02 ÖZEL KALEM 3.132.000,00 522.700,00 166.700,00 3.488.000,00 2.756.784,19 731.215,81 88,02 9,31

46 59 07 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ* 21.008.000,00 2.186.164,61 1.079.364,61 22.114.800,00 19.885.497,69 2.229.302,31 94,66 67,14

46 59 07 31
MALİ HİZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜ**
4.186.000,00 560.000,00 2.601.500,00 2.144.500,00 1.813.306,43 331.193,57 43,32 6,12

46 59 07 33 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 547.000,00 88.000,00 27.000,00 608.000,00 437.825,99 170.174,01 80,04 1,48

46 59 07 34 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.285.000,00 37.500,00 27.000,00 1.295.500,00 925.808,54 369.691,46 72,05 3,13

46 59 07 36
İMAR VE ŞEHİRCİLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ
1.000.000,00 197.500,00 173.500,00 1.024.000,00 615.445,83 408.554,17 61,54 2,08

46 59 07 37 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.842.000,00 681.700,00 198.500,00 3.325.200,00 3.183.887,05 141.312,95 112,03 10,75

34.000.000,00 4.273.564,61 4.273.564,61 34.000.000,00 29.618.555,72 4.381.444,28 87,11 100,00

KURUMSAL BAZDA GİDER RAPORU

(2017)

Imha Ödenek
Gerçekleşme 

(%)

Toplam 

Gerçekleşme 

İçindeki Payı

(%)

Genel Toplam

AÇIKLAMA
Başlangıç 

Ödenek
EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-)

Net Ödenek 

Toplamı

Harcama 

Toplamı
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2- Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar : 
 

Yukarıdaki tablolarda belirtildiği üzere; 

 

 2016 yılı Gelirleri 22.226.972,31 TL iken;  

2017 yılı Gelirleri, 2016 yılı gelirlerine oranla % 11,76 azalış ile 19.613.215,39 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

2016 yılı Gelir Bütçe Tahminin Gerçekleşen Gelire oranı % 77,31 iken; 

2017 yılı Gelir Bütçe Tahmininin Gerçekleşen Gelire oranı % 78,45 olarak 

gerçekleşmiştir. 

 2016 yılı Giderleri 22.133.188,56 TL iken; 

2017 yılı Giderleri, 2016 Yılı Giderlerine oranla % 33,82 artış ile 29.618.555,72 TL olarak  

gerçekleşmiştir. 

2016 yılı Gider Bütçe Tahminin, Gerçekleşen Gidere oranı % 76,99 iken; 

2017 yılı Gider Bütçe Tahmininin Gerçekleşen Gidere oranı % 87,11 olarak 

gerçekleşmiştir 

 Tahakkuk-Tahsilat Performansı değerlendirildiğinde; 2016 yılı tahsilatının 2016 tahakkuka 

oranı % 91,35 iken, 2017 yılı tahsilatının 2017 tahakkuka oranı % 88,65 olarak 

gerçekleşmiştir.   

 2017 Yılı Personel Giderleri rakamı olan 4.897.015,63 TL’sının bir önceki yıl (2016 Yılı) 

gerçekleştirilen gelir rakamı olan 22.226.972,31 TL’sının 2017 yılı için belirlenen yeniden 

değerleme oranı(%14,47)  ile çarpımı sonucu elde edilen rakam olan 25.443.215,20 TL’sına 

oranı % 19,25’tür.  

 

3- Mali Denetim Sonuçları : 

 
Belediyenin 2017 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve kayıtlarının  incelenmesi için 5393 sayılı 

kanunun 25. maddesi gereği Denetim komisyonu kurulmuştur. 

Denetim komisyonunca komisyon çalışmalarına devam edilmektedir. Bu zamana kadar yapılan 

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

kaynakların da yine ilgili kanunlar çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığı 

görülmüş olup, uygun olmayan herhangi bir işleme rastlanmamıştır.   

Ayrıca, Belediyemizin 2017 mali yılı hesap iş ve işlemleri, Sayıştay Başkanlığı tarafından 

denetime alınmış olup, 2017 yılı hesap iş ve işlemlerine ilişkin tüm belgeler 6085 sayılı Sayıştay 

Kanunu ve bu kanuna ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Sayıştay Başkanlığına teslim edilmiştir. 

Sayıştay denetimi devam etmektedir. 

 

4- Diğer Hususlar  : 

 
İçişler Bakanlığı Denetimi : 

 

Belediye Başkanlığımızın İdari İş ve işlemleri ile ilgili, 5393 sayılı Belediye Kanununun 54. ve 55. 

Maddeleri gereği İçişleri Bakanlığı Başkontrolü tarafından 01.11.2012 tarihinden 08.09.2016 tarihine 

kadar olan döneme ilişkin işlemler denetlenmiştir.  

Yapılan denetim sonucunda denetim dönemini kapsayan İdari iş ve İşlemler hakkında mevzuata 

ve hukuka uygun uygulamaların devamının sağlanması ve özellikle gider oluşturan işlemler 

bölümünde yapılan ihalelere dair işlemlerin memnuniyet  verici olduğu ifade edilmiştir.   

 

Borçlanma    : 

  

Kapalı Pazar yeri ve Açık Kapalı Düğün Salonu yapım işi için İller bankasından  kullanılan 84 ay 

vadeli 11.000.000,00 TL’sı limitli kredi ile ilgili, 2017 yılı sonu itibariyle 10.807.911,15 TL’sı 

borçlanılmış olup; 2017 yılı içerisinde toplam 1.123.676,76 TL’sı ödeme yapılmıştır. 
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B- Performans Bilgileri 
 

1- Faaliyet ve Proje  Bilgileri 
 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: 

 

 

 

 BELEDİYE MECLİS FAALİYETLERİ: 

 

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Belediye Meclis salonunda her ay olmak üzere 13 toplantı 

yaparak  67 adet meclis kararı alınmıştır. Yazılan tüm kararlar imzalatılarak yasal süresi içinde kesinleşen 

meclis kararlarını mahallin en büyük mülki idari amirine göndermiştir. Uygulamaya konulmak üzere 

zimmetli olarak Belediyemiz Müdürlüklerine zamanında ulaştırılmıştır. 

 

 

 BELEDİYE ENCÜMEN FAALİYETLERİ: 

 

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, bağış, Zabıta Amirliği 

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

ve  diğer çeşitli konular görüşülmüş olup, 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında 43 toplantı yapmış olup, 

toplam 351 adet encümen kararı alınmıştır. Yazılan Encümen kararları imzaları tamamlatıldıktan sonra ilgili 

birimlere gönderilmiştir. 

 

 

 PERSONEL                : 

 

Belediyemiz birimlerinde çalışmakta olan sigortalı işçilerin 2017 yılı maaşları ve ikramiyeleri 

düzenli bir şekilde ödenmiştir. 

İşçi sendikası ile 10 Şubat 2017 tarihinde Toplu iş sözleşmesi imzalanarak işçilerimize sendikal 

hakları verilmektedir.  

Belediyemizde çalışan memurlara 13 Ocak 2016 - 31 Aralık 2107 tarihleri arasında Sendika ile 

sözleşme yapılarak Başkan Yardımcısına 840,00TL Müdürlere 805,00TL Şef, Memur ve Sözleşmeli persone 

595,00TL  Sosyal Denge Tazminatı verilmektedir. 

Belediyemizde norm kadrolarında 166 adet memur kadrosu ile 83 Daimi işçi kadrosu verilmiştir.  

Halen Belediyemizde 28 adet memur,  11 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli personel 40 Daimi işçi  ve 

84 adet Taşeron işçi eli ile İş ve Hizmetleri sürdürülmektedir. 

2017 Yılında Başarılı personellerimiz ödüllendirilmiş olup, ayrıca tüm personelimize yılbaşı gıda 

paketi yaptırılmıştır.  

 

 EVLENDİRME MEMURLUĞU: 

 

01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasında Belediye Evlendirme memuru tarafından 224 adet evlendirme 

işlemi  yapılmıştır. 
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 SOSYAL VE KÜLTÜREL  FAALİYETLER : 

 17 Şubat 2017 Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinde ki depremzede vatandaşlarımıza yardımlarımızı  

ulaştırdık. 

 21 Şubat 2017 Komando Piyade Astsubay Yunus İşçan’ı Hayrabolu’nun Şalgamlı Mahallesindeki 

Baba evinde son yolculuğuna uğurladık. 

 28 Şubat 2017 Kapalı Pazar yerimizin temelinin atıldı. 

 8 Mart 2017 Emekçi Kadınlar günü kutlandı, Aynı zamanda Belediye koromuzun konseri 

gerçekleşti. 

 11 Mart 2017 Kadınlar Matinesi (Canan Şimşek) yapıldı. 

 14 Mart 2017 Tüm Sağlık Personeli çalışanlarının Tıp Bayramı kutlandı. 

 17 Mart 2017 11 Okul, 11 İlçe Projesi kapsamında ilçemize yapılan Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun 

devir teslim töreni gerçekleşti. 

 18 Mart 2017 Çanakkale Zaferinin 102. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma töreni, 

akabinde Şehit ve Gazi ailelerimizle beraber öğle yemeği, daha sonrasında Şehitlerimizin anısına 

Motokros etkinliğimizi düzenledik. 

  23 Mart 2017(21-26 Mart) Orman Haftası nedeniyle Hayrabolu Göletine 600 adet fidan dikildi. 

  27 Mart 2017 Hayrabolu İlçesi Meydan Düzenlemesi ve Yer Altı Otoparkı temel atılması. 

  30 Mart 2017 Lüleburgaz Tıp Merkezinden gelen Kardiyalog doktorun Semineri düzenlendi. 

  31 Mart 2017 Yaşlılar haftası dolayısıyla Lüleburgaz Tıp Merkezine 65 Yaş üstü vatandaşlarımızı 

götürerek muayene ve tahlillerden ücretsiz bir şekilde yararlanmalarına öncülük ettik. 

  5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Hayrabolu Baro odamızı ziyaret ettik. Avukatlarımızla bir araya 

gelerek, 5 Nisan Avukatlar Gününü kutladık. 

  6 Nisan Hayrabolu Belediyesi Kültürel Etkinlik kapsamında düzenlediğimiz Ankara Gezisine 

bayanlarımız yolcu ettik. 

  7 Nisan Polis Haftası nedeniyle Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürü Kadir YILDIRIM’I ziyaret ettik. 

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 172.yıl dönümü vesilesiyle tüm emniyet çalışanlarının Polis 

Haftasını kutladık. 

 13 Nisan Perşembe Lüleburgaz Tıp Merkezinden gelen Diyetisyen Beyza ULU’nun Sağlıklı 

Beslenme Sempozyumunu gerçekleştirdik. 

 23 Nisan Pazar Günü Büyükçekmece Belediyesi tarafından gelen öğrencilerin Çocuk Bayramı 

etkinliği nedeniyle Belediyemiz bünyesinde Folklör ekibini ağırladık. 

 24 Nisan Jandarma Uzm. Çavuş Turgut KURTÇU’nun Hayrabolu Cambazdere’deki baba evindeki 

son yolculuğuna uğurladık. 

 3 Mayıs Çarşamba Hayrabolu Belediyesi Sosyal Etkinlikleri kapsamında Özel Lüleburgaz Tıp 

Merkezinden gelen Genel Cerrahi Uzm. Dr. Ferruh PERDAR’ın Meme, Mide ve Hemoroidal 

Hastalıklar hakkındaki paneli gerçekleşmiştir. 

 Hayrabolu Belediyesi 10-16 Mayıs Engelli Haftası dolayısıyla engelli vatandaşlarımıza ve aileleri 

adına kahvaltı programı organize ettik. 

 Hayrabolu Belediyesi Sosyal Kültürel Etkinlikler kapsamında 20 Mayıs Cumartesi günü saat (12 00- 

18 00) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 3.düzenlenen Süt Şenliği etkinliği Hayrabolu 

Göleti (Mesire) alanında gerçekleşmiştir. 

 25 Mayıs Perşembe sosyal kültürel etkinlikler kapsamında Hayrabolu Belediyesi Türk Halk Müziği 

Korosunun konseri gerçekleşti. 

 Hayrabolu Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında, Ramazan ayı boyunca Edirne gezisi 

düzenlendi. 

 1 Haziran 2017 Perşembe günü TURKCELL Sponsorluğunda düzenlediğimiz iftar yemeğimizi 

gerçekleştirdik. 

 5 Haziran 2017 Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Hayrabolu göletimize, fidan dikimi, 

ayrıca çocuklarımızla bisiklet turu düzenledik. 

 9 Haziran Cuma Tekirdağ Uluslararası 53. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında, ilçemizde 9 

Haziran Fuat Saka Konseri, 10 Haziran Cumartesi Mesut Süre ile Stand-Up gösterisi, 11 Haziran 

Pazar günü ise Suzan Kardeş Konseri düzenlendi. 

 Voleybol, Basketbol, Futbol yaz spor kurslarımız açıldı. 313 öğrenciye kurs verildi. 
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 22 Haziran Perşembe günü Kadir Gecesi nedeniyle ilçemizde bulunan camilerde 2 bin 500 adet 

kandil şekeri dağıtıldı. 

 22 Haziran Perşembe günü İlçemiz protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile iftar 

yemeğinde bir araya geldik. 

 26 Temmuz Çarşamba günü Trakyakent Belediyeler Birliği tarafından Belediye personelimize Etkili 

İletişim semineri verildi. 

 10 Ağustos Perşembe günü 27. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali törenlerle başladı. Ayçiçeği  Festivali 

etkinlikleri kapsamında Simge Sağın konser verdi. 

 11 Ağustos Cuma günü 27. Hayrabolu Ayçiçeği Festivalinde 10 çifte resmi nikah kıyıldı. 

 11 Ağustos Cuma günü 27. Ayçiçeği Festivali kapsamında düzenlenen toplu sünnet töreninde 72 

çocuk sünnet oldu. Sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edildi. 

 11 Ağustos Cuma günü 27. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali etkinlikleri kapsamında Lahana 

Mahallemizde 2. Hasat Bayramı etkinliği düzenlendi. 

 11 Ağustos Cuma günü Hayrabolu Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 27. Hayrabolu 

Ayçiçeği Festivalinin ikinci akşamında Akın Vardar ve Koray Avcı sahne aldı. 

 12 Ağustos Cumartesi günü Hayrabolu Belediyesi meclis salonunda geçmişten günümüze Hayrabolu 

Paneli düzenlendi. 

 12 Ağustos Cumartesi günü Festival kapsamında ünlü şeflerin katılımı ile Hayrabolu Lezzetler 

Yarışıyor Yemek Yarışması etkinliği düzenlendi. 

 12 Ağustos Cumartesi günü çocuklara yönelik Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler çocuk gösterileri 

düzenlendi. 

 22-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Edirne Milli Eğitim 

Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Mehmet Ruşen Erkurt U11 Futbol Turnuvasında, Hayrabolu 

Belediye Spor U11 takımımız üçüncü olmuştur. 

 25 Ağustos Cuma günü Kurban Bayramı dolayısıyla çalışma arkadaşlarımızla bayramlaştık. 

 19 Eylül Gaziler Günü anma programı çerçevesinde, düzenlediğimiz öğle yemeğinde gazilerimizle 

ve şehit ailelerimizle bir araya geldik. 

 6 Ekim Cuma Muharrem ayı dolayısıyla ilçemizde her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure 

etkinliğinde, vatandaşlarımızla 2500 adet aşure dağıttık. 

 19 Ekim Perşembe günü Hayrabolu Belediyesi Sosyal Kültürel etkinlikleri kapsamında Genel 

Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Okay PIRTI’ nın neden endoskopi adlı paneli gerçekleştik. 

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. 

 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Hayrabolu Belediyesi işbirliği ile ortaklaşa yürütülen 

“UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ” gerçekleştirdik. 21 kişiye sertifika verildi 

 14 Kasım Hayrabolu’muzun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95. Yıldönümünü kutladık. 

 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçemizdeki Öğretmenlerimize Karanfil dağıttık. 

 Hayrabolu Belediyesi Sosyal Etkinlikleri kapsamında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. 

Gülşah Yaşa ÖZTÜRK’ün Bel-Boyun Diz Ağrıları ve PRP Uygulamaları paneli gerçekleştirdik. 

 Hayrabolu Belediyesi olarak Kadınlarımızı her Pazartesi ve Perşembe günleri Sinema günlerinde 

buluşturuyoruz etkinliğinde; Ayla filmine 402 bayanımızı götürdük.  

 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Hayrabolu Belediyesi işbirliği ile ortaklaşa yürütülen Zübeyde 

Hanım Parkı, Rekreasyonel, Sosyal ve Sportif Tesisinin temel atma töreni gerçekleşti. 

 Hayrabolu Belediyesi olarak halkımızın Mevlid Kandilini kutlayarak, halkımıza 2500 adet kandil 

şekeri dağıttık. 

 Hayrabolu Belediyesi Sosyal Kültürel Etkinlikler kapsamında Psikiyatri Uzmanı Dr.Murat Volkan 

BALCI’nın Depresyonda mıyım adlı paneli gerçekleştirdik. 

 Kültür gezileri kapsamında; Ankara 808 kişi, Edirne 865 kişi, Kırsal Turizm gezisi 

(Saray,Malkara,Şarköy) 330 kişi, Ayla Sineması (Tekirdağ) 402 kişi olmak üzere toplam 2405 

kadınımızı geziye götürdük. 

 Hoşgeldin Bebek projesi kapsamında 2017 Yılı içerisinde 282 yeni doğan bebeklerin ailelerine 

paketlerini teslim ettik. 

 Cenaze evlerine 50 adet ayran-pilav verildi. İkisi Şehit cenazesi olmak üzere toplam 323 eve pilav 

ayran ikram edildi. 
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 FESTİVAL DÜZENLENMESİ : 

  Hayrabolu Ayçiçeği Festivali nin  27. sı düzenlenmiştir. 

 Türkiye Motokros Federasyonu “ Hayrabolu Belediyesi Özel Motokros Yarışları” düzenlenmiştir.  

 Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü “Motorlu Yamaç Paraşüt Gösteri” Uçuşları düzenlendi  

 PANEL “Geçmişten Günümüze Hayrabolu”  Fotoğraf Sergisi- ve Söyleşi,  

 SÖYLEŞİ “Son dönemlerdeki Küresel ve Bölgesel Gelişmelerin Türk Dış Politikasına Etkileri ve 

Beklentiler”  

 Lahana Mahallesi “Ayçiçeği Hasat Bayramı”, 

 Yemek Yarışması Ünlü Şeflerin Katılımı ile  “Hayrabolu’da Lezzetler yarışıyor”, 

 Yerli ve Yabancı Ülke Folklor ve dans gösterileri, 

 Toplu sünnet ve mevlit, 

 Toplu nikah, 

 Hayrabolu Avcılık ve Atıcılık Kulübü “Trap “ yarışması, 

 Veteranlar Futbol Karşılaşması (Küçükçekmece Masterlar -Hayrabolu Bel. Spor) 

 Çocuklar için Animasyon grupları Oyunlar ve çeşitli eğlenceler tertiplenmiştir. 

 Festival hizmetleri giderleri için 535.306,49 TL’ lik harcama yapılmış olup 66.980,00TL bağış ve gelir 

toplanmıştır. 

 Gencer SAVAŞ Bandosu- Halk Konserleri 

 

 DİĞER BÜRO HİZMETLERİ : 

 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Belediyemize çeşitli konularda (EBYS) Elektronik Belge 

Kontrol Sisteminden 2939 adet Dilekçe ile  Kurum ve Kuruluşlardan evrak kaydı yapılmıştır. 

Talepleri ilgili birimlere havale edilmek suretiyle gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır.  

 Belediyemiz İlan Bürosunda çeşitli Kamu kuruluşlarından gelen ilan metinleri anons edilerek veya 

ilan tahtasına asılarak ilgili dairelere cevap yazıları yazılmıştır. 

 Vatandaşlarımızın çeşitli reklam, duyuru gibi ilanları ücret mukabili  ve cenaze ile kayıp ilanları 

ücretsiz olarak ses yayın cihazımız ile anonslar yapılmaktadır. 

 

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE  VE DOĞRUDAN TEMİN BİLGİLERİ  : 

 09.01.2017 ve 11 onay numaralı Arşivde yapılan tadilattan dolayı çeşitli ebatlarda arşiv dolabı 

yaptırılması işi KDV hariç 6.928,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 11.01.2017 ve 13 onay numaralı Yazı İşleri Müdürlüğünün çalışma alanının yenilenmesinden dolayı  

ofis malzemeleri satın alınması işi KDV hariç 4.240,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 15.03.2017 ve 94 onay numaralı Belediyemiz Elektronik Belge Yönetim  Sistemine geçiş 

yapacağından evrak kayıt biriminde kullanılmak üzere tarayıcı satın alınması işi KDV hariç 2.000,00 

TL bedel ile satın alınmıştır. 

 07.07.2017 ve 239 onay numaralı Belediyemize ait 46 personelin genel, 33 personelin genel ve 

tetanos aşısı olmak üzere iş güvenliği kapsamında sağlık taramasından geçirilmesi için sağlık 

karavanı kiralanması işi KDV hariç 2.075,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 ÖZEL KALEM İHALE  VE DOĞRUDAN TEMİN BİLGİLERİ  : 

 12.01.2017 ve 14 onay numaralı Belediye Başkanlığına gelecek olan misafirlere yemek verilmesi işi 

KDV hariç 6.150,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 13.01.2017 tarih 19 onay numaralı 59 HS 044 Plakalı Renault Master hizmet aracının zorunlu mali 

sorumluluk sigorta poliçesi 1.091,40 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 13.01.2017 tarih 18 onay numaralı 59 HL 001 Plakalı Hyundai hizmet aracının zorunlu mali 

sorumluluk sigorta poliçesi 783,23 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 20.02.2017 tarih 53 onay numaralı Kapalı Pazar Yeri Temel Atma Töreni davetiyelerini Kargo ile 

gönderilmesi işi KDV  hariç 1.471,19 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 27.02.2017 tarih 66 onay numaralı Kapalı Pazar Yeri Temel Atma Töreni kamera çekimi yapılması 

ve Rumeli TV den Canlı Yayın ile yayınlanması işi KDV  hariç 1.000,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 



 

36 

 

 

 

 23.01.2017 tarih 26 onay numaralı Başkanlık Makamına gelen misafirlere çay, kahve ,meşrubat 

ikram edilmesi işi KDV  hariç 4.700,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 02.03.2017 tarih ve 72 onay numaralı cenazeler için dağıtılacak pilav kaplarının üzerine 

yapıştırılmak üzere Belediyemiz Logolu yapışkanlı sticker ve not kağıdı yaptırılması işi KDV  hariç 

2.200,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 03.03.2017 tarih ve 77 onay numaralı 59 HB 059 Plakalı Toyota Corolla hizmet aracının zorunlu 

mali sorumluluk sigorta poliçesi 692,92 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 24.02.2017 tarih ve 62 onay numaralı Kapalı Pazar Yeri Temel Atma Töreni için ilçemiz dışından 

gelen misafirlere ve ilçemiz protokolüne yemek verilmesi işi KDV  hariç 7.335,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 03.03.2017 tarih ve 74 onay numaralı 11 Mart 2017 tarihinde düzenlenmesi planlanan Kadınlar 

Matinesinde dağıtılmak üzere baskılı şifon fular yaptırılması işi KDV  hariç 3.000,00 TL bedel ile 

satın alınmıştır. 

 08.03.2017 tarih ve 85 onay numaralı 11 Mart 2017 tarihinde düzenlenmesi planlanan Kadınlar 

Matinesinde müzisyen ekibi ile ses sanatçısı sahne alması işi  KDV  hariç 4.000,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 02.03.2017 tarih ve 69 onay numaralı İlçemizde bulunan gazi ve şehit ailelerine verilmek üzere ev 

tekstil ürünleri satın alınması işi 4.230,20 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 27.02.2017 tarih ve 63 onay numaralı 28 Şubat 2017 tarihinde yapılacak olan Kapalı Pazar Yeri 

Temel Atma Töreni, 8 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan Türk Halk Müziği korosunun vereceği 

konser ve 11 Mart 2017 tarihinde Kadınlar Matinesi için sahne ve ses yayın cihazı kiralanması işi 

5.000,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 08.03.2017 tarih ve 86 onay numaralı Belediye Başkanlığımızda kullanılan icra takip programının 

2017 yılı güncellemesinin yaptırılması işi 198,56 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 08.03.2017 tarih ve 84 onay numaralı 11 Mart 2017 tarihinde Kadınlar Matinesinde ikram edilmek 

üzere ikramlık yaptırılması işi 6.468,45 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 27.02.2017 tarih ve 64 onay numaralı Belediyemizin yapacağı projelerin tanıtımı için afiş,baskı ve 

harf yaptırılması işi 3.765,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 06.03.2017 tarih ve 82 onay numaralı 11 Mart 2017 tarihinde düzenlenmesi planlanan Kadınlar 

Matinesinde 400 kişilik organizasyon işi için yapılacak yerin kiralanması giydirmeli sandalye ve 

masa kiralanması, ikram servisi işi 3.600,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 10.03.2017 tarih ve 87/1 onay numaralı 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Motokros 

yarışları organizasyon hizmet satın alınması işi 24.934,56 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 14.03.2017 tarih ve 92 onay numaralı 18 Mart Günü Şehit ve Gazi Ailelerine yemek verilmesi işi 

2.858,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 02.03.2017 tarih ve 71 onay numaralı Başkanlık Makamına gelen misafirlere çay,kahve ,meşrubat 

ikram edilmesi işi KDV  hariç 3.900,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 27.03.2017 tarih 103 onay numaralı 59 HS 517 Plakalı Mitsubishi Pikap hizmet aracının zorunlu 

mali sorumluluk sigorta poliçesi 1.785,70 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 20.03.2017 tarih 98 onay numaralı Şehit Yunus İşcan’ın Şalgamlı Mahallesinde 01.04.2017 tarihinde 

düzenlenecek olan mevlide gelen misafirlere yemek verilmesi işi 3.600,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 27.03.2017 tarih 104 onay numaralı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince İlçemizde yapılacak olan 

Meydan Düzenlemesi Temel Atma Töreni için ilçemizde gelen misafirlere yemek verilmesi işi 

1.840,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 31.03.2017 tarih 112 onay numaralı Ankara gezileri için kiralanmış olan otobüsün dijital baskılı 

folyo kaplanması işi 2.000,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 24.03.2017 tarih 102 onay numaralı Belediyemiz önünde bulunan duyuru ve ilanlarımızda kullanılan 

LED ekran ve Belediye hizmet binasında yapılan tadilatlarda kullanılmak üzere malzeme satın 

alınması işi 4.393,50 TL bedel ile satın alınmıştır. 
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 31.03.2017 tarih 113 onay numaralı Başkanlık Makamına gelen misafirlere çay,kahve ,meşrubat 

ikram edilmesi işi KDV  hariç 3.600,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 18.04.2017 tarih 135 onay numaralı 23 Nisan Çocuk Şenliğine gelen Folklor ekiplerine, Oyunculara 

ve Gelecek Misafirlere yemek verilmesi işi KDV  hariç 1.840,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 13.04.2017 tarih 127 onay numaralı Belediye Başkanlığımızın Sosyal Belediyecilik Projeleri 

kapsamında Hoş geldin Bebek Paketi yeni doğan bebeklerin ailelerine verilmesi işi  KDV  hariç 

21.900,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 10.05.2017 tarih 171 onay numaralı Engeliler Haftası sebebiyle İlçemizde yaşayan engelli 

vatandaşlarımıza 14.05.2017 Pazar günü kahvaltı verilmesi işi KDV  hariç 1.500,00 TL bedel ile 

satın alınmıştır. 

 10.05.2017 tarih 172 onay numaralı 21 Mayıs 2017 tarihinde Çerkezmüsellim Mahallesinde 

planlanan Bahar Şenlikleri tertip edilmesi organizasyon işi KDV  hariç 23.000,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 08.05.2017 tarih 165 onay numaralı Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle ilçemizde mevcut 

camiiler ile 6360 sayılı kanun gereği mahalleye dönüşen köy ve beldelerdeki camilerin iç mekan 

halılarının yıkanması işi KDV  hariç 15.015,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 18.05.2017 tarih 183 onay numaralı 21 Mayıs 2017 Pazar günü Kutlugün mahallesinde yapılacak 

olan Piknik organizasyonuna katılan vatandaşlarımızın eğlenmesi için piyanist kiralanması işi KDV  

hariç 15.015,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 23.05.2017 tarih 185 onay numaralı Hayrabolu Belediyesi Türk Halk Müziği korosunun 25 Mayıs 

2017 Perşembe akşamı belediye hizmet binası önünde yapılacak olan Bahar Konseri için ses  sahne 

ışık sistemi kiralanması işi  KDV  hariç 4.000,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 23.05.2017 tarih 187 onay numaralı Ramazan ayının gelmesi sebebiyle İlçemizde Ramazan ayı 

boyunca her gün Ramazan Topu satın alınması ve atılması işi  KDV  hariç 2.900,00 TL bedel ile 

satın alınmıştır. 

 20.06.2017 tarih 225 onay numaralı İlçemizdeki Sivil Toplum Kuruluşu Yönetim Kurullarına ve 

Mahalle Muhtarlarına ve Belediyemiz personeline iftar yemeği verilmesi işi KDV  hariç 15.780,00 

TL bedel ile satın alınmıştır. 

 25.05.2017 tarih 192 onay numaralı Belediye hizmetlerini değerlendirmek üzere 25 Mayıs 2017 

tarihinden itibaren 52 mahallede 750 kişi üzerinden anket çalışması yapılaması anket çalışması 

sonucu rapor hazırlanması işi KDV  hariç 12.500,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 28.06.2017 tarih 228 onay numaralı Belediyemizde yeni nikah kıyan çifttlerimize verilmek üzere 2 

li  kahve fincan seti satın alınması işi KDV  hariç 5.100,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 05.07.2017 tarih 235 onay numaralı yaz spor okullarında öğrencilere verilmek üzere Belediyemiz 

logolu tişört yaptırılması işi KDV  hariç 2.790,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 22.08.2017 tarih 280 onay numaralı Belediye Başkanlık Makamına kullanılmak üzere klima satın 

alınması işi KDV  hariç 2.868,64 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 28.09.2017 tarih 307 onay numaralı Muharrem ayı nedeniyle 6.10.2017 Cuma günü İlçemiz 

Camilerinde dağıtılmak üzere aşure yaptırılması işi KDV  hariç 6.875,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 13.11.2017 tarih 353 onay numaralı 14 Kasım 2017 İlçemiz düşman işgalinden kurtuluşu 

kutlamalarında düzenlenecek olan konser alanında kullanılmak üzere 100 KW jeneratör kiralanması 

ve havai fişek satın alınması işi KDV  hariç 4.875,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 06.11.2017 tarih 340 onay numaralı  14 Kasım 2017 İlçemiz düşman işgalinden kurtuluşu 

kutlamalarının ile  gecesi düzenlenecek fener alayı ve konseri kamera çekimi yapılması, görüntülerin 

CD ortamında Belediyemize verilmesi işi KDV  hariç 2.000,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 01.11.2017 tarih ve 337 onay numaralı 59 HS 044 Plakalı Renault Master hizmet aracının zorunlu 

mali sorumluluk sigorta poliçesi 1.002,19 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 01.12.2017 tarih ve 370 onay numaralı Belediyemiz iş ve hizmetlerinden halka tanıtılması için 500 

Adet Olay Aktif gazetesi satın alınması işi KDV  hariç 2.000,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 
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 03.11.2017 tarih ve 338 onay numaralı Mevlit kandilinde vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere karton 

külahta 85 gr lık şeker satın alınması işi KDV  hariç 2.900,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 06.12.2017 tarih 374 onay numaralı Belediye hizmetlerini değerlendirmek  ve geleceğe yönelik 

projelere temel sağlamak üzere İlçemize bağlı çeşitli mahallerinde yaşayan 750 kişi üzerinden anket 

çalışması yapılaması anket çalışması sonucu rapor hazırlanması işi KDV  hariç 12.500,00 TL bedel 

ile satın alınmıştır. 

 25.12.2017 tarih 379 onay numaralı 59 HR 523 Plakalı engelli aracının zorunlu mali sorumluluk 

sigorta poliçesi 566,17 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 22.12.2017 tarih 377 onay numaralı Belediye Başkanlığımızca yeni yıl dolayısıyla İlçemiz 

Protokolüne hediye edilmek üzere gömlek, hırka ve bayan çanta satın alınması işi KDV  hariç 

9.867,38 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 17.07.2017 tarih 255 onay numaralı 27. Ayçiçeği Festivalinde gelen misafir ve sünnet çocukları ile 

diğer çocuklara verilmek üzere su ve bisküvi satın alınması işi KDV  hariç 2.040,00TL bedel ile 

satın alınmıştır. 

 05.09.2017 tarih ve 283 onay numaralı 59 HB 224 Plakalı Renault Master hizmet aracının zorunlu 

mali sorumluluk sigorta poliçesi 1.190,77 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 13.11.2017 tarih ve 354 onay numaralı 14 Kasım İlçemizin Düşman İşgalinden kurtuluşunun 

kutlamalarında gelen misafirlere hediye edilmek üzere Atatürk görselli 10x10 cm boyutlarında 

sabunlu taş satın alınması işi KDV  hariç 1.200,00TL bedel ile satın alınmıştır. 

 09.11.2017 tarih ve 349 onay numaralı 14 Kasım 2017 Salı günü İlçemizden Düşman İşgalindan 

kurtuluşunun 95. Yıldönümü kutlamalarının program gereği kurtuluşu canlandırılacağından avcılar 

derneğine av malzemesi satın alınması işi KDV  hariç 2.370,00TL bedel ile satın alınmıştır. 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
 

 

YAPIM İŞLERİ   : 

 

 BETON PARKE YOL YAPIMI VE TAMİRLERİ  

 Hayrabolu Merkez Mahallelerinde 330m2 yol tamiri yapıldı. 

 İlçe Merkezine 750 m2 granit tamiri yapıldı. 

 İlçe Merkezine 870 m2 kilit taş tamiri yapıldı. 

 Merkez ve Mahallelere 607 m2 Granit tamiri,502 m2 Kilit taş tamiri yapıldı. 

 İlçemiz Merkezine 710 m2 yol tamiri yapıldı. 

 İlçemiz merkezine 35 m2 granit yol tamiri yapıldı. 

 Hayrabolu Merkezde 35,00 m2 granit tamiri,17,00 m2 kilit taş yapıldı. 

 55 m2 Granit yol tamiri yapıldı. 

 410 m2 Parke Taş Yol Tamiri yapıldı. 

 Muhtelif sokaklarda 32 m² granit taş yol tamiri yapıldı. 

 İlçemiz cadde ve sokaklarına 50 mt yol tamiri yapıldı 

 İlçe merkezde 317 m2 yol tamiri yapıldı. 

 

 ASFALT TAMİRİ,ROTBİS,MICIRVE TAŞ TOZU SERİLMESİ  

 Köyden mahalleye dönüşen yerlerdeki yol yapım çalışmalarına taş tozu, 2 no mıcır çekilip 

tesviye yapıldı. 

 Yeni Pazaryeri, Sanayi arasında yol açma çalışmalarında çamur sıyrılıp 4 numara mıcır serilip 

yol yapımına hazır hale getirildi 

 Cambazdere Mahallesinde Şehit cenazesinde yıkılan camii duvarı onarıldı.4 kamyon mıcır 

serildi tankerle ıslandı. 

 Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde yol açma ve toprak hafriyatına başlanıp kamyonlarla 

yolun sağlamlaşması için 147 kamyon ocak altı malzeme serildi.Üstüne 21 kamyon 2 numara 

mıcır atıldı. 

 Motokros Sahasına giden yola 11 kamyon 2 numara mıcır serildi. 
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 TABAN TUĞLA BORDÜR,OLUK TAŞI,KALDIRIM VE TRETUVAR TAMİRLERİ 

 Aydınevler mahallesinde 650 m2  kaldırım tamiri yapıldı. 

 Ana cadde üzerindeki kaldırımlarda 38 m² tamir yapıldı. 

 Hayrabolu Merkez ana caddelerde 170m2 kaldırım tamiri yapıldı. 

 İlçe merkezinde 4 ana cadde üzeri 126 m2 ışıklar tuğla kaldırım tamiri yapıldı.  

 107 m2 Kaldırım tamiri yapılmıştır. 

 Hayrabolu Merkezde 45,00 mt kaldırım tamiri yapıldı. 

 Aydınevler mahallesinde 21 mt  bordür tamiri yapıldı. 

 İlçemiz Merkezine 21 mt bordür tamiri yapıldı. 

 

 ÇEŞİTLİ TAMİR VE BAKIMLAR 

 Tüm mahallelerde karla mücadele kapsamında yo açma, tuzlama,kar küreme işi yapılıp ilçe ana 

caddelerinde biriken kar yığınları kepçelerle kamyonlara yüklenip ilçe dışına taşındı. 

 Karda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması emniyetli yerlere nakli hastaneye götürülmesi, kayan 

araçların kurtarılması gibi bir çok noktada Fen İşleri ekiplerince müdahale edildi. 

 Akademi binasında tadilat yapılacak duvarlardaki söküm ve yıkım işi tamamlandı. 

 Hacıllı,Karabürçek,Kurtdere,Karababa,Şalgamlı,Büyükkarayahşi mahallelerinde bordür taş indirme 

işi yapıldı.Gerekli olan mıcır,taş tozu,kum ve çimento sevkiyatı kamyonlarla yapıldı. 

 Şalgamlı mahallesinde Helikopterin ineceği 25 mt. çapında çember çizilip H harfi yapılıp helikopterin 

ineceği pist oluşturuldu. Mezar kazıldı. 

 İlçe ve mahallelerdeki yollarda çukurlara rotbis atıldı. 

 İlçe merkezinde tüm okulların güzergahları ve bahçeleri camilerle birlikte temizlenip halkın 

kullanmasına uygun hale getirildi 

 Kaldırımlardaki çökmeler tamir edildi. 

 Yoğun kar yağışı sebebiyle biriken çöpler demirliye fen işleri kamyonlarıyla taşınıp temizlik işlerine 

yardım edildi. 

 Cambazdere Mahallesindeki Şehit Jand.Uz.Çavuş Turgut KUŞÇU’nun evindeki tadilat çalışmalarına 

devam edildi. 

 Uğur Mumcu Parkının Zemin düzenleme işleri yapıldı. 

 İlçe Merkezinde Parke Taş tamiratları yapıldı. 

 B.Karakarlı Buzağcı mahallelerinde TESKİ ile yapılan anlaşma gereğince, Kanal çalışmalarında 

bozulan yolların tamirleri yapıldı. 

 Kılıçlar Mahallesinde 500’lük korege boru döşendi. 

 Hayrabolu ve örey Mahallesi mesire alanlarına  yeni oturma bankları kuruldu. 

 Festival etkinlıkleri kapsamındaki motocoros sahasının grayder, paletli kepçe, 953/JSB kepçe ile pistin 

yarışa uygun hale getirilmesi. 

 Yeni kapalı pazar yeri ve fesyival alanının hazırlanması. 

 Mahallelerdeki yağmur suyu kanallarının menfez ve dere kenarlarının sel ve su baskını yaşanmaması 

için temizliği yapıldı. 

 Konkasör makinası çalışmasından arta kalan vasıfsız toprak,yol çalışmasından arta kalan vasıfsız 290 

kamyon hafriyat sanayi girişi atölye karşısı ve Kredi Yurtlar karşısına dökülerek yol zemin 

düzenlemesi yapıldı. 

 Uğurmumcu Parkına 153 adet 1000’lik büz döşendi. 

 540 kamyon Hafriyat çekilip tesviye yapıldı. 

 Örey Mahallesinde balya yangınına kepçe ile müdahale edildi. 

 Yola terkler sağlanıp 32 kamyon hafriyat taşındı. 

 Kalorifere odun kesilip taşındı. 

 Uğurmumcu Parkı toprak dolgusu ve hafriyata devam ediliyor ve tesviye aşamasındadır. 

  Küçük Sanayi Sitesi yollarına asfalt kırığı malzemesi çekilip yolların tamiri gerçekleştirildi. 

 Okulların külleri toplanıp yol ıslahı gereken çöp rampası yolu ve etrafına serildi. 

 Rampa girişindeki 6 adet 40’lık kırık büz değiştirilip su akışı sağlandı. 

 Merkez ve Mahallelerde kazı ve çökmeler giderildi. 

 İlçemiz Örey mahallesi, Şalgam mahallesi ve Kandamış mahallelerine yol yapımı için Mıcır, Taş 

Tozu, Bordür, Kilit taş çekildi. 

 Temizlik İşler ile Koordineli olarak İlçe Merkezinde İnşaat atıkları ve çöp toplama işi yapıldı. 
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 İlçe Merkezi ve mahallelerinde 3 kepçe, 1 Greyder,1 katarpiller 953, 4 Traktör,4 Kamyon ile Tuzlama 

kar küreme ve yolda mahsur kalan vatandaşlar için çalışma yapıldı.   

 Şehit Mezarlığına Bayrak Direği ve Tabelası monte edildi. 

 Şehit Cenazesi Defin esnasında yol kapama ve servis işlemlerinin aksamaması için gerekli önlem 

alındı. 

 Buzagcı Mahallesi Camii avlusunda kilit taş tamiri yapıldı. 

 M.Kemal Atatürk caddesinde zemin sıkılaştırma işine devam edildi.74 kamyon hafriyat atıldı. 

 Saka Hüseyinin Heykelinin kaplamaları ve boyama işlemleri yapılıp harfler montelendi. 

 Yuvakent yanı yeni park yeri hazırlıkları kapsamında toprak hafriyat çekildi tesviyesi yapılıp silindir 

çekildi. 

 Sanayi Sitesi içindeki ana yollara yama yapıldı. 

 Cambazdere Köyünde 12 mt Bayrak Direği betonlanıp montajı yapıldı. 

 Uğur Mumcu Parkında Toprak Hafriyat ve Tesviye İşlemi devam ediyor. 

 Yağmur Suyu Hattı 400’lük büz döşeme işi devam ediyor. 

 Demirliye Çöp taşıma işi yapılıyor. 

 Köyden Mahalleye dönen yol yapım için tesviye,yol açma ve harfiyat işi devam ediyor. 

 Akademi Binasının tadilatı için yer parkeleri söküldü.Kalebodurlar kırılıp duvar kırma tamamlanıp 

temizliği yapıldı. 

 Akademi Binasına 4 m² tuğla duvar örüldü.Çıkan hafriyat dolgu malzemesi olarak kullanıldı. 

 Motokros Sahasına su dreneji için korege boru döşenip 2 katlı konteynırın gerekli kapı ve çatı tadilatı 

yapıldı.Tuvalet ve duşların su tesisatları tamir edildi. 

 Buzağcı Mahallesine 10 Kamyon taş çekildi. 

 Buzağcı Mahallesine Bordür ve mıcır götürüldü 

 Çöplük temizlendi. 

 Kamyonlarla Hafriyat çekildi. 

 Demirliye Çöp çekildi. 

 Hal Çarşısı Belediye dükkanına duvar örüldü.  

 Festival Alanı, yeni Pazar yerinden hafriyat çalışması ve çevre düzenlemesi yapılıp 42 ton sıcak asfalt 

döküldü. 

 Festival kapsamında Motorkros sahasında Greyder Paletli kepçe lastikli kepçeyle pistin yarış öncesi 

hazırlığı yapılıp, Tribünler   kuruldu tuvaletlerin bakımı yapılıp, sulama sistemi tamir edildi. 

 Örey mahallesinde Atatürk Büstü için çalışma yapıldı. 

 Uğur Mumcu parkında hafriyat çalışması yapılıp sahanın kotuna getirildi.Greyder ve Paletli kepçeyle 

tesviyesine devam ediliyor.  

 Sahadaki yağmur suyu hattına 1.400’lük büz döşeme işine başlanıp Tekirdağ’dan kamyonla büzler 

alana taşınmaya başlandı .25 tane büz döşendi. 

 Yuvakent yanındaki yeni parka   30 kamyon hafriyat çekildi tesviye yapıldı. 

 Kar suyundan etkilenen istavrize yollarda mıcır serildi. 

 Şalgamlı mahallesinde şehit cenazesi için mezarlık ve ev güzergahında mıcır serildi,  

 İlçemiz merkezine 11 kamyon mıcır serildi. 

 

 BOYA VE BADANA İŞLERİ 

 Belediye Hizmet Binası içinde alçıpen duvarla bölünme ve sıva badana işi yapıldı 

 Delibedir camii boya ve badana işi yapıldı. 

 Cambazdere Şehit evi boya ve badana işi yapıldı. 

 Karakavak park boya  işi yapıldı. 

 Aydınlar camii duvarı ve Atatürk büstü boya badana işi yapıldı. 

 Aydınevler 112 acil sağlık ocağı boya ve badana işi yapıldı. 

 Mesire alanı boya işi yapıldı. 

 Çerkezmüsellim sağlık ocağı boya ve badana işi yapıldı. 

 İtfaiye hizmet binası boya ve badana işi yapıldı. 

 Atölye hizmet binası boya ve badana işi yapıldı. 

 

 PARK VE BAHÇE İŞLERİ 

 Kültür Park alanında fidanlar budandı. Park alanında 40 adet fidan nakli yapıldı. 

 Köylerde fidan budaması yapıldı. Toki yoluna 50 adet top akasya ağacı ekildi. 
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 Danişment mahallesine 30 adet fidan ekildi. 

 İlçemiz merkezinde 40 adet fidan ekimi yapıldı. 

 Hayrabolu barajında fidanlar budandı. 

 Danişment ve Övenler mahallelerinde fidan yerleri hazırlandı. 

 Hayrabolu barajına 85 adet çam ağacı ekildi. 

 Lüleburgaz’dan 285 adet fidan alındı. 

 Gölet Sahasına ekilen Fidanların etrafına tel çekildi ve Sulama yapıldı. 

 Övenler Mahallesi, Danişment Mahallesi, Çerkezmüsellim Mahallesinde Fidanlar sulandı. 

 Şadırvan Park ve Doğanbey Okulu karşısı çimler kesildi. 

 Tatarlı Mahallesinde Cami Bahçesi, Sağlık Ocağı Bahçesi ve sokakların çimleri kesildi ve ekilen 

fidanlar sulandı. 

 Stada nakil yapılan ağaçlar sulandı. 

 Ataköy mahallesi Cami Bahçesi ve yol boyları, Soylu Mahallesi Cami Bahçesi,Okul Bahçesi çimleri 

kesildi. 

 Leylek Çeşmenin çimleri ve Bim Market yanındaki çimler kesildi. 

 Meleküner Okulu ve Hasan Basri Kurt Okulunun çimleri kesildi. 

 Toki yolundaki fidanlar sulandı. 

 Çerkezmüsellim Barajına 40 Adet fidan yeri hazırlandı ve fidan ekildi. 

 Gölet ahasına 80 adet fidan ekildi ve sulama yapıldı. 

 Hasköy Mahallesinde Şehit askerin evinin Bahçesindeki otlar kesildi. 

 Gölet sahasındaki fidanların köklerine toprak kondu. 

 Şadırvan Parka 35 Kasa çiçek ekimi yapıldı. 

 Baraja Piknik alanına Kene ilacı atıldı. 

 Örey korusuna ve Tatarlı korusuna kene ilacı atıldı. 

 Çerkezmüsellim Şenlik alanının çimleri, Belediye Parkı ve saplık Ocağı Bahçesi çimleri kesildi. 

 Sağlık Ocağı Bahçesine ve etrafına yeşil öldüren atıldı. 

 Çıkrıkçı yolu arıtmanın Bahçesine ve girişine ilaç atıldı. 

 Aydınevler Mahallesi Pazar yeri ve cami Bahçesi çimleri kesildi. 

 Jandarma Bahçesi ve Askerlik Şubesi çimleri kesildi. 

 Emiryakup ve Lefeci mahallesi Şenlik alanına kene ilacı atıldı. 

 Ella Okulun Bahçesi ve Vakıf Camii Bahçesi  çimler kesildi. 

 Fağrioğlu mahallesinde fidan budaması yapıldı. 

 Kamyon Garajında çim biçimi yapıldı. 

 Karakavak mahallesinde Cami ve Çocuk Parkı sokak ve meydanlardaki çimler kesildi. 

 Çevre yolu, Kale Parkı, Uzunköprü yolu, Kaymakam Lojmanı etrafına yeşil öldüren atıldı. 

 İsmailli mahallesi Cami Bahçesi, çocuk parkı sokak araları çimleri kesildi. 

 Delibedir mahallesi ve Susuzmüsellim mahallesi Cami Bahçesi ve caddelerin çimleri kesildi. 

 Malkara yolunda fidanların dipleri açıldı tankerle fidanlar sulandı. 

 Lise yolunda yağmurdan kırılan fidanlar budandı.. 

 Yol kenarlarında kaldırımlara sarkan fidanlar budandı.  

 Kabahöyük Mahallesinde okul bahçesi ve yol kenarlarında otlar kesildi.. 

 Tredaş ekipleriyle birlikte elektrik tellerine temas eden fidanlar budandı . 

 İlyas Mahallesi Çıkrıkçı yolu ve Alpullu Caddesinde fidanlar budandı 

 Aydın Evler Mahallesinde fidanlar budandı, kuruyan fidanların yerine 10 adet yenisi ekildi 

 Çerkezmüsllim Mahallesi Belediye binasının etrafında ve 3 adet çocuk parkının çimleri kesildi. 

 Lahana Mahallesinde protokol alanı etrafında çimler kesildi. 

 Lahana Doğcalı Mahalleleri yol ayrımında çimler kesildi. 

 Barajda yeni ekilen fidanlar sulandı. 

 Alpullu Caddesinde polis kontrol noktası etrafında otlar kesildi. 

 Çamlıkta fidanlar sulandı. 

 Sanayi sitesinde kavak ağaçları kesildi, dalları traktörle kaldırıldı. 

 Temrezli Mahallesinde ana cadde sokaklar ve cami etrafında çimler kesildi. 

 Erhan Tabakoğlu Caddesinde kaldırım ve ara yolların çimleri kesildi. 

 Barajda fidanlara su verildi. 

 Yeni ekilen çimler biçildi. 

 Yol boylarına sarkan ağaçların dallar kesildi. 

 Çıkrıkçı Mahallesi yol boylarındaki ve Şadırvan Parkın önündeki ağaçların dalları kesildi. 
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 Galatasaray Havuzu ve Sarbani Ahmet Çimleri kesildi. 

 Karabürçek Mahallesinde ağaç kesimi yapıldı. 

 Çerkezmüsellim mahallesinde yol boylarındaki ağaçlar budandı ve mezarlıkta temizlik yapıldı. 

 Esentepe ve Meleküner Okulu karşısında ağaç budaması yapıldı. 

 Organize Sanayide Fidanlar, Yuvakentte yeni ekilen çimler sulandı. 

 Uzunköprü yolunda yolu kapatan dut ağacı kesildi. 

 Alpullu caddesi Yapı Kredi Bankası Önünde ağaç budaması yapıldı. 

 Uğurmumcu Parkında Ağaç kesimi yapıldı. 

 Hedeyli Mahallesinde Cami Bahçesi ve Köy İçindeki otlar biçildi. 

 Esentepedeki trafo etrafında ağaçlar biçildi. 

 Büyükkarakarlı mahallesinde Camii Bahçesi ve Etrafındaki otlar biçildi. 

 Umurça Mahallesi Meşeliğinden tohumluk meşe palamudu toplandı. 

 Hayrabolu Gölet’inde  Cam Ağaçları budandı. 

 Yuvakentte Yeni Park Çimleri biçildi. 

 Tatarlı Mahallesinde Şehit Mezarlığındaki Ağaçlar budandı. 

 Sarbani Ahmet Türbesi ve etrafındaki park çimleri biçildi. 

 Çerkezmüsellim Mahallesinde Yüksek ve Tehlike arz eden kavak ağacı kesildi. 

  Hayrabolu Göletine Meşe Palamudu ekildi. 

 Hisar Mahallesinde Çevreye ve yola zarar veren dut ve erik ağaçları budandı. 

 Kutlugün Mahallesinde yola zarar veren Yeşilceler kesildi. 

 Malkara Caddesi yolunda kuru ağaçlar kaldırım kesildi. 

 Günebakan Sağlık Ocağı Bahçesinde ağaçlar kesilip budandı. 

 Aydınevler Mahallesinde kuruyan ağaçlar kesildi. 

 Jandarma Bahçesinde otlar biçildi. 

 Toki yoluna 50 adet Top Akasya ekildi. 

 Belediye Önündeki çimler sulandı. 

 Danişment Mahallesi ve Övenler Mahallesinde Fidanlar sulandı. 

 Lüleburgazdan Fidan Alımına gidildi. 

 Hayrabolu Barajına ekilen fidanların diplerine toprak konuldu. 

 Çerkezmüsellim Barajına 60 adet fidan ekildi ve sulaması yapıldı. 

 Hayrabolu Barajına yenı fidanlığa 60 adet karışık fidan ekildi ve sulaması yapıldı. 

 Lefeci  mahallesine 20 adet fidan ekildi ve sulama yapıldı. 

 Lüleburgazdan fidan alımına gidildi.200 adet fidan sulandı. 

 Alpullu yolunda palmiye ağaçların çuvalları söküldü ve alt dallarının budaması yapıldı. 

 Çerkezmüsellim Barajında Fidanlar sulandı. 

 Aydınevler mahallesinde Tetik Market önü çimleri  ve Camii Bahçesindeki çimler kesildi. 

 Yuvakent Sitesinin etrafına yeşil öldüren ilaç atıldı. 

 Galatasaray Havuzu Sarbani Ahmet Türbesi Çocuk Parkı Çimleri kesildi. 

 Endüstri Meslek Lisesi ve Hüseyin Korkmaz Okulu ve Stadın etrafına yeşil öldüren atıldı. 

 Hasan Basri Kurt Okuluna 30 Adet Fidan yeri açılıp Ihlamur Fidanı ekildi. 

 Vakıf Camii Bahçesi çimleri kesildi. 

 Büyük Karakarlı Cami Bahçesi Çimleri kesildi ve 40 adet fidan budaması yapıldı.  

 Danişment Mahallesi ve Övenler Mahallesinde 300 adet fidan sulaması yapıldı. 

 Jandarma Bahçesinde çimler kesildi. Çerkezmüsellim Barajında fidanlar sulandı 

 Eski Lise yolu ve Saglık Ocağı arkasına yeşil öldüren ilacı atıldı. 

 Malkara Yolu kaldırımlarına, Toki Yolu etrafına ve Aydınevler Mahallesi Camii etrafına yeşil  

 öldüren ilacı atıldı. 

 Belediye Önü, Şadırvan Park  ve Sosyal Sigortalar Kurumu Bahçesi çimleri kesildi. 

 Çıkrıkçı Mahallesi ve İsmailli Mahallesi Cami Bahçesi çimleri kesildi. 

 Doğanbey İlköğretim Okulu karşısındaki çimler kesildi. 

 Sanayi Sitesinde yola denk gelen ağaçlar söküldü yeni Hayvan Pazarına ekildi. 

 Cambazdere Mahallesi Mezarlığı Şehidin mezarının  etrafındaki  çimler kesildi ve evinin bahçesindeki 

otlar kesildi. 

 İlçemiz caddelerine yeşil öldüren ilacı atıldı. 

 Hayrabolu Barajındaki fidanlara kazık çakıldı ve Tankerle sulama yapıldı. 

 Tatarlı Mahallesinde 150 adet fidana kazık çakıldı. 
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 Hayrabolu Barajında yeni ekilen fidanların etrafına kazık çakılıp tek örgü çekildi.100 adet fidan yeri 

kepçeyle hazırlandı. 

 Yeni Çocuk Parkına Toprak dolgusu  ve tesviye yapıldı. 

 Soylu mahallesinde Okul Bahçesi otları kesildi. 

 Barajda ekilen çam fidanları sulandı. 

 Kaymakamlık Lojmanı bahçesi çimleri kesildi ve sulandı. 

 Hasan Basri Kurt Okulu Bahçesi çimleri kesildi. 

 İmam hatim okulu çimleri kesildi. 

 Tekirdağ Yolu çevre yolu ve sağlık ocağı arkasına yeşil öldüren ilaç  atıldı. 

 Yuva kent sitelerine yeni yapılan parkın içine tankerle sulama yapıldı. 

 Uzunköprü yoluna bağlanan çevre yolu kaldırımlarının otları kesildi. 

 Yeni yapılan parka toprak dolgusu yapıldı. 

 Çerkezmüsellim Barajında fidanlar sulandı. 

 Meleküner Okulunun çimleri kesildi. 

 Kılıçlar Mahallesi cami ve caddenin çimleri kesildi. 

 Şehitliğin çimleri kesildi. 

 Yeni Parka çim ekimi yapıldı. 

 Danişment Mahallesinde fidanlar sulandı. 

 Jandarma Bahçesi ve Eski Askerlik Şubesi Bahçesi çimleri kesildi. 

 Kaymakam Lojmanı içi ve etrafına ilaç atıldı. 

 Toki Yolunda Top Akasyalar sulandı. 

 Lefeci Mahallesinde sağlık Ocağı Heykel etrafı cadde ve cami etrafı çimleri kesildi. 

 Sanayi Girişindeki kaldırımlar otları kesildi. 

 Kamyon Garajı çimleri kesildi. 

 Galatasaray Havuzu ve Etrafı çimleri kesildi. 

 Tatarlı Mahallesi girişinde fidanlar sulandı. 

 Eski Lise karşısı boş alanın çimleri kesildi. 

 Endüstri Meslek Okulu çimleri kesildi. 

 Uslu Düğün Salonu karşısındaki çıkmaz sokak etrafındaki çimler kesildi. 

 Belediye Önüne Fidan ekildi. 

 Delibedir Mahallesi Cami Bahçesi çimleri kesildi. 

 Belediye Önü ve Cumhuriyet meydanına gübre atıldı. 

 Esentepe ve Karaağaç mahallesinde yola sarken fidan kesildi. 

 Şalgam Mahallesinde okulunda yan yatan çam fidanları düzeltildi ve iple bağlandı. 

 Lüleburgaz’dan 200 adet fidan alındı ve itfaiye önüne indirildi. 

 Baraja ekilen 85 adet çam fidanı diplerine toprak kondu. 

 Övenler Mahallesine 225 adet fidan yeri hazırlandı ve ekildi. Danişment Mahallesine 65 adet karışık 

fidan ekildi ve diplerine toprak kondu  

 Kırklareli Demirköy’den fidan alındı. 

 Toki yoluna ekilen fidanların diplerine toprak konuldu. 

 Alpullu yolunda fidanlar budandı. 

 Tatarlı Mahallesine 100 adet,Sususmüsellim Mahallesine 50 adet fidan ekildi. 

 Belediye önüne hazır çim ekildi ve silindir çekilip sulandı. 

 Şadırvan Park ve Vakıf Camii bahçesine hazır çim ekildi. 

 Çıkrıkçı Mahallesinde fidan budaması yapıldı ve Şehit Mezarlığına çiçek ekildi. 

 Çerkezmüsellim Mahallesi,Karayahşi Mahallesi ve Turnacı Mahallesinde Şehit Mezarlıklarına çiçek 

ekildi. 

 Örey Mahallesi,Hasköy Mahallesi ve Lahana Mahallesindeki Şehit Mezarlarına bakım yapıldı. 

 Tatarlı Mahallesi ve Emiryakup Mahallesi Şehit Mezarlıklarına bakım yapıldı. 

 Hayrabolu ve Çerkezmüsellim Barajlarında 150 adet fidan yeri kepçeyle hazırlandı. Hayrabolu 

Barajına 530 adet karışık fidan ekildi. Yeni dikilen fidanlara su verildi. 

 Esinti Park’ta fidan budaması yapıldı. Şadırvan Park’ta toprak dolgusu yapıldı. 

 Sanayi Sitesi’nde fidan sökümü yapıldı. 

 Tatarlı Mahallesine 7 adet ıhlamur fidanı dikildi. Daha önce dikilen 100 adet çınar fidanının diplerine 

toprak konuldu ve sağlamlaştırıldı. 
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 İlaç makineleri bakımları yapıldı ve Çerkezmüsellim Mahallesine ilaç atmak için verildi. 

 Danişment Mahallesi,Övenler Mahallesi ve Çene Mahallesinde Cami Bahçesi ve yol boylarındaki 

otlar kesildi. 

 Organize Sanayi içinde yol kenarlarındaki otlar kesildi. 

 Pazar yerinde kahve önündeki fidanlar budandı. 

 Jandarma Karakolu Bahçesi ve Yol kenarlarına yeşil öldüren ilacı atıldı. 

 Karabürçek Mahallesi Cami Bahçesi ve yol kenarlarındaki otlar kesildi. 

 Gölet Sahasına 100 Adet fidan yeri açıldı ve Fidan ekildi. 

 Kılıçlar Mahallesi Cami Bahçesi ve yol kenarlarındaki otlar kesildi. 

 Çerkezmüsellim Mahallesi Belediye yanı,Park ve Bahçelerin otları kesildi. 

 Galatasaray Havuzu, Sarbani Ahmet Türbesi ve Çocuk Parkı çimleri kesildi. 

 Sanayi sitesinde ağaç kesimi yapıldı. 

 Barajda yeni ekilen fidanların etrafı açılıp sulama yapıldı. 

 Kadriye Mahallesi ve Temrezli Mahallesindeki çimler kesildi. 

 Alpullu yolunda rüzgardan yıkılan ağaçlar kesildi. 

 Askeri Gazino etrafındaki çimler kesildi. 

 Melek Üner Okulu çimleri kesildi. 

 Yeni Yapılan Pazar Yerinin etrafındaki ağaçlar kesildi ve yerleri temizlendi. 

 Fahri oğlu ve Kemaller Mahallelerinde yol boylarındaki otlar ve Cami Bahçeleri temizlendi. 

 Buzağcı Mahallesi, Örey Mahallesi, Subaşı Mahallesi, Çerkezmüsellim Mahallesindeki Cami 

Bahçeleri ve yol kenarları temizlendi. 

 Galatasaray Havuzu ve Çocuk Parkı Çimleri kesildi. 

 Çim ekimi için bahçıvanlar çalışmaya devam ediyor. 

 Lahana Mahallesinde Çocuk Parkı, Cami Bahçesi Yeşilceler ve otları biçildi. 

 Övenler Mahallesi ve Danişment Mahallesi Fidanlar sulandı. 

 Kılıçlar Mahallesi Cami ve yol boyundaki otlar biçildi. 

 Çevre yolu çıkışındaki fidanlar ve otlar biçildi. 

 Jandarma ve eski askerlik şubesinin çimleri kesildi. 

 Motorkros sahası ve Trap sahasının çimleri biçildi. 

 Konser alanında çim biçimi yapıldı. 

 Yeni Pazar yeri, Şehir Stadı , Sadi Kıyak Öğretmen evi yol boylarındaki otlar biçildi. 

 Alpullu caddesi ve Hedeyli Mahallesi yola sarkan fidanlar kesildi. 

 Endüstri Meslek Lisesi bahçesi çimler kesildi. 

 Hasköy Mahallesi Şehit Evinin çimleri kesildi. 

 Belediye Önü ve Şadırvan parkın çimleri kesildi. 

 Gölet sahasındaki fidanlar sulandı. 

 Çerkezmüsellim mahallesi Belediye önündeki çimler kesildi. 

 Çerkezmüsellim, Övenler  ve Danişment Mahallesindeki fidanlar sulandı. 

 Çıkrıkçı yolu yol boyu otları biçildi. 

 Gölet sahasında kuruyan çamların yerine 20 adet çam ekildi. 

 Anadolu Lisesi, Doğanbey İlköğretim Okulu bahçendeki çimler biçildi. 

 Kaymakamlık Lojmanı çimleri ve fidanları sulandı. 

 Karakavak Mahallesi Atatürk Heykeli etrafı ana cadde ve yol boyları, çocuk parkı çimleri kesildi. 

 Hayvan Pazarında Kurbanlık yerlerindeki otlar biçildi. 

 Galatasaray Havuzu ve Çocuk parkı, Sarbani Ahmet Türbesi çimleri biçildi. 

 Karakavak mahallesi çocuk parkı çimleri ve yol boyuna sarkan fidanlar budandı. 

 Çerkezmüsellim Mahallesindeki çocuk parklarının çimleri biçildi. 

 Gölet sahasında yeni ekilen fidanlar sulandı. 

 Aydınevler mahallesi parkı ve cami bahçesi çimleri biçildi. 

 Gölet Sahasına ekilen fidanlar sulandı. 

 Kurtdere Mahallesi ve Melek Üner Okulunun Fidanları budandı. 

 Cami Bahçelerinde fidan budaması iş yapıldı. 

 Toki yoluna 50 adet Top Akasya ekildi. 
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 DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILAN YOLLAR ve YOLLARDA KULLANILMAK 

ÜZERE ALINAN MALZEMELER 

 26.12.2016 tarih ve 479 Onay Numaralı İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde Şalgam ve Örey 

Mahallelerinde Muhtelif sokaklarda parke taş ve bordür dizim işçiliği yaptırılması işi 33.786,00 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. ( Parke taş dizim işi : 4685 m² Bordür dizim işi 946m) 

 26.12.2016 tarih ve 479 Onay numaralı İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde Şalgam ve Örey 

Mahallelerinde Muhtelif sokaklarda parke taş ve bordür dizim işçiliği yaptırılması işi 2.886,00 TL 

bedel ile yaptırılmıştır.( Parke taş dizim işi 434 m² Bordür dizim işi 47m) 

 08.02.2017 tarih ve 43 onay numaralı İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde Kandamış, Kutlugün, Hacıllı 

ve Canhıdır Mahallelerinde Muhtelif sokaklarda parke taş ve bordür dizim işçiliği yaptırılması işi 

52.260,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 08.02.2017 tarih ve 43 onay numaralı İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde Kandamış, Kutlugün, Hacıllı 

ve Canhıdır Mahallelerinde Muhtelif sokaklarda parke taş ve bordür dizim işçiliği yaptırılması işi 

56.670,00 TL bedel ile yaptırılmıştır.( Parke taş dizim işi 8700 m² Bordür dizim işi 745 m)06 

 28.12.2016 tarih ve 484 onay numaralı İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarına kaldırım yaptırılması işi 

45.130,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. (Kaldırım yapım işi 4000m² Bordür dizim işi 570m) 

 28.02.2017 tarih ve 68 onay numaralı ilçemiz mahallelerinden Karabürçek, Kurtdere Karayahşi , 

Lahana ve Karababa mahallelerine parke taş ve bordür dizim işçiliği yaptırılması işi 51.780,00 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. (Parke dizim işi (kepçe ve kamyon dahil) 7743 m² Bordür dizim işi (Kepçe ve 

kamyon dahil) 887m) 

 13.03.2017 tarih ve 90 onay numaralı İlçemiz muhtelif mahallelerinde yerleşim alanlarına kaldırım ve 

bordür dizim işi 29.534,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. ( Kaldırım yapım işi (kepçe ve kamyon dahil) 

2300 m² Bordür dizim işi (kepçe ve kamyon dahil) 726 m), 

 13.07.2017 tarih ve 242 onay numaralı yol tamiri işi 58.500,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 04.08.2017 tarih ve 267 onay numaralı İlçemizde yapılacak olan kilitli taş dizim işi için alt malzeme 

taş tozu ve 3 numara mıcır satın alınması 56.000.00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 18.10.2017 tarih ve 273 onay numaralı İlçemiz İlyas, Kahya ve Aydınevler Mahallelerinde parke taş 

dizim işi 54.600,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 28.12.2016 tarih ve 485 onay numaralı Hazır beton satın alınması işi 22.475,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 28.12.2016 tarih ve 485 onay numaralı Hazır beton satın alınması işi 4.930,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır.(Hazır beton alımı 34 m³  

 06.02.2017 tarih ve 37 onay numaralı İlçemiz muhtelif mahallelerde yapılan yol tamir ve yeni yol 

çalışmalarında kullanılmak üzere çimento satın alınması işi 4.336,20 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 28.12.2016 tarih ve 483 onay numaralı üst yapı onarım işi 50.000,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 21.04.2017 tarih ve 144 onay numaralı atık toplama merkezinde kullanılmak üzere C/25 Hazır beton 

satın alınması işi 57.855,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 11.04.2017 tarih ve 124 onay numaralı atık toplama merkezi sıvanması ve beton dökülmesi işi 

38.800,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 30.03.2017 tarih ve 111 onay numaralı dış cephe mantolama işi 18.686,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 06.02.2017 tarih ve 37 onay numaralı ilçemiz muhtelif mahallelerde yapılan yol tamir ve yeni yol 

çalışmalarında kullanılmak üzere çimento satın alınması işi 3.554,10 TL bedel ile satın alınmıştır. ( 

Çimento 50kg lık 359 adet) 

 28.12.2016 tarih ve 485 onay numaralı hazır beton satın alınması işi 20.735,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 05.06.2017 tarih ve 267 onay numaralı ilçemizde yapılacak olan kilitli taş dizim işi için alt malzeme 

taş tozu ve 3 numara mıcır satın alınması işi 56.000.00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 06.02.2017 tarih ve 37 onay numaralı ilçemi muhtelif mahallelerde yapılan yol tamir ve yeni yol 

çalışmalarında kullanılmak üzere çimento satın alınması işi 4.969,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 05.06.2017 tarih ve 202 onay numaralı ilçemiz muhtelif sokaklara parke taş dizim işi 52.000,00 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. 

 05.06.2017 tarih ve 204 onay numaralı ilçemiz cadde ve sokaklarında kullanılmak üzere C/25 hazır 

beton satın alınması işi 2.610,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 03.11.2017 tarih ve 37 onay numaralı ilçemiz muhtelif mahallelerde yapılan yol tamir ve yeni yol 

çalışmalarında kullanılmak üzere çimento satın alınması işi 5.148,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 
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 2017 YILINDA BELEDİYE FEN İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINAN İNŞAAT 

MALZEMELERİ 

 03.01.2017 tarih 2 onay numaralı belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere muhtelif inşaat 

malzemesi satın alınması işi 1.579,20 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 11.01.2017 tarih ve 12 onay numaralı belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere muhtelif inşaat 

malzemesi satın alınması işi 21.308,52 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 26.01.2017 tarih ve 28 onay numaralı onay numaralı belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere 

muhtelif inşaat malzemesi satın alınması işi 3.783,65 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 15.03.2017 tarih ve 95 onay numaralı belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere muhtelif inşaat 

malzemesi satın alınması işi 12.543,08 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 03.07.2017 tarih ve 233 onay numaralı belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere muhtelif inşaat 

malzemesi satın alınması işi 5.881,03 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 06.07.2017 tarih ve 237 onay numaralı belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere muhtelif inşaat 

malzemesi satın alınması işi 4.766,14 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 04.08.2017 tarih ve 268 onay numaralı belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere muhtelif inşaat 

malzemesi satın alınması işi 14.503,59 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 21.09.2017 tarih ve 301 onay numaralı belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere muhtelif inşaat 

malzemesi satın alınması işi 7.887,06 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 06.10.2017 tarih ve 312 onay numaralı belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere muhtelif inşaat 

malzemesi satın alınması işi 4.154,50 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 01.11.2017 tarih ve 336 onay numaralı belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere muhtelif inşaat 

malzemesi satın alınması işi 3.235,23 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 20.11.2017 tarih ve 357 onay numaralı belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere muhtelif inşaat 

malzemesi satın alınması işi 1.026,27 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 07.11.2017 tarih ve 341 onay numaralı belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere muhtelif inşaat 

malzemesi satın alınması işi 4.253,87 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 03.04.2017 tarih ve 115 onay numaralı belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere muhtelif inşaat 

malzemesi satın alınması işi 2.363,43 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 23.05.2017 tarih ve 188 onay numaralı belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere muhtelif inşaat 

malzemesi satın alınması işi 27.728,68 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 

 2017 YILINDA BELEDİYE FEN İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINAN 

ELEKTRİK MALZEMESİ VE SES SİSTEMİ VE ÇEŞİTLİ MALZEMELER 

 04.01.2017 tarih ve 3 onay numaralı elektrik malzemesi satın alınması işi 13.675,00 TL  bedel ile satın 

alınmıştır. 

 13.03.2017 tarih ve 91 onay numaralı elektrik malzemesi satın alınması işi 4.398,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 18.05.2017 tarih ve 182 onay numaralı elektrik malzemesi satın alınması işi 15.872,00 TL bedel ile 

satın alınmıştır. 

 05.07.2017 tarih ve 242 onay numaralı yüz tanıma ve güvenlik sistemi satın alınması işi 15.560,00 TL 

bedel ile satın alınmıştır. 

 18.08.2017 tarih ve 278 onay onay numaralı elektrik malzemesi satın alınması işi 30.141,00 TL bedel 

ile satın alınmıştır. 

 10.10.2017 tarih ve 352 onay numaralı elektrik malzemesi satın alınması işi 6.529,33 TL bedel ile 

satın alınmıştır. 

 17.01.2017 tarih ve 21 onay numaralı alıcı ve hoparlör tamir işi 16.730,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 02.03.2017 tarih ve 76 onay numaralı alıcı ve hoparlör satın alınması işi 26.930,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 01.08.2017 tarih ve 265 onay numaralı personele yakacak yardımı kömür verilmesi işi 9.735,00 TL 

bedel ile satın alınmıştır.  

 31.01.2017 tarih ve 31 onay numaralı ilçemizde mevcut bulunan sebze pazarı yeri inşai faaliyetlerden 

dolayı değiştirildiğinden WC konteynır satın alınması işi 11.550,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 08.06.2017 tarih ve 213 onay numaralı alıcı ve hoparlör tamir işi 31.671,20 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 12.10.2017 tarih ve 323 onay numaralı alıcı ve hoparlör satın alınması işi 27.380,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

  18.08.2016 tarih ve 346 onay numaralı binek otomobil kiralanması işi 18.103,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 
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 14.12.2016 tarih ve 472 onay numaralı WC yapım işi 27.460,50 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 03.03.2017 tarih ve 78 onay numaralı Selahattin Moralı Sanat Akademisi binasının temizlenmesi işi 

4.000,22 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 11.04.2017 tarih ve 125 onay numaralı ağaç satın alınması 48.000,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 27.12.2016 tarih ve 481 onay numaralı atık toplama merkezi inşaatı yaptırılması işi 34.999,25 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. 

 09.02.2016 tarih ve 60 onay numaralı personele servis taşıma işi 1.053,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 02.01.2017 tarih ve 1 onay numaralı minibüs kiralama işi 7.605,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 27.03.2017 tarih ve 105 onay numaralı zirai ilaç satın alınması işi 6.775,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 23.02.2017 tarih ve 61 onay numaralı bilgisayar satın alınması işi 19.980,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 18.05.2017 tarih ve 181 onay numaralı belediyemiz park ve bahçelerde kullanılmak üzere ilaçlama 

makinası satın alınması işi 1.650,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 11.05.2017 tarih ve 174 onay numaralı belediyemiz atölyesine çeşitli malzeme satın alınması işi 

6.495,50 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 25.05.2017 tarih ve 191 onay numaralı billboard sahne malzemesi satın alınması işi 5.827,00 TL bedel 

ile satın alınmıştır. 

 11.04.2017 tarih ve 126 onay numaralı ilçemiz şadırvan parkta tadilat yapılması isi 3.408,00 TL bedel 

ile yaptırılmıştır. 

 30.03.2017 tarih ve 110 onay numaralı Selahattin Moralı Sanat Akademisi dış cephe kaplama işi 

57.494,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 30.05.2017 tarih ve 197 onay numaralı atık toplama merkezi inşaatı 20.220,00 TL bedel ile 

yaptırılmıştır.  

 29.05.2017 tarih ve 195 onay numaralı gölet sahasına kullanılmak üzere oturma banklarına tahta 

malzemesi satın alınması 24.570,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 23.06.2017 tarih ve 227 onay numaralı ağaç satın alınması işi 11.400,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 14.06.2017 tarih ve 216 onay numaralı duba satın alınması işi 10.875,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 20.07.2017 tarihli araçlara GPS takılması işi 7.260,00 TL bedel yaptırılmıştır. 

 02.08.2017 tarih ve 266 onay numaralı MBS-192 mobilas cihaz satın alınması 975,00 TL bedel ile 

satın alınmıştır. 

 31.07.2017 tarih ve 263 onay numaralı park düzenlemesi 45.765,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 15.02.2017 tarih ve 49 onay numaralı mimarlık ve müşavirlik hizmeti 10.000,00 TL bedel ile 

yaptırılmıştır. 

 09.08.2017 tarih ve 272 onay numaralı motocross  parkuru sulama sistemi malzemeli işçilik 

yaptırılması 3.127,50 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 28.09.2017 tarih ve 308 onay numaralı vinç kiralanması işi 6.520,00 TL bedel ile satın alınmıştır.  

 27.10.2017 tarih ve 364 onay numaralı seyyar kabin yaptırılması işi 4.661,02 TL bedel ile 

yaptırılmıştır. 

 25.05.2017 tarih ve 189 onay numaralı demir malzemesi satın alınması işi 46.157,37 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 01.11.2017 tarihli elektrik projesi çizdirilmesi işi 7.000,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 25.12.2017 tarih ve 380 onay numaralı ilçemiz delibedir mahallesi camiine bakım yaptırılması işi 

2.226,30 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 20.11.2017 tarih ve 361 onay numaralı belediyemiz park ve bahçelere makine satın alınması işi 

1.065,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 20.11.2017 tarih ve 362 onay numaralı belediyemiz atölyesine malzeme satın alınması işi 11.658,00 

TL bedel ile satın alınmıştır. 

 

 2017 YILINDA BELEDİYE FEN İŞLERİNDEKİ ARAÇLARA BAKIM VE PARÇA 

MALZEME VE SERVİS BAKIMLARI 

 17.01.2017 tarih ve 22 onay numaralı belediyemize ait çöp kamyonuna pompa tamir işi 1.070,00 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. 

 04.01.2017 tarih ve 6 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara elektrik tamiri işi 4.165,00 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. 

 23.01.2017 tarihli belediyemize ait JCB kepçe yetkili servis işi 7.675,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 
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 04.01.2017 tarih ve 5 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara akü satın alınması işi 2.190,00 

TL bedel ile satın alınmıştır. 

 09.01.2017 tarihli belediyemize ait  HİDROMEK kepçeye parça alımı işi 9.809,30 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 27.01.2017 tarihli belediyemize ait HİDROMEK kepçe yetkili servis işi 618,41 TL bedel ile 

yaptırılmıştır. 

 27.01.2017 tarihli Ford komyon yetkili servis işi 1.718,85 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 01.02.2017 tarihli Toyota yetkili servis işi 1.339,96 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 18.01.2017 tarih 23 onay numaralı çeşitli araçlara parça satın alınması işi 20.338,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 26.01.2016 tarih ve 34 onay numaralı belediyemiz araçlarına lastik tamir işi 4.724,00 TL bedel ile 

yaptırılmıştır. 

 06.02.2017 tarih ve 39 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara parça satın alınması işi 5.448,00 

TL bedel ile satın alınmıştır. 

 06.02.2017 tarih ve 41 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara akü satın alınması işi 1.660,00 

TL bedel ile satın alınmıştır. 

 24.01.2017 tarih ve 27 onay numaralı çeşitli araçlara lastik satın alınması işi 8.700,00 TL bedel ile 

satın alınmıştır. 

 06.01.2017 tarih ve 9 onay numaralı belediyemiz atölyesine çeşitli malzeme satın alınması işi 9.780,00 

TL bedel ile satın alınmıştır. 

 22.02.2017 tarihli Mitsubishi yetkili servis bakımı işi 1.048,82 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 20.02.2017 tarih ve 54 onay numaralı çeşitli araçlara makas tamiri yaptırılması işi 6.724,00 TL bedel 

ile yaptırılmıştır. 

 09.02.2017 tarih ve 46 onay numaralı belediyemiz greyderine diferansiyel ve ver tamiri yaptırılması 

işi 23.345,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 13.02.2017 tarih ve 48 onay numaralı belediyemiz atölyesinde kullanılmak üzere madeni yağ satın 

alınması 26.456,60 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 20.02.2017 tarih ve 55 onay numaralı çeşitli araçlara parça satın alınması işi 3.908,00 TL bedel ile 

satın alınmıştır. 

 06.02.2017 tarih ve 32 onay numaralı belediyemiz atölyesine çeşitli işler için demir satın alınması işi 

5.612,80 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 13.03.2017 tarihli Ford yetkili servis bakımı işi 1.398,88 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 02.03.2017 tarih ve 75 onay numaralı belediyemiz atölyesine çeşitli malzeme satın alınması işi 

8.142,50 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 28.02.2017 tarih ve 67 onay numaralı belediyemize ait çeşitlı araçlara parça satın alınması işi 9.217,48 

TL bedel ile satın alınmıştır. 

 20.03.2017 tarih ve 97 onay numaralı 59 HS 352 plakalı kamyona damper yaptırılması işi 1.500,00 

TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 27.03.2017 tarihli 59 HB 313 yetkili servis parça alımı işi 688,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 10.03.2017 tarih ve 89 onay numaralı belediyemiz çeşitli araçlara parça satın alınması işi 1.687,00 TL 

bedel ile satın alınmıştır. 

 14.03.2017 tarih ve 93 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara lastik satın alınması işi 6.115,00 

TL bedel ile satın alınmıştır. 

 10.03.2017 tarih ve 87 onay numaralı çeşitli araçlara parça satın alınması işi 4.890,50 TL bedel ile 

satın alınmıştır. 

 29.03.2017 tarihli belediyemize ait HİDROMEK kepçe yetkili servis işi 493,20 TL bedel ile 

yaptırılmıştır. 

 22.03.2017 tarihli belediyemiz atölyesinde kullanılmak üzere sütunlu matkap satın alınması işi 

4.650,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 10.04.2017 tarihli Mitsubishi yetkili servis bakımı işi 446,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 07.04.2017 tarihli Mitsubishi yetkili servis bakımı işi 1.058,32 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 28.03.2017 tarih ve 107 onay numaralı belediyemize ait traktöre mazot pompa tamir işi 995,00 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. 

 04.04.2017 tarih ve 117 onay numaralı çeşitli araçlara torna yaptırılması işi 875,00 TL bedel ile 

yaptırılmıştır. 

 04.04.2017 tarih ve 116 onay numaralı belediyemiz atölyesine malzeme satın alınması işi 5.355,00 TL 

bedel ile satın alınmıştır. 
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 05.04.2017 tarih ve 120 onay numaralı belediyemiz araçlarına parça satın alınması işi 4.874,00 TL 

bedel ile satın alınmıştır. 

 05.04.2017 tarih ve 119 onay numaralı demir malzemesi satın alınması işi 4.234,20 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 03.04.2017 tarih ve 114 onay numaralı parça satın alınması işi 3.909,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 27.04.2017 tarih ve 155 onay numaralı demir profil kaynak işçiliği işi 2.001,00 TL bedel ile 

yaptırılmıştır. 

 18.04.2017 tarih ve 147 onay numaralı belediyemize ait traktörün KTK zorunlu mali sorumluluk 

sigorta poliçesi yaptırılması işi 113,26 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 11.05.2017 tarihli Toyota yetkili servis bakımı işi 818,21 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 19.04.2017 tarih ve 138 onay numaralı makas tamiri işi 5.635,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 14.04.2017 tarih ve 130 onay numaralı hidrolik pompa tamiri işi 1.500,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 26.04.2017 tarih ve 154 onay numaralı belediyemize ait 59 HD 927 plakalı araca komple motor 

yenileme işi 1.700,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 05.05.2017 tarih ve 163 onay numaralı belediyemize ait traktöre KTK zorunlu mali sorumluluk 

poliçesi yaptırılması işi 204,22 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 26.04.2017 tarih ve 152 onay numaralı belediyemize ait BMC levent araca KTK zorunlu mali 

sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 709,70 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 17.04.2017 tarih ve 133 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara malzeme ve işçilik hizmet satın 

alınması işi 5.618,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 26.04.2017 tarih ve 148 onay numaralı belediyemize ait 59 HD 927 plakalı Dodge kamyon KTK 

zorunlu mali sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 1.491,50 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 26.04.2017 tarih ve 149 onay numaralı belediyemize ait 59 HD 926 plakalı Dodge kamyon KTK 

zorunlu mali sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 1.491,50 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 26.04.2017 tarih ve 151 onay numaralı belediyemize ait HİDROMEK kepçenin KTK zorunlu mali 

sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 517,74 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 26.04.2017 tarih ve 150 onay numaralı belediyemize ait bomag asfalt silindirin KTK zorunlu mali 

sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 517,74 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 26.04.2017 tarih ve 153 onay numaralı belediyemize ait greydere KTK zorunlu mali sorumluluk 

poliçesi yaptırılması işi 517,74 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 24.04.2017 tarih ve 145 onay numaralı belediyemize ait HİDROMEK kepçeye parça satın alınması işi 

16.081,04 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 17.04.2017 tarih ve 132 onay numaralı belediyemize ait HİDROMEK kepçeye malzeme ve işçilik 

satın alınması işi 985,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 25.04.2017 tarih ve 146 onay numaralı belediyemize ait 59 HD 927 plakalı kamyona parça satın 

alınması işi 9.490,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 15.05.2017 tarih ve 178 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara elektrik tamiri yaptırılması işi 

3.855,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 16.05.2017 tarih ve 180 onay numaralı belediyemize ait 59 HA 048 Dodge kamyonetin KTK zorunlu 

mali sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 693,05 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 19.04.2017 tarih ve 137 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara bakım yaptırılması işi 1.060,00 

TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 11.05.2017 tarih ve 175 onay numaralı belediyemize ait 59 HD 917 plakalı araca parça satın alınması 

işi 1.065,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 29.05.2017 tarih ve 196 onay numaralı Mitsubishi aracın KTK zorunlu mali sorumluluk poliçesi 

yaptırılması işi 715,95 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 08.05.2017 tarih ve 169 onay numaralı belediyemize ait 59 HA 590 plakalı TÜMOSAN traktörün 

KTK zorunlu mali sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 90,72 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 08.05.2017 tarih ve 167 onay numaralı belediyemize ait 59 HA 597 plakalı TÜMOSAN traktörün 

KTK zorunlu mali sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 90,72 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 01.06.2017 tarih ve 200 onay numaralı belediyemize ait 59 HD 730 plakalı traktörün KTK zorunlu 

mali sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 116,59 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 25.05.2017 tarih ve 190 onay numaralı belediyemize ait çöp kamyonlarına kasa bakım işi 5.400,00 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. 
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 08.05.2017 tarih ve 166 onay numaralı belediyemize ait 59 HD 855 plakalı fatih kamyon KTK zorunlu 

mali sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 1.303,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 29.05.2017 tarih ve 194 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara lastik satın alınması işi 

5.350,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 26.05.2017 tarih ve 193 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara parça satın alınması işi 

1.650,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 14.06.2017 tarih ve 218 onay numaralı belediyemize ait HİDROMEK kepçenin KTK zorunlu mali 

sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 723,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 08.06.2017 tarih ve 212 onay numaralı belediyemize ait 59 HD 270 plakalı aracın KTK zorunlu mali 

sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 2.226,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 08.06.2017 tarih ve 210 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara elektrik tamir yaptırılması işi 

3.745,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 14.06.2017 tarih ve 217 onay numaralı belediyemize ait JCB kepçenin KTK zorunlu mali sorumluluk 

poliçesi yaptırılması işi 618,45 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 19.06.2017 tarihli belediyemize ait 59 HD 002 TATA servis bakımı işi 1.410,00 TL bedel ile 

yaptırılmıştır. 

 12.06.2017 tarihli belediyemize ait 59 HB 313 yetkili servis parça alımı işi 2.100,00 TL bedel ile satın 

alınmıştır. 

 05.06.2017 tarih ve 201 onay numaralı belediyemize ait 59 HL 007 plakalı araca komple motor 

yenileme işi 1.700,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 05.06.2017 tarih ve 205 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara parça ve işçilik bedeli satın 

alınması işi 6.464,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 05.06.2017 tarih ve 203 onay numaralı belediyemize ait 59 HL 007 plakalı kamyona parça ve işçilik 

hizmeti satın alınması işi 10.677,20 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 08.06.2017 tarih ve 211 onay numaralı belediyemiz atölyesine çeşitli malzeme satın alınması işi 

10.390,50 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 20.06.2017 tarih ve 224 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara parça satın alınması işi 

4.166,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 20.06.2017 tarih ve 221 onay numaralı belediyemize ait 59 HD 496 plakalı kamyona kasa tamiri 

yaptırılması işi 7.250,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 13.07.2017 tarih ve 245 onay numaralı belediyemize ait 59 HL 007 plakalı kamyona enjektör memesi 

tamir yaptırma işi 849,60 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 13.07.2017 tarih ve 248 onay numaralı belediyemize ait 59 HC 505 plakalı aracın KTK zorunlu mali 

sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 453,24 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 21.06.2017 tarih ve 222 onay numaralı belediyemize ait paletli kepçe, Hidromek kepçe,ve JCB 

kepçelere malzemeli işçilik işi 6.828,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 30.06.2017 tarih ve 232 onay numaralı belediyemize ait 59 HC 505 – 59 HH 354 plakalı araçlara 

malzemeli işçilikli bakım yaptırılması işi 920,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 19.07.2017 tarihli belediyemize ait 59 HB 224 plakalı aracın Renault yetkili servis işi 729,00 TL bedel 

ile yaptırılmıştır. 

 18.07.2017 tarihli belediyemize ait 59 HB 059 plakalı aracın Toyota yetkili servis işi 2.213,91 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. 

 04.07.2017 tarihli belediyemize ait 59 HS 513 plakalı aracın Mitsubishi yetkili servis işi 2.740,33 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. 

 13.07.2017 tarih ve 243 onay numaralı belediyemize ait çeşitli  araçlara bakım yaptırılması işi 3.101,00 

TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 13.01.2017 tarih ve 20 onay numaralı belediyemize ait araçlara makas tamiri işi 4.197,00 TL bedel ile 

yaptırılmıştır. 

 09.08.2017 tarih ve 67 onay numaralı belediyemize ait araçlara elektrik tamiri işi 4.230,00 TL bedel 

ile yaptırılmıştır. 

 04.07.2017 tarih 234 onay numaralı belediyemize ait 59 HD 517 plakalı fatih kamyona KTK zorunlu 

mali sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 4.731,46 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 13.07.2017 tarih ve 46 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara lastik satın alınması işi 6.650,00 

TL bedel ile satın alınmıştır. 
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 09.08.2017 tarih ve 270 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara döşeme tamir yaptırılması işi 

1.425,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 13.07.2017 tarih ve 247 onay numaralı belediyemize ait 59 HB 175 plakalı kamyona malzemeli işçilik 

bakım yapılması işi 1.521,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 23.08.2017 tarih ve 281 onay numaralı HİDROMEK kepçeye motor rektifiye yaptırılması işi 1.800,00 

TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 10.08.2017 tarih ve 276 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara parça satın alınması işi 

2.318,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 20.09.2017 tarihli belediyemize ait 59 HS 044 plakalı aracın Renault master yetkili servis işi 1.175,31 

TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 06.09.2017 tarihli belediyemize ait 59 HS 065 Mitsubishi aracın yetkili servis bakımı işi 1.176,99 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. 

 18.09.2017 tarihli belediyemize ait 59 HS 065 Mitsubishi aracın yetkili servis bakımı işi 345,47 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. 

 06.10.2017 tarihli belediyemize ait 59 HS 513 Mitsubishi aracın yetkili servis bakımı işi 1.003,47 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. 

 02.10.2017 tarihli belediyemize ait 59 HB 059 plakalı aracın Toyota yetkili servis işi 504,09 TL bedel 

ile yaptırılmıştır. 

 27.09.2017 tarih ve 305 onay numaralı belediyemize ait 59 HL 007 plakalı prokamyona KTK zorunlu 

mali sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 1.677,99 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 19.09.2017 tarih ve 298 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara elektrik tamiri yaptırılması işi 

6.195,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 19.09.2017 tarih ve 296 onay numaralı belediyemize ait HİDROMEK kepçeye mazot pompası ve 

malzemeli işçilik yaptırılması işi 654,50 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 27.09.2017 tarih ve 306 onay numaralı HİDROMEK kepçenin KTK zorunlu mali sorumluluk poliçesi 

yaptırılması işi 94,83 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 18.10.2017 tarih ve 284 onay numaralı belediyemize ait 59 HS 352 plakalı kamyona KTK zorunlu 

mali sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 1.652,77 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 06.09.2017 tarih ve 285 onay numaralı belediyemize ait 59 HE 995 plakalı su tankerine KTK zorunlu 

mali sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 1.652,77 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 06.09.2017 tarih ve 286 onay numaralı belediyemize ait 59 HD 275 Messey Ferguson traktör KTK 

zorunlu mali sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 94,83 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 19.09.2017 tarih ve 299 onay numaralı belediyemize ait paletli kepçe hidromek kepçeye hidrolik 

pompa ve motor tamir işi 10.372,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 19.09.2017 tarih ve 293 onay numaralı belediyemize ait hidromek kepçe kırıcı ve paletli kepçeye 

malzemeli işçilik motor tamiri işi 10.470,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 19.09.2017 tarih ve 292 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara parça ve işçilik bedeli satın 

alınması işi 8.159,50 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 19.09.2017 tarih ve 295 onay numaralı belediyemiz atölyesine çeşitli malzeme satın alınması işi 

6.370,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 27.09.2017 tarih ve 304 onay numaralı belediyemize ait 59 HE 013 plakalı kamyona parça satın 

alınması işi 1.250,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 19.09.2017 tarih ve 294 onay numaralı belediyemize ait 59 HN 992 plakalı Hyundai araca akü satın 

alınması işi 840,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 06.10.2017 tarih ve 313 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara hidrolik pompa ve piston tamir 

işi 1.750,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 06.10.2017 tarih ve 314 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara lastik satın alınması işi 

13.075,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 19.09.2017 tarih ve 297 onay numaralı hidromek kepçeye parça satın alınması işi 10.444,00 TL bedel 

ile satın alınmıştır. 

 16.10.2017 tarihli belediyemize ait 59 HB 313 plakalı aracın yetkili servis parça alımı işi 880,00 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. 
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 17.10.2017 tarihli belediyemize ait 59 HS 517 plakalı aracın Mitsubishi yetkili servis bakımı işi 849,55 

TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 06.10.2017 tarih ve 316 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara malzeme ve işçilik yaptırılması 

işi 6.253,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 11.10.2017 tarihli belediyemize ait 59 HB 059 plakalı aracın Toyota yetkili servis işi 329,43 TL bedel 

ile yaptırılmıştır. 

 23.10.2017 tarih ve 331 onay numaralı belediyemiz araçlarına antifiriz satın alınması işi 3.105,00 TL 

bedel ile satın alınmıştır. 

 06.10.2017 tarih ve 318 onay numaralı belediyemiz atölyesine malzeme satın alınması işi 10.192,50 

TL bedel ile satın alınmıştır. 

 06.10.2017 tarih ve 317 onay numaralı belediyemize ait hidromek kepçeye ve paletli kepçeye parça 

ve cer tamiri işi 5.578,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 06.10.2017 tarih ve 315 onay numaralı belediyemize ait traktöre parça satın alınması 2.240,00 TL 

bedel ile satın alınmıştır. 

 24.10.2017 tarih ve 334 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara makas tamiri yaptırılması işi 

5.401,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 07.11.2017 tarih ve 343 onay numaralı belediyemize ait 59 HN 992 plakalı araca çöp kasası tamir 

yaptırılması işi 7.800,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 07.11.2017 tarih ve 346 onay numaralı belediyemize ait paletli kepçeye malzemeli tamir yaptırılması 

işi 5.850,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 29.11.2017 tarih ve 333 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara malzemeli işçilik yaptırılması 

işi 12.099,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 07.11.2017 tarih ve 342 onay numaralı belediyemize ait 59 HL 005 plakalı araca parça satın alınması 

işi 1.900,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 24.10.2017 tarih ve 332 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara parça satın alınması işi 

3.821,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 20.11.2017 tarih ve 359 onay numaralı belediyemize ait 59 HL 005 plakalı araca motor rektifiye 

yaptırılması işi 1.600,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 20.11.2017 tarih ve 360 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara egzoz ve radyatör yaptırılması 

işi 1.070,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 07.11.2017 tarih ve 344 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara parça ve malzemeli işçilik 

yaptırılması işi 7.245,50 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 20.11.2017 tarih ve 356 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara parça satın alınması işi 

9.645,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 20.11.2017 tarih ve 363 onay numaralı belediyemize ait çeşitli araçlara elektrik tamir işi 4.625,00 TL 

bedel ile satın alınmıştır. 

 28.11.2017 tarih ve 366 onay numaralı belediyemize ait 59 HL 005 plakalı araca mazot pompa tamir 

yaptırılması işi 1.570,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 28.11.2017 tarih ve 367 onay numaralı belediyemize ait 59 HF 856 plakalı araca hidrolik pompa tamir 

yaptırılması işi 1.700,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. 

 07.11.2017 tarih ve 345 onay numaralı belediyemiz atölyesinde kullanılmak üzere çeşitli demir 

malzemesi satın alınması işi 4.959,31 TL bedel ile satın alınmıştır. 

 20.11.2017 tarih ve 358 onay numaralı belediyemiz araçlarına lastik satın alınması işi 11.225,00 TL 

bedel ile satın alınmıştır. 

 13.12.2017 tarih ve 375 onay numaralı belediyemize ait 59 HF 840 plakalı tümosan traktörün KTK 

zorunlu mali sorumluluk poliçesi yaptırılması işi 167,25 TL bedel ile yaptırılmıştır.  

 21.12.2017 tarihli belediyemize ait 59 HB 059 plakalı aracın Toyota yetkili servis işi 1.019,61 TL 

bedel ile yaptırılmıştır. 
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 2017 YILINDA YAPILAN İHALELER 

 2017/281555 ihale kayıt nolu “Belediye Araçlarında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alınması” 

malzeme alımı işi 1.089.931,00 TL bedel ile ihale edilmiştir (Motorin: 170.000 Litre, Euro Motorin: 

135.000 Litre, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 14.000 Litre). 

 2017/288534 ihale kayıt nolu “Hayrabolu Belediyesi Sorumluluk Alanları İçerisinde İhtiyaç Duyulan 

Yollara Kilitli Beton Parke Taşı, Beton Bordürü ve Beton Oluğu Malzemesi Alımı ve İşçiliği” yapım 

işinin 1.kısmı 513.000,00 TL ve 2.kısmı 189.875,00 TL bedel ile ihale edilmiştir (Kilitli Beton Parke 

Taşı Alımı: 36.000 m², Beton Bordür Alımı: 5.000 m, Beton Oluk Alımı: 1.500 m, Kilitli Beton Parke 

Taşı İşçiliği: 29.000 m², Beton Bordür İşçiliği: 3.000 m, Beton Oluk İşçiliği: 750 m). 

 2017/360197 ihale kayıt nolu “Yol Yapımlarında Kullanılacak Malzeme Alımı” malzeme alımı işi 

477.000,00 TL bedelle ile ihale edilmiştir (Taş Tozu (Elenmiş) (0mm - 5mm): 10.000 Ton, 2 Numara 

Mıcır Taşı (12mm - 22mm): 5.000 Ton, 4 Numara Mıcır Taşı (28mm - 38mm): 2.000 Ton). 

 2017/521319 ihale kayıt nolu “Yeni ve Tamir Yapılacak Yollara Kilitli Beton Parke Taşı ve Beton 

Bordürü Dizim İşçiliği” yapım işi 265.250,00 TL bedel ile ihale edilmiştir (Yeni Yapılacak Olan 

Yollara Kilitli Beton Parke Taşı Dizim İşçiliği (16,5*20*8 cm): 11.000 m², Tamir Yapılacak Yollara 

Tesviye Dahil Kilitli Beton Parke Taşı Dizim İşçiliği: 23.000 m², Beton Bordür Dizim İşçiliği 

(75*30*15 cm): 2.000 m). 

 2017/693243 İhale kayıt nolu “Kilitli Beton Parke Taşı, Beton Bordürü ve Doğal Renkli Granüllü 

Kumlama Beton Parke Taşı Malzemesi Alımı” malzeme alımı işi 399.800,00 TL bedel ile ihale 

edilmiştir (Kilitli Beton Parke Taşı: 15.000 m², Beton Bordür: 2.000 m, Doğal Renkli Granüllü 

Kumlama Beton Parke Taşı: 2.100 m²). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 YILINDA DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILAN KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI, BETON 

BORDÜR, OLUK ve GRANİT DOĞAL TAŞ MİKTARI  

KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI 
 BETON 

BORDÜR 
OLUK GRANİT DOĞAL TAŞ 

21.965,68 m² 
2.672,15 

mt 
---- ---- 

 

 

 

 

 

 

2017 YILINDA İHALE İLE YAPILAN KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI, BETON BORDÜRÜ ve 

KALDIRIM MİKTARI  

 

KİLİTLİ BETON 

PARKE TAŞI   

BETON 

BORDÜR OLUK TAŞI 

MALZEME 51.000,00 m2 7.000 mt. 1.500 mt. 

ŞÇİLİK 63.000,00 m2 5.000 mt. 750 mt. 
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 İMAR PLANLARI REVİZE ÇALIŞMALARI : 

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

ölçekli Nazım-Uygulama İmar Planları, İller Bankası aracılığıyla hazırlatılmış ve 04.01.2016 tarih ve 01 

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

Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

 

 Şalgamlı ve Çerkezmüsellim Mahallelerine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım-Uygulama İmar 

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

şartlarına cevap veremediğinden dolayı revize edilmesi işi çalışmaları devam etmektedir. 

 

2017 yılında Belediyemize 7 adet 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği başvurusu yapılmış olup 1 

tanesi reddedilmiş, 6 tanesi onaylanmıştır. 
 

2017 yılı içerisinde 103 adet imar durumu verilmiştir. 

 

2017 yılı içerisinde 43 adet Tevhit- İfraz- İhdas- yola terk işlemleri yapılmıştır.  

 

2017 yılına ait Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 16 Şubat  2017 tarihinde 238 ada 73 

parsel’ de 2017/1 no ile 1 adet, 24 Nisan 2017 tarihinde 431 ada 10 parselde 2017/2 no ile 1 adet, 13 Haziran  

2017 tarihinde 261 ada 34 parselde 2017/3 no ile 1 adet   olmak üzere toplam 3 adet yanan yıkılan yapı tespit 

edilmiştir.  

 
Yapı Kullanma İzin Belgesi     :   44 Adet 

Yapı Ruhsatı     :   75 Adet 

Yanan Yıkılan Yapı    :     3 Adet 

İmar Durumu     : 103 Adet 

Kırsal Yapı Belgesi    :   15 Adet 

Kırsal Yapı Kullanma İzin Belgesi :     4 Adet 

Plan Tadilatları   :     7 Adet 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN  BİLGİLERİ 

 23.05.2016 Tarih ve 198/1 Onay Numaralı Belediye İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğünce Karababa Mahallesine Kurulacak Olan Fotovoltaik Panelleri İçin 

Proje hizmet işi 2.500,00 TL. bedel ile yaptırılmıştır. 

 31.01.2017 Tarih ve 30 Onay Numaralı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Plan ve 

Proje İşlerinde Kullanılmak Üzere Ozalit Makinası 15.254,00 TL. bedel ile satın 

alınmıştır. 

 03.03.2017 Tarih ve 79 Onay Numaralı Belediyemizde Bilgisayar Sistemleri 

Yenilenmesi İçin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere All In One 

Bilgisayar 23.310,00 TL. bedel ile satın alınmıştır. 

 10.03.2017 Tarih ve 88 onay Numaralı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Bulunan 

Ozalit Makinasına Toner ve Kağıt Malzemeleri 2.052,00 TL.bedel ile satın alınmıştır. 

 19.08.2016 Tarih ve 345 Onay Numaralı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Hizmetlerinde Kullanılmak üzere Bir Yıl Binek Otomobil Kiralanması İşi 17.940,00 

TL. bedel ile yaptırılmıştır. ( Hakediş-1 07.10.2016 – Hakediş-2 08.11.2016 – 

Hakediş- 3 12.12.2016 – Hakediş-4 10.02.2017 – Hakediş-5 06.03.2017 – Hakediş-6 

24.04.2017 – Hakediş-7  10.05.2017 – Hakediş-8 01.06.2017 – Hakediş- 9 

06.07.2017 – Hakediş-10 04.08.2017 – Hakediş-11 11.09.2017 

 01.08.2017 Tarih ve 265 Onay Numaralı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Çalışan 

Personele Kömür 442,50 TL. bedel ile satın alınmıştır. 
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ    

 BELDENİN SAĞLIK  HUZUR  VE ÇEVRE KORUMA   AMAÇLI  ÇALIŞMALAR : 

 İlçemizde 6 (Altı) adet İnternet kafe belirli zamanlarda Belediye Zabıtası tarafından denetlenmiş, 

ayrıca Emniyet, Okul Aile Birliği yetkilileri ve Öğretmenlerce oluşturulan komisyonla müşterek 

olarak denetlenmiştir. 

 Salı günleri Sebze Pazarında pazarcı esnafının satışa sunmuş olduğu gıda maddelerinin vasıfları ve 

son kullanma tarihleri gözönüne alınarak haftalık olarak denetlenmiş, çürük, bozulmuş ve yenmesi 

sakıncalı görülen gıda maddeleri imha edilmiştir. 

 İlçemiz sebze pazarında, pazar girişine ve iç kısmına kurulan 2 (iki) adet elektronik terazi vasıtası 

ile bazı vatandaşlarımızın satın aldıkları meyve ve sebzelerin tartı kontrolleri yapılmıştır. 

 Sebze pazarında özellikle muhacir tabir edilen vatandaşlarımızın yurt dışından getirmiş oldukları 

gıda maddelerinin satışına izin verilmediği gibi fiziki şartları dıştan olumsuz görülen sucuk, salam 

gibi et ürünleri Çevre Sağlık Teknisyeni ile birlikte yapılan denetimler sonucu imha edilmiştir.  

 Günlük olarak özellikle sabahları ekmek satışı yapan Büfe ve Bakkallarda ekmek gramaj kontrolleri 

zabıta ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenmiştir. 

 Günlük ekmek kontrolünün dışında Ramazan Ayında Pide satışlarındaki gramaj koşulları ve 

ambalajda gazete kağıdı kullanılmaması gibi uyarı ve denetimler yapılmıştır. 

 İlçemizde faaliyette olan 40(kırk ) adet Kahvehane, 25 (Yirmibeş) adet Bakkal-Büfe-Tekel Bayii, 6 

(Altı) adet Pastane, 16 (Onaltı) adet Market- İçkili lokanta-Birahane 1 (Bir) adet, Ekmek gramaj 

kontrolü 27(Yirmiyedi) adet, Okul Kantin Denetimi 9 (Dokuz) adet, 7 (adet) Okul çevresinde gıda 

satışı yapan işletmelere zabıta ekiplerince Denetim formları ile denetlenerek eksiklikleri görülen 

esnaflar uyarılmıştır. 

 İlçemiz Aydınevler Mahallesi, Malkara Caddesi, No:78’ de Hasan GEZER tarafından işyeri açma 

ve çalışma ruhsatı olmadan işletilen Ekmek Fırınına 14 Adet Mühür Fekki tutanağı, 6 Adet Tespit 

Tutanağı düzenlenmiştir. 

 İlçemiz İlyas Mahallesi, Uzunköprü Caddesinde Fatih IŞIK’ın  Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre Belediye Encümeninin 18.01.2017 Tarih 

ve 11 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi gereği 227,00TL. 

para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Şalgamlı Mahallesi, Demirciler Sokak, No:11’de Gökhan ÖZLÜ’nün   Belediye Tembih ve 

Yasakları Yönetmeliğinin 6.4.maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 

31.01.2017 Tarih ve 18 sayılı kararı ile  5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi 

gereği 227,00TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Kahya Mahallesi, Malkara Cadesi, No:69/B’de Erdinç KAPLAN’ ın 2005/9207 sayılı İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine göre ruhsatsız olarak hareket 

ettiğinden Belediye Encümeninin 17.02.2017 Tarih ve 57 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre 

Aykırı Davranış) 32. Maddesi gereği 227,00 TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Aydınevler Mahallesi, Arslan Küme Evlerinde Hüseyin ÖZKAN’a  Belediye Tembih ve 

Yasakları Yönetmeliğinin 6.4. maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 

10.02.2017 Tarih ve 48 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi 

gereği 227,00TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Aydınevler Mahallesi, Malkara Caddesinde Mehmet KAPLAN’a 2005/9207 sayılı İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine göre ruhsatsız olarak hareket 

ettiğinden Belediye Encümeninin 10.02.2017 Tarih ve 50 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre 

Aykırı Davranış) 32. Maddesi gereği 227,00 TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz İlyas Mahallesi, Melek Üner Sokak, Vali Ayhan Çevik Caddesinde A.101 Yeni Mağazacılık 

A.Ş.’ne Belediye Tembih ve Yasaklarının 11.1 maddesine aykırı olarak Belediye Encümeninin 

17.03.2017 Tarih ve 65 sayılı kararı ile  5326 sayılı    kanunun (Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi 

gereği  227,00 TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz İlyas Mahallesi, Sait Esircan Caddesi,No:27/1’de Tedi Discount Tekstil Mağazacılık 

A.Ş.’ne Belediye Tembih ve Yasaklarının 11.1 maddesine aykırı olarak Belediye Encümeninin 

17.03.2017 Tarih ve 66 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun 32. maddesi gereği 227,00TL.  para 

cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz İlyas Mahallesi, Sarbani Ahmet Caddesi, No:36’da Basri KIRBIYIK’ a Belediye Emir ve 

Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12.1 maddesine  aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye 
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Encümeninin 17.03.2017 Tarih ve 67 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun 32. maddesi gereği 

227,00TL.  para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Kahya Mahallesi, Eminoğlu Çeşme Sokak,No:25’te Hüseyin EVVEL’e 2005/9207 sayılı 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin  44.maddesine aykırı olarak Belediye 

Encümeninin 26.04.2017 Tarih ve 85 sayılı kararı ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet 

Kanununun 6. Maddesinin d fıkrası gereği 1.290,00TL.sı para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Aydınevler Mahallesi, Arslan Küme Evlerinde Hüseyin ÖZKAN’ a Belediye Emir ve 

Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 6.4 maddesine  aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye 

Encümeninin 17.04.2017 Tarih ve 78 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun 32. maddesi gereği 

227,00TL.  para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Hisar Mahallesi, Caferzade Mehmet Tevfik Caddesinde  Tuncer UŞAR’a Belediye Emir ve 

Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10.8 maddesine  aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye 

Encümeninin 26.04.2017 Tarih ve 86 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun 32. maddesi gereği 

227,00TL.  para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Cambazdere Mahallesi, No:49’da Aydın BİGALI’nın   Belediye Emir ve Yasakları 

Uygulama Yönetmeliğinin 12/1.maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 

26.04.2017 Tarih ve 87 sayılı kararı ile  2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6. 

Maddesinin d fıkrası gereği 1.290,00TL.sı para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz İlyas Mahallesi, Millet Bahçe Sokak’ta  Ece USLU’ya  Belediye Emir ve Yasakları 

Uygulama Yönetmeliğinin 7.21.maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 

09.05.2017 Tarih ve 94 sayılı kararı ile  5326 sayılı kanunun 32. maddesi gereği 227,00TL.  para 

cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz İlyas Mahallesi, Sarbani Ahmet Caddesi, No:36’da Basri KIRBIYIK’ a 2005/9207 sayılı 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38. maddesine göre Canlı Müzik İzin 

Ruhsatı olmadan canlı müzik yayını yaptığından  Belediye Encümeninin 15.05.2017 Tarih ve 98 

sayılı kararı ile 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38. 

Maddesi gereği 227,00TL.  para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Kadriye Mahallesinde Erhan ÖZER’e 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 E-c-6. maddesine göre Belediye Encümeninin 15.05.2017 

Tarih ve 99 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi gereği 227,00 

TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Hisar Mahallesi, Sanayi Sitesi, 5.Blok, No:1’de Tevfik BİLSEL’e  Belediye Emir ve 

Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7.18 maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye 

Encümeninin 08.06.2017 Tarih ve 116 sayılı kararı ile  5326 sayılı kanunun 32. maddesi gereği 

227,00TL.  para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Sebze pazarında zabıta ekiplerince yapılan rutin kontrollerde pazarcı Cesur TELEK’ e 

08.06.2017 Tarih ve 115 sayılı Encümen Kararları ile Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25.  

Maddesi ve 5957 sayılı Hal Kanununun 14/1.Maddesinin a. Fıkrası gereği 135,00 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. 

 İlçemiz İlyas Mahallesi, Sait Esircan Caddesinde Ayata İnş.Mim.Müh.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. ’nin 

Belediye Tembih ve Yasakları Yönetmeliğinin 7.21.maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden 

Belediye Encümeninin 08.06.2017 Tarih ve 117 sayılı kararı ile  5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı 

Davranış) 32. Maddesi gereği 227,00TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Sebze pazarında zabıta ekiplerince yapılan rutin kontrollerde pazarcı Reşat KIRCO’ ya 

19.06.2017 Tarih ve 123 sayılı Encümen Kararları ile Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25.  

Maddesi ve 5957 sayılı Hal Kanununun 14/1.Maddesinin b. Fıkrası gereği 67,00 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. 

 İlçemiz İlyas Mahallesi, Develer Çeşme Sokak’ta kurulan sebze pazarında dilencilik yaparken 

yakalanan Engin AVCI’ ya 19.06.2017 Tarih ve 124 sayılı Encümen Kararı ile 5326 sayılı kanunun 

33/2. maddesi gereği üzerinden çıkan 35,00TL.sının mülkiyeti kamuya geçirilmiştir. 

 İlçemiz İlyas Mahallesi, Sarbani Ahmet Caddesinde kurulan emtia pazarında dilencilik yaparken 

yakalanan İsmet AĞSAY’ a 19.06.2017 Tarih ve 125 sayılı Encümen Kararı ile 5326 sayılı kanunun 

33/2. maddesi gereği üzerinden çıkan 39,50TL.sının mülkiyeti kamuya geçirilmiştir. 
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 İlçemiz Aydınevler Mahallesi, Arslan Küme Evlerinde Hüseyin ÖZKAN’a  Belediye Tembih ve 

Yasakları Yönetmeliğinin 6.4. maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 

12.07.2017 Tarih ve 169 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi 

gereği 227,00TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz İlyas Mahallesi, Cumhuriyet meydanı önünde Azem ILGAZ’ın  Tekirdağ Büyükşehir 

Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre Belediye Encümeninin 

16.08.2017 Tarih ve 179 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi 

gereği 227,00TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Hisar Mahallesi, Alpullu Caddesinde dilencilik yaparken yakalanan Hasan YILMAZ’ a 

16.08.2017 Tarih ve 178 sayılı Encümen Kararı ile 5326 sayılı kanunun 33/2. maddesi gereği 

üzerinden çıkan 50,80TL.sının mülkiyeti kamuya geçirilmiştir. 

 İlçemiz Kahya Mahallesi, Çevre Yolu, No:1’de Bülent Kardeşler Tarım Makineleri İmalatı Tarım 

İşletmeciliği Nalburiye, Hırdavatçılık ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin 2005/9207 

sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesine göre aykırı olarak 

hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 18.09.2017 Tarih ve 191 sayılı kararı ile 5326 sayılı 

kanunun (Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi gereği 227,00 TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Yörgüç Mahallesi, Köy Yolu Sokak, No:85/C’de Zeynel YÜCEL’ in 2005/9207 sayılı İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesine göre aykırı olarak hareket 

ettiğinden Belediye Encümeninin 18.09.2017 Tarih ve 192 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun 

(Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi gereği 227,00 TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Hisar Mahallesi, Alpullu Cadesi, No:38’de Suit 34 Turizm İnşaat Gıda Tic.Ltd.Şti.’ nin 

2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine göre 

ruhsatsız olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 25.09.2017 Tarih ve 198 sayılı kararı ile 

5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi gereği 227,00 TL. para cezası ile 

cezalandırılmıştır. 

  İlçemiz İlyas Mahallesi, Alpullu Caddesi, Cumhuriyet meydanı önünde Bahtiyar ÖZKILIÇ’a  

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre Belediye 

Encümeninin 11.10.2017 Tarih ve 205 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı Davranış) 

32. Maddesi gereği 227,00TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Aydınevler Mahallesi, Arslan Küme Evlerinde Hüseyin ÖZKAN’a  Belediye Tembih ve 

Yasakları Yönetmeliğinin 6.4. maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 

11.10.2017 Tarih ve 206 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi 

gereği 227,00TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Hisar Mahallesi, Değirmenönü Sokak’ta Meliha YENİADA’ya  Belediye Emir ve Yasakları 

Uygulama Yönetmeliğinin 7.28 maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 

01.11.2017 Tarih ve 216 sayılı kararı ile  5326 sayılı kanunun 32. maddesi gereği 227,00TL.  para 

cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz İlyas Mahallesi, Terazi Çeşme Sokak’ta ZY İnşaat İlker Yasin YURTSENLER’e  Belediye 

Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7.21 maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden 

Belediye Encümeninin 27.11.2017 Tarih ve 316 sayılı kararı ile  5326 sayılı kanunun 32. maddesi 

gereği 227,00TL.  para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Hisar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 5.Blok, No:1’de Tevfik BİLSEL’in 2005/9207 sayılı 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine göre ruhsatsız olarak 

hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 27.11.2017 Tarih ve 317 sayılı kararı ile 5326 sayılı 

kanunun (Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi gereği 227,00 TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz İlyas Mahallesi, Uzunköprü Caddesi,Umarlar Plaza, No:11/1’de Buket ERDEMİR’in 

2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine göre 

ruhsatsız olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 27.11.2017 Tarih ve 318 sayılı kararı ile 

5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi gereği 227,00 TL. para cezası ile 

cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Hisar Mahallesi, Kültür Sokak’ta Haşim ALBAYRAK’a  Belediye Tembih ve Yasakları 

Yönetmeliğinin 5.15. maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 30.11.2017 

Tarih ve 328 sayılı kararı ile 5326 sayılı kanunun (Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi gereği 

227,00TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz İlyas Mahallesi, Ahmet Baba Bayırı Sokak,No:1A’’da Ahmet BİTGEN’in 2005/9207 sayılı 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine göre ruhsatsız olarak 
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hareket ettiğinden Belediye Encümeninin 06.12.2017 Tarih ve 332 sayılı kararı ile 5326 sayılı 

kanunun (Emre Aykırı Davranış) 32. Maddesi gereği 227,00 TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz İlyas Mahallesi, Vali Ayhan Çevik Caddesinde Anıl İnşaat Yapı Müteahhitliği’ne  Belediye 

Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10.8 maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden 

Belediye Encümeninin 06.12.2017 Tarih ve 333 sayılı kararı ile  5326 sayılı kanunun 32. maddesi 

gereği 227,00TL.  para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 İlçemiz Aydınevler Mahallesi, Batıhan Sokak, No:14’te  Yılmaz KÖKSAL’a  Belediye Emir ve 

Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12.11. maddelerine aykırı olarak hareket ettiğinden Belediye 

Encümeninin 29.12.2017 Tarih ve 349 sayılı kararı ile  5326 sayılı kanunun 32. maddesi gereği 

227,00TL.  para cezası ile cezalandırılmıştır. 

 2017 Yılı içerisinde Tespit Tutanakları: 31 Adet, İdari Yaptırım Karar Tutanağı: 13 Adet, 5957 

Sayılı Kanun 14/1-a.-14/1-b Maddeleri: 2 Adet, 2559 Sayılı Kanunun 6. Maddesi: 2 Adet  cezalar 

tanzim edilmiş olup, İhtarnameler 8 kişiye düzenlenmiştir. 

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

Ruhsatı verilmesi yetkisine müteakip sıhhi müesseseler ile birlikte  2017 yılında    127 Adet İşyeri 

Açma ve Çalıştırma ruhsatı verilmiştir.  

 İlçemizde 40 (Kırk) adet kahvehane denetlenmiş olup, görülen eksiklikler düzenlenen bir form ile 

işyeri sahiplerine tebliğ edilerek eksikliğin giderilmesi için süre verilmiştir.  

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

ederek vatandaşı rahatsız etmesi  defalarca önlenmiştir.  

 İlçemizdeki Balık pazarında Veteriner Hekim veya Çevre Sağlığı Teknisyeni ile birlikte  satışa 

sunulacak balıklar incelenmiş, insan sağlığına zarar vermeyecek ürünlerin satışına izin verilmiştir.  

 İlçemizdeki tüm mahallelerimizde bulunan hayvan bakıcılarının ahırlarında ve bahçelerinde gübre 

biriktirmemesi ve dezenfeksiyon içeren ilaçlama yapması hususunda özellikle yaz aylarında yapılan 

denetimlerde uyarılmışlardır. 

  İl Mahalli Çevre Kurulu kararı gereği açıkta kömür satışının yasaklanarak  sadece torba içerisinde 

vasfına uygun satılması ile ilgili karar gereği 2017 Yılında Kömür Satıcıları sürekli denetlenmiş 

uygulama ilçede % 100 başarıya ulaşmıştır. 

 İlçemizde Kömür satışı faaliyetinde bulunan işyerlerinin denetimleri Çevre Mühendisi Tuğçe 

YAYDIRGAN ve Zabıta Memuru Gökhan BİÇER tarafından yapıldı. 

 Belediyemize ait park, bahçe, yeşil alan vb. yerler Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı 

ilaçlanarak gerekli tedbirler alınmıştır. 

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

çevre yolu üzerinde tavuk bakmak amacıyla yapılan baraka kaldırıldı. 

 Küçük Sanayi Sitesindeki işyerlerine işyeri ve S.G.K. denetimleri yapıldı. 

  Aydınevler Mahallesi, Gönül Küme Evlerinde hayvancılık bölgesi olarak ayrılan alanın dışında 

hazine yerine hayvan ağırı yapan şahıs tespit edilerek yapmış olduğu ağır söktürülerek hayvancılık 

bölgesi içinde kalan alanda yer gösterildi. 

 Cami önlerinde dilenilmesini engellemek amacıyla İlçemizde bulunan camiiler kontrol edildi. 

 İlyas Mahallesi, Develer Çeşme Sokak, Huzur Sokak, Sait Esircan Caddesi, Hasanbey Camii Sokak 

ve Sarbani Ahmet Caddesinde kurulacak olan geçici Pazar yeri ile ilgili işaretleme çalışmaları 

yapıldı. 

 Aydınevler Mahallesi, İnci Sokak’ta at arabaları ve atlar ile ilgili olarak sözlü olarak gelen şikayete 

bakıldı ve  yola bağlı olan atlar kaldırıldı. 

 İlçemizde faaliyette olan İnternet Kafelerin denetimleri yapıldı. 

 Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.02.2017 Tarihli Atık Yağların kontrolü 

konulu yazısına istinaden Çevre Mühendisi Taner TAŞDELEN ile birlikte Küçük Sanayi Sitesindeki 

ilgili işyerlerinin kontrolleri yapıldı. 

 İlyas Mahallesi, Esentepe Caddesinde Fen İşleri Müdürlüğünde yapılan kaldırım çalışmalarını 

engelleyen, kaldırım üzerinde bulunan araç ve tarım aletleri kaldırıldı.     

  Katlı Yer Altı Otopark Projesinin temel atma töreni ile ilgili davetiyeleri dağıtıldı. 

 16 Nisan 2017 Tarihinde yapılacak olan Anayasa Değişikliğinin Halk Oyuna Sunulması 

Seçimlerinde Belediyemizde bulunan seçim sandık ve paravanlar okul  sorumlularına tutanak 

karşılığı teslim edildi. 

  Malkara caddesi Toplum Sağlığı Merkezi önünde bekleme yaparak rahatsızlık veren at arabacılarına 

düzenli olarak müdahale edildi. 
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 Okul Kantinleri ve Okul bölgelerinin civarında bulunan işyerlerinin denetimleri yapıldı.(Gökhan 

BİÇER, Canberk ÜNSAL,Asabil ÇAM) 

 Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığının 02.03.2017 Tarih ve 646 sayılı yazısına istinaden 

Parmaksız mahallesinde Ormanlık alanda toprak alınması ile ilgili olarak Fen İşleri Müdürlüğü 

Personeli ile birlikte çalışma yapıldı. 

 * Kadriye ve Avluobası mahallesinde bulunan Belediye’ye ait işyerlerinde demirbaş tespitleri ile 

ilgili Tahsildar Adem ERİŞ’e eşlik edildi. (Zabıta Memuru Soner SEZER) 

 * 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şalgamlı ve Çerkezmüsellim mahallelerindeki şehit 

yakınlarında ziyarette bulunuldu.(Zabıta Memuru Bahattin TÜRKYILMAZ) 

 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nun devir teslim töreni ile ilgili davetiyeler 

dağıtıldı. 

 18 Mart Şehitleri Anma Töreni ve Motokros yarışlar ile ilgili programlarda çalışmalar yapıldı. 

 Hisar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, No:24 adresinde bulunan Ergen Ziraat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’ne ait yapıda, yapı ruhsatı olmadığı için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 

yapılan mühürleme işlemi nedeniyle İnşaat Mühendisi Türkay SEVİNÇ’e   eşlik edildi. 

 Hayrabolu Kaymakamlığının 16.03.2017 Tarihinde Çerkezmüsellim mahallesinde yapmış olduğu 

Halk Toplantısında, gündeme gelen talep ve şikayetler ile ilgili çalışmalar yapıldı.(Muammer 

ÖNAL- Gökhan BİÇER) 

 Engelli öğrencilerimizle buluşuyoruz etkinliği kapsamında hazırlanan program nedeniyle çalışmalar 

yapıldı. 

 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kandilli Rasathanesinin birlikte düzenlemiş olduğu, öğrencilere 

ve tüm vatandaşlara hitaben hazırlanan, deprem konulu eğitim programı ile ilgili çalışmalar yapıldı. 

 Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işyerlerinde Toplum Sağlığı merkezinden Aydoğan AYDIN 

ve İlçe Tarım Personeli Canberk ÜNSAL ile birlikte gidilerek tütün denetimi yapıldı. 

 Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Personelleri ile müşterek olarak İlçemiz Alpullu, Uzunköprü, 

Tekirdağ ve Malkara caddelerinde bulunan tütün satışı yapan ve umuma açık işyerlerinin denetimleri 

yapıldı. (Muammer ÖNAL- Bahattin TÜRKYILMAZ) 

 Edirne İstatistik Kurumundan gelen personele Saat:10:30 ile 15:30 saatleri arasında eşlik edildi. 

 Tredaş tarafından Hisar Mahallesi, Mehmet Tevfik Caddesinde yapılan kazı çalışması nedeniyle 

güvenlik tedbiri alınması ile ilgili çalışmalar yapıldı. 

 Mülkiyeti Belediye’mize ait Kadriye mahallesinde bulunan taşınmazların yeni kiracılara teslimi 

yapıldı.(Soner SEZER- Adem ERİŞ) 

 Etkili İletişim, Halkla İlişkiler, Çalışan Arası İlişkiler” konularında Belediye Meclis Salonunda 

verilen eğitime zabıta müdürlüğü personeli olarak katılım sağlandı. 

 Hisar mahallesinde bulunan Yeni Hayrabolu Spor Derneği Lokali yanında yapılacak olan otların 

kesimi ve çevre temizliği nedeniyle park halinde bulunan araçlar kaldırıldı. 

 İlçemizdeki merkez camilerinde vatandaşlarımıza Aşure ikramında bulunuldu. 

 İlyas Mahallesi, Sait Esircan Caddesinde bekleme yaparak rahatsızlık veren Hurdacılara müdahale 

edildi. 

 Öğrenci Servislerine güvenli taşımacılık konulu düzenlenen bilgilendirme toplantısına eşlik edildi. 

(Caner AYSEN) 

 Uzunköprü Caddesinde tretuvar üzerine gelişi güzel bırakılan iskele kurma malzemeleri kaldırtıldı. 

 Cenazeler nedeniyle Alpullu Caddesi, Güzelce Hasanbey Camii önünde trafik akışının aksamaması 

nedeniyle çalışmalar yapıldı. 

 Uzunköprü Caddesinde devam eden Otopark inşaatında beton atma işi nedeniyle trafik akışının 

aksamaması için önlemler aldırtıldı. 

 Hedeyli mahalle muhtarının şikayeti üzerine Hedeyli Mahallesinde yapılan ağır ile ilgili İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü Personeline eşlik edildi. (İ.Türkay SEVİNÇ- A.İhsan DEMİR- Süleyman 

KIRNIK ) 

 Alpullu  Caddesinde tretuvar üzerine bırakılan kum kaldırtıldı.  

 Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden gelen personele sokakta çalıştırılan çocuklar 

konulu çalışma için eşlik edildi. 

 Zabıta Müdürlüğümüze yapılan sözlü şikayet üzerine Aydınevler Mahallesinde bulunan Yılmaz 

KÖKSAL işletmeciliğini yaptığı ekmek fırınında ekmek gramaj kontrolü yapıldı. 

 Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız için gelen KIZILAY aracı sorumlularına gerekli 

yardımlar yapıldı. 
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 HAYVAN  SAĞLIĞI  ZABITASI  İLE  İLGİLİ  ÇALIŞMALAR: 

 İlçemizde büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin ahırları kontrol edilmiş, biriktirilen hayvan 

gübrelerinin atılması sağlanmış, ahırlarını kireçlemeleri ve ilaçlama yapmaları konusunda 

uyarılmışlardır. 

 Belediyemiz bünyesinde Veteriner Hekim çalıştırılmaya başlanmış olup, 5199 sayılı Hayvanları 

Koruma Kanununa göre işlem yapılmaya başlanmıştır. 

 Kliniğin tam kurulumu gerçekleştikten sonra 120 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmış, 35 Adet sokak 

hayvanı da sahiplendirilmiştir. 

 Hayvan pazarının 2017 yılında açık bulunmaması sebebiyle herhangi bir hareket olmamıştır. Ancak 

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

kurulmuş, pazara giren araçların dezenfeksiyon  Belediye Zabıtası tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 Ülkemizde bazı bölgelerde ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı önlemler 

alınarak belirli bölgelerde ilaçlama çalışmaları yapılmış söz konusu hastalığın İlçemizde çıkmasına 

müteakip nasıl hareket edileceği planlaması çalışmaları yapılmış, vatandaşlarımızdan gelen 

şikayetler üzerine müdahaleler yapılmıştır.  

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

satışına müsaade edilmeyip sezon boyunca gerekli kontroller rutin olarak yapılmıştır. 

 Sokak Hayvanları için toplanan yemekleri İlçenin 6 ( Altı )  noktasında oluşturulan yemek kaplarına 

bırakılarak sokak hayvanları beslenmiştir. 

 Baraj bölgesine barınaklar bırakılmıştır. 

 

 EKONOMİK  VE  SOSYAL  GÖREVLER 

 İlçemiz mahallelerinde cadde ve sokaklarda yapılan asfalt ve yol çalışmaları nedeniyle gerekli 

güvenlik tedbirleri alınarak, yol emniyeti sağlandı.  

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

denetimlerde incelenmiş sakıncalı görülen aletler kullanımdan men edilmiştir. Ayrıca Tekirdağ 

Büyükşehir Belediyesinden geçici görevle gelen Ayar memuru ile  birlikte denetimler yapılmış, 

terazilerin damgalama işlemleri sürdürülmüştür. 

 İlçemizde bulunan işyerlerinin çevre temizlik vergi beyanı güncellemelerine eşlik 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 denetlenmiştir. 

 İlçemiz Sebze Pazarında aralıklar halinde satışa sunulan malların üzerinde etiket bulundurma 

zorunluluğu ile ilgili denetimler yapılmıştır. 

 İlçemizde Sebze ve Giyim pazarlarında fahiş fiyatla mal satılmaması, tüketicinin aldatılmaması için 

genel denetimler yapılmış olup vatandaşlarımızdan esnafın kendisini aldattığını, malı 

değiştirmediğini beyan ederek gelmesine müteakip gereğini  derhal yerine getirmiştir. 

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

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

etiketlerinin kullanımı ile ilgili gerekli bilgiler verildi. 

 Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların çevre yolunu kullanmaları sağlandı. 

 Yolcu Taşıma Araçlarının şehir içine girmemesi, yolcularını otogardan alıp, otogara bırakması 

konusunda gerekli uyarılar ve kontroller yapıldı. 

 İlçemizde dört ana caddelerde kamyon, tır v.b. gibi büyük vasıtaların girişleri 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 edilmiştir. 5326 sayılı Kabahatlar Kanunun 33. Maddesine göre  2  

(iki) dilenciye  İdari Yaptırım Tutanağı düzenlendi. 

 İlçemiz Kurban pazarında gün boyu küçükbaş ve büyükbaş hayvan kontrolü yapıldı. Küpesiz 

hayvanların girişine izin verilmeyerek küpe takmaları için Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe 

Müdürlüğü’ne yönlendirme yapıldı. Küçükbaş hayvanların kilo kontrolü amacıyla tartı koyuldu ve 

kontrolü sağlandı.  

 Parasız kalarak memleketlerine gidemeyen asker, mahkum veya düşkün vatandaşlara yemek 

yedirilmesi, otobüslerden ücretsiz olarak yararlanması sağlanmıştır. 

 Kahya Mahallesi, Malkara Caddesi, Sağlık Ocağı önüne At Arabasını çekerek bekleme yapan araba 

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

İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleriyle müşterek müdahale edilmiştir.  
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 ZABITANIN  İMAR GÖREVLERİ 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğün ile müşterek olarak kaçak yapı veya ruhsata 

aykırı binaların tespiti ve  denetimi  sürdürülmüştür. 

 Yıkılmaya yüz tutmuş binaların tehlike yaratmaması için bina sahiplerine tamiri veya bertarafı için 

süre verilmiştir. 

 Cadde ve sokaklardaki inşaat yapımlarında yaya kaldırımı veya sokağın kum, çakıl, demir gibi 

maddelerle gereksiz işgal edilmemesi hususunda uyarı ve işlemler yapılmıştır.  

 İlçemiz cadde sokaklarında  Belediye Zabıtasının rutin olarak denetimlerde bulunmuşlardır. 

 İlçemiz cadde ve sokaklarında yapılan  parke taş, asfalt ve kaldırım çalışmalarında zabıta 

memurlarınca güvenlik ve trafik kontrolleri yapılmıştır. 

 

 ZABITA  MÜDÜRLÜĞÜ  BÜRO  GÖREVLERİ 

 Zabıta Müdürlüğü dairemizde İşyeri Açma Ruhsatı için başvuran  kişilere Sıhhi İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatı  86, G.S.M. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 14, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence 

Yerleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 23, 2017 Yılında Toplam: 127  kişiye İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatı verilmiştir. 

 Cumhuriyet Başsavcılığından gelen Hükümlü İaşe Bedeli Tahsili evraklarının araştırılması 

yapılarak, gelen yazılara cevap verilmiştir. 

 Alo 153 Zabıta telefonuna intikal eden şikayet telefonlarına istinaden memurların bahis konusu 

yerlere intikali derhal sağlanmıştır. 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri 

Müdürlüğünden hazırlanan tebligatlar ile Belediye Meclis Üyelerine  toplantı için gönderilen 

tebligatlar ilgili kişilere imza mukabili teslim edilmiştir.  

 Mali Hizmetler Müdürlüğünden intikal eden yol hacirahlarına katılma paylarının makbuzları ve ilan 

reklam vergi ücreti makbuzları sahiplerine tebliğ edildi. 

 Adrese Dayalı Nüfus kayıt sistemindeki adres güncellemeleri kapsamına giren talep sahibi 

vatandaşların başvurularına istinaden kayıtlı adresleri kendilerine verilmiştir. 

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmayan esnaflar ruhsat almaları için uyarıldı. 

 İşyeri Açma Ruhsatlarında eksik belge bulunan işyeri sahiplerine belgelerini tamamlamaları için 

uyarıda bulunuldu. 

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

 Terazi kontrol ekibi ile mezbaha ve manavların terazi kontrolleri yapıldı. 

 Köpek besleyen bazı vatandaşlarımıza köpeklerine tasma takmaları ve başıboş bırakmamaları için 

uyarılar yapılmıştır. 

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

 Sebze pazarı ve Emtia pazarı içinde bulunan sokaklarda yaya geçişini engelleyen işportacılar 

sokaklardan men edilmiştir. 

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

uyarılmıştır. 

 Adliye Yazı İşleri Müdürlüğünde ve İcra Dairesindeki menkul ve gayri menkul satışlarında 

Belediyemiz Tellaliye görevi zabıta memurlarınca yerine getirilmiştir. 

  Başol Tarım Ürünleri, Tarım Makineleri, Otomotiv, Ev Gereçleri ve Tekel Maddeleri Ticaret 

Limited Şirketi akaryakıt ikmali zabıta memuru Süleyman KIRNIK tarafından yaptırılmaktadır. 

 Toplum Sağlığı merkezi tarafından düzenlenen Nöbet çizelgesine göre Tütün Kontrolü Denetim 

ekibinde görev alınmıştır. 

 Marketlerin izinsiz olarak ilan reklam amaçlı broşür dağıtıcılarına müdahale edildi. 

 İlçemiz Ekmek Fırını ve Büfelerinde ekmek gramaj kontrolü ekmek vasıflarına uygunluğu 

hususunda düzenli denetimler yapılmıştır. 

 İlçemiz Sebze Pazarında Balıkçılar kısmında satışa sunulan balıkların menşei ve kalitesi hakkında 

gerekli denetimler yapılmıştır.  

 Balık pazarı içinde pazarcılar taşma yapmasın diye çizgiler çizildi. 

 İlçemiz genelinde evinde büyükbaş hayvan bakan vatandaşların gübrelerini çevreye gelişi güzel 

atmamaları konusunda uyarılarak gerekli kontroller yapılmıştır. 

 İlçemizde işyerlerini kapatmış olan esnaflarımız tespit edilerek, Belediye’mize işyerini kapatma 

dilekçesi vermeleri söylendi. 

 06.02.2017 Tarih ve 38 Onay Numaralı Mahalli Belediye Hizmet Binası ve Atölye ısınma ihtiyacı 

için Linyit Kömürü Satın Alınması İşi 5.640,00 TL.  Bedel ile Sunay SEZGİN’ den satın alınmıştır. 
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 02.03.2017 Tarih ve 73 Onay Numaralı İlçemiz Alpullu Caddesi Gazinonun önündeki Gönder 

Bayrağı ve Anıt Park,Saka Hüseyin Heykeli çevresinde kullanılmak üzere Bayrak Satın Alınması 

İşi  4.648,00 TL.  Bedel ile Seçkin Bayrak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketin’ den satın alınmıştır. 

 23.02.2017 Tarih ve 60 Onay Numaralı Belediyemiz Bilgisayar Sisteminin Yenilenmesi için Zabıta 

müdürlüğünde kullanılmak üzere All In One Bilgisayar  Satın Alınması İşi  9.990,00 TL.  Bedel ile 

Brondo Bilişim İletişim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.’ den satın alınmıştır. 

 17.03.2017 Tarih ve 96 Onay Numaralı Belediyemiz Veteriner Hizmetleri Bünyesinde İlçemizdeki 

Yaşayan Sokak Hayvanlarının Beslenmesi için Kedi, Köpek Mamaları ve Üflemeli Enjektör Satın 

Alınması İşi 17.080,00 TL.  Bedel ile Vip Hayvancılık Veteriner Tic.Ltd.Şti.’ den satın alınmıştır. 

 23.05.2017 Tarih ve 186 Onay Numaralı Zabıta Müdürlüğünde kullanılmak üzere çeşitli ebatlarda 

masa yaptırılması Hizmet Alımı İşi  2.050,00 TL.  Bedel ile Şevki ARSLAN’ a yaptırılmıştır. 

 12.05.2017 Tarih ve 176 Onay Numaralı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelinde Çalışan 

Personele Yazlık Giyim Kuşam Malzemeleri Satın Alınması İşi  3.032,00 TL.  Bedel ile Eren 

KURU’ dan satın alınmıştır. 

 22.09.2017 Tarih ve 376 Onay Numaralı Zabıta Müdürlüğünün Ağustos 2016- Temmuz 2017 Dergi 

Aboneliği  Hizmet Alımı İşi  445,54 TL.  Bedel ile Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi’ ne 

yaptırılmıştır. 

 03.10.2017 Tarih ve 360 Onay Numaralı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolleri Derneği 

Tarafından Yayınlanan Yerel Yönetim ve Denetim  Dergi Aboneliği  Hizmet Alımı İşi  445,54 TL.  

Bedel ile Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi’ ne yaptırılmıştır. 

 01.08.2017 Tarih ve 266 Onay Numaralı Belediyemiz Personeli İşçileri Sendika Sözleşmesinin 43. 

Maddesi gereği yakacak yardımı kömürün  Satın Alınması İşi  885,00 TL.  Bedel ile  Sunay 

SEZGİN’ den satın alınmıştır. 

 03.10.2017 Tarih ve 310 Onay Numaralı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelinde Çalışan 

Personele Kışlık Giyim Kuşam Malzemeleri Satın Alınması İşi  1.505,00 TL.  Bedel ile Eren KURU’ 

dan satın alınmıştır. 

 06.09.2017 Tarih ve 286 Onay Numaralı Mahalli Belediye Hizmet Binası ve Atölye ısınma ihtiyacı 

için Hakediş -1- Linyit Kömürü Satın Alınması İşi  7.303,45 TL.  Bedel ile Yörük İnşaat Taahhüt 

Nakliye Paz.ve Tic.Ltd.Şti.’ den satın alınmıştır. 

 08.11.2017 Tarih ve 348 Onay Numaralı İlçemiz meydanlarında, Tören alanlarında ve buna benzer 

yerlerde kullanılmak üzere Bayrak Satın Alınması İşi  7.663,50 TL.  Bedel ile Seçkin Bayrak Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketin’ den satın alınmıştır. 

  09.11.2017 Tarih ve 350 Onay Numaralı 59 HH 553 Plakalı aracın Zorunlu Mali Sorumluluk 

Poliçesi Sigortalarının Yaptırılması İşi  624,75 TL.  Bedel ile Efe Kaya Sigorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti.’ 

ne yaptırılmıştır. 

 09.11.2017 Tarih ve 351 Onay Numaralı 59 HS 060 Plakalı aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi 

Sigortalarının Yaptırılması İşi  656,74 TL.  Bedel ile Efe Kaya Sigorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti.’ ne 

yaptırılmıştır. 

 

 BAYRAM, FESTİVAL, KUTLAMA VE ANMA GÜNLERİ GÖREVLERİ 

 Ülkemizde kutlanan Resmi Bayramlar ve ilçemiz Kurtuluş Bayramında protokol Tribününün 

hazırlanması,  misafirlerin oturma düzeninin sağlanması çalışması yapılmıştır. 

 Öğretmenler Günü nedeniyle İlçemizde bulunan Okullara Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 

tarafından hazırlanan hediyeler teslim edildi. 

 İlçemizde Hasanbey Camiinde şehitlerimiz için mevlidi şerif okutularak, cemaate ikramda 

bulunuldu. 

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

öncesi yapılmıştır. 

 Belediye Zabıtası bayram ve festivallerde güvenlik görevlerinin dışında verilen diğer 

organizasyonda çalışmalarını talimatlar çevresine yerine getirmiştir. 

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırlanan törende gerekli görevler yerine 

getirildi. 

 19 Mayıs Töreni, Süt Şenliği ve Çerkezmüsellim mahallesinde düzenlenecek Bahar Şenlikleri 

kapsamında Saat:10:00 ile 12:00 arası çalışmalar yapıldı. 

 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 53.kiraz festivali etkinlikleri kapsamında 

davetiyeler dağıtıldı. 
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 15 Temmuz programı nedeniyle cadde ve sokakların bayraklar ile donatılması işine devam edildi. 

Eskimiş ve yıpranmış bayraklar değiştirildi. 

 27. Ayçiçek Festivali etkinlikleri için kurulacak standların yerleri ile ilgili çalışmalar yapıldı. 

 27. Uluslararası Hayrabolu Ayçiçeği Festivali ve Sanayi Fuar 10-13 Ağustos 2017 Tarihleri arasında 

Festival Etkinlikleri düzenlenmiştir. 

 Bu yıl 10-13 Ağustos 2017 Tarihleri arasında 27. Uluslararası Hayrabolu Ayçiçeği Festivalinde 

Belediye Zabıtası ile ilgili görevler yerine getirilmiştir. 

 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı nedeniyle hazırlanan kutlama mesajlarının 

dağıtımına devam edildi. 

 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni kutlamalarında görev ve sorumluluklar yerine getirildi. 

 Kurban Bayramı nedeniyle kurulacak olan Kurban Pazarı alanında su bağlama, mıntıka temizliği, 

yerlerin çizimi ile ilgili çalışmalara devam edildi. 

 31.08.2017 Tarihinde Kurban Bayramı  Arife Günü Tatili başladı. 

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle cadde ve sokaklar bayraklar ile donatılarak tören 

hazırlıkları yapıldı. 

 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 yerleşim 

düzeni, gelen misafirlerin karşılanması vb. çalışmalar yapılmıştır. 

 Hafta sonları Nöbetçi zabıta memurlarınca anons hizmetleri yerine getirildi. 

 
 

TEMİZLİK İŞLERİ HİZMETLERİ 

 

 GENEL TEMİZLİK VE ATIK TOPLAMA 

 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 4’ü merkez olmak üzere 52 adet mahallenin genel temizlik ve evsel 

atık toplama çalışmaları 10 adet çöp toplama aracı, 1 adet süpürge makinası, 39 temizlik işçisi ve 13 

şoför ile yapılmıştır. Tüm mahallelerin evsel atıkları günlük olarak hazırlanan program dâhilinde 

toplanmıştır. Müdürlüğümüz dâhilinde 1 adet formen bölgedeki çalışmaları takip etmesi için 1 adet 

çevre mühendisi de koordine amaçlı görevlendirilmiştir.  
 
İlçemizde 2016 yılı içerisinde toplanan evsel atık miktarlarının aylara göre dağılımı; 

 
İlçemiz genelinde toplanan evsel atıklar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Düzenli Depolama Tesisine 

depolanmaktadır. Genel temizlik çalışmaları çerçevesinde tüm mahallelerde günlük olarak mıntıka, 

yol ve kaldırım süpürme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca yol üzerlerindeki asma kovaların düzenli 

olarak boşaltılması meydancılar tarafından sağlanmıştır. İlçemizde salı günleri kurulan pazar yerinin 

temizliği için pazarcıların dağılması sonrasında tüm temizlik ekiplerimiz araçlar ile birlikte pazar 

yerine gelerek alanın temizliğini gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca köyden dönüşen mahalle ve 

beldelerimize bahar temizlik çalışmaları planlanarak tüm cadde, sokak, yol giriş/çıkışlarına mıntıka, 

yol süpürme, kaldırım süpürme, meydan yıkama ve diğer ihtiyaç duyulan temizlik çalışmaları 

yapılmıştır. Süpürge aracı çalışma programı hazırlanarak haftanın üç günü merkez mahallelerde diğer 

üç gün ise köyden dönüşen mahallelerimizde çalışarak tüm mahallelerimize hizmet sağlanmıştır. 
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 KONTEYNER TEMİNİ 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 yapılmıştır. Konteynerlerin tamir için 

alındıkları yerlere konteynerler yerleştirilmiş bakım onarım yapılanlar ise ihtiyaç olan diğer yerlere 

bırakılmıştır. 2017 yılı içerisinde toplam 230 adet 800 litrelik galvaniz çöp konteyneri satın alınmıştır. 

İhtiyaç duyulan yerlere takviye yapılan konteynerler sonrası 2017 yılı sonu itibariyle ilçe genelinde 

bölgede bulunan toplam konteyner sayısı 2.203’e ulaşmış ve tüm mahallelerdeki bozuk konteynerlerin 

tamir, bakım ve onarımı tamamlanmış durumdadır.  
 

 İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI 
Özellikle yaz aylarında artan haşere ve sineklere karşı müdürlüğümüz tarafından 3 adet ilaçlama aracı 

ile birlikte 52 mahallemizin ilaçlama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca düğün, mevlüt, nişan gibi toplu 

törenlerde ihtiyaç halinde gerekli alanlara ilaçlama hizmeti verilmiştir. 

 

 ÖZEL GÜN VE ETKİNLİKLER 
İlçemiz genelinde yapılan açılışlar, resmi/dini bayramlar, festival, kurtuluş günü etkinlikleri ve diğer 

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

tüm temizlik çalışmaları yapılmıştır. 

10-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen 27. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali için ön hazırlık 

aşamasında tüm ilçe genelinde temizlik çalışmaları yapılarak etkinlikler, müsabakalar ve konserlerin 

yapılacağı alanlar festival süresince ve sonrasında ekiplerimiz tarafından sıkıntıya mahal vermeyecek 

şekilde temizlenmiştir. 

 

 ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMLERİ VE GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI  
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda aylık olarak düzenlenen tüm ilçe belediyelerinin 

katılımı ile gerçekleşen toplantılara müdürlüğümüzce katılım sağlanarak Tekirdağ genelinde yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapılmıştır.  Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını 

sağlamak amacıyla plastik mavi ambalaj atığı toplama konteyneri belirlenmiş olan noktalara dağıtılmıştır. 

Ayrıca yüksek hacimli geri dönüştürülebilen atıkların kaynağında ayrı toplanması için de Belediyemiz 

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

İlçe genelinde tüm market ve satış noktalarına atıkların kaynağında ayrı toplanması ile ilgili bilgilendirme 

çalışması yapılmış olup sorumlulukları hakkında gerekli bilgiler aktarılmıştır. Hayrabolu İlçemizde faaliyet 

gösteren lisanslı geri dönüşüm firmasının programı doğrultusunda hangi günlerden toplama yapılacağı 

bildirilmiştir.  

 

 HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI  
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre “Hafriyat toprağı ve 

inşaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye 

araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler.” Ayrıca 

Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak inşaat/yıkıntı 

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

belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine müracaat ederek ‘Atık 

Taşıma ve Kabul Belgesi’ almak zorundadır. 

İlgili yönetmeliğe istinaden ilçemiz genelinde yapı ruhsatı düzenlenmiş olan hafriyat toprağı ve 

inşaat/yıkıntı atığı oluşumuna sebebiyet verecek faaliyetler için müdürlüğümüz tarafından “Atık Taşıma 

ve Kabul Belgesi” düzenlenmektedir. Düzenlenen belge sonucu çıkan atık Tekirdağ Büyükşehir 

Belediyesinin belirlediği Hayrabolu eski vahşi depolama alana yönlendirilerek alanın rehabilitasyonu 

sağlanmaktadır. 

 

 YAPILAN İHALELER 

 Hayrabolu Belediyesi genel temizlik hizmeti için 44 kişilik “Personel Çalıştırma Hizmet Alımı” işi 

Bayars&FMA&Vonder İş Ortaklığı bünyesinde 02/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. TUTARI: 1.511.904,27 TL (KDV HARİÇ) 

 31.01.2017 tarihinde UNIFAB Kimya Pazarlama firmasından “Muhtelif temizlik malzemesi ve araç 

dezenfekte ilacı” alımı TUTARI:1.100 TL (KDV Dahil) 
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 02.02.2017 tarihinde Yörük İnş. Taah. Nak. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasından “Eldiven” alımı 

TUTARI: 1.202,04 TL (KDV Dahil) 

 İlçe genelinde toplanan atıkların Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Düzenli Depolama Tesisine 

taşınması için “190 seferlik tır kiralama” işi. Onay Tarihi: 01.02.2017. TUTARI: 58.250,00 TL 

(KDV Hariç) 

 03.02.2017 tarihinde Yiğit Ticaret firmasından “800lt galvaniz çöp konteyneri (120 ad.)” alımı. 

TUTARI: 57.000,00 TL (KDV Hariç)  

 25.01.2017 tarihinde UNİFAB Kimya Pazarlama firmasından “Kar ve buz önleyici solisyon” alımı. 

TUTARI: 3.000,00 TL (KDV Hariç) 

 08.02.2017 tarihinde Bahadır Ambalaj ve Temizlik Malzemeleri firmasından “Muhtelif temizlik 

malzemeleri” alımı. TUTARI: 2.173,10 TL (KDV Hariç) 

 09.02.2017 tarihinde Öztürk Konteyner San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasından “1. Sınıf atık getirme 

merkezine ofis konteyner” alımı. TUTARI: 7.500,00 TL (KDV Hariç). 

 13.03.2017 tarihinde Kılıçlar Kim. Ür. İnş. Sos. Ve Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. firmasından 

“Hareketli havlu ve köpük” alımı. TUTARI: 1.016,98 TL (KDV Hariç) 

 04.04.2017 tarihinde Burhan Ölmez’den “Çalı süpürgesi” alımı. TUTARI: 1.200 TL (KDV Dahil) 

 17.04.2017 tarihinde Bahadır Ambalaj Temizlik Malzemeleri firmasından “Muhtelif temizlik 

malzemesi” alımı. TUTARI: 1.016,95 TL (KDV Hariç). 

 08.05.2017 tarihinde Bronto Bilişim İletişim Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti firmasından “3 ad. All in one 

bilgisayar” alımı. TUTARI: 9.990,00 TL (KDV Hariç). 

 17.04.2017 tarihinde Bahadır Ambalaj Temizlik Malzemeleri firmasından “Çöp poşeti” alımı 

TUTARI: 596TL (KDV Hariç), 22.05.2017 tarihinde Ergen Ziraat Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

firmasından “1. Sınıf atık getirme merkezine yangın tüpü” alımı. TUTARI: 423,56 TL (KDV Hariç). 

 31.05.2017 tarihinde Başaran Tekstil firmasından “Temizlik personeli için Yazlık T-shirt” alımı 

TUTARI: 2.714 TL (KDV Hariç) 

 15.06.2017 tarihinde Keskinler Çeyiz San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasından “1. Sınıf atık getirme 

merkezi için ofis mobilyası” alımı TUTARI: 1.200 TL (KDV Dahil). 

 13.06.2017 tarihinde Gümüş Tabela firmasından “Çeşitli ebatlarda tabela” alımı TUTARI: 2.512 TL 

(KDV Dahil). 

 06.06.2017 tarihinde Ergene İlaçlama Hiz. Ve Tar. Ür. Tic. Ltd. Şti. firmasından “uçkun ilacı” alımı 

TUTARI: 54.000,00 TL (KDV Hariç). 

 08.08.2017 tarihinde Bahadır Ambalaj Temizlik Malzemeleri firmasından “Temizlik Malzemesi” 

alımı TUTARI: 3.305,90 TL (KDV Hariç). 

 07.09.2017 tarihinde Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye “Trepaş dağıtım bağlantı sözleşmesi 

ve Güvence bedeli” ödemesi TUTARI: 410,59 TL (KDV Hariç). 

 Uçkunla mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere “Açık kasa kamyonet kiralama” işi. 

Onay tarihi: 30.05.2017 TUTARI: 7.200 TL (KDV Hariç). 

 İlçe genelinde toplanan atıkların Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Düzenli Depolama Tesisine 

taşınması için “100 seferlik tır kiralama” işi. Onay Tarihi: 26.07.2017. TUTARI: 29.000,00 TL 

(KDV Hariç) 

 21.09.2017 tarihinde Burhan Ölmez’den “Çalı süpürgesi” alımı. TUTARI: 1.200 TL (KDV Dahil) 

 25.09.2017 tarihinde Mutlu Proje firmasından “800 lt galvaniz çöp konteyneri (110 ad.)” alımı 

TUTARI: 56.650,00 TL (KDV Hariç). 

 22.09.2017 tarihinde Tunç Tekstil firmasından “Temizlik personeline yazlık iş kıyafeti” alımı 

TUTARI: 5.750,00 TL (KDV Hariç). 

 03.10.2017 tarihinde Sunay Sezgin firmasından “yakacak yardımı nedeniyle kömür alımı” TUTARI: 

3.540 TL (KDV Hariç) 

 16.11.2017 tarihinde Burhan Ölmez’den “Çalı süpürgesi” alımı. TUTARI: 1.200 TL (KDV Dahil). 

 31.10.2017 tarihinde Basın İlan Kurumu’na “İhale İlan Bedeli” ödemesi TUTARI: 1.289,60 TL 

(KDV Hariç). 

 28.11.2017 tarihinde Bahadır Ambalaj Temizlik Malzemesi “Hareketli Havlu” alımı TUTARI: 1200 

TL (KDV Dahil). 
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3- Performans Sonuçlarının değerlendirilmesi 
 

 

2016 Yılı  Belediyemiz Gelir ve Gider tabloları karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş olup buna göre; 

 

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

gerçekleşmiş ve % 20,82 oranında artış sağlanmıştır. 

 

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

     gerçekleşmiş ve % 17,52 oranında artış sağlanmıştır. 

 

 
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A- Üstünlükler 
 Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık, 

 Üst Yöneticilerin diyaloğa açık olması, 

 Katılımcı, demokratik, değişim ve gelişime açık, çağdaş insan odaklı bir yönetim anlayışının 

olması, 

 Çevre belediyelere göre güçlü mali yapı, 

 Büyükşehir belediyesi ile uyumlu çalışma ve koordinasyonun bulunması, 

 Kent halkı tarafından benimsenmiş bir vizyona sahip olmak, 

 Güvenilir ve danışılabilir bir belediye olmak, 

 İlçede huzurlu ve güvenli bir ortamın olması, 

 İlçemizin tanıtımı amacıyla her yıl ayçiçeği festivallerin düzenlenmesi, 

 İlçemizde motokros parkur alanının bulunması ve ulusal müsabakaların düzenlenmesi, 

 Belediyemiz bünyesinde Sampaş programı ile mali işlemlerin ve personel özlük işlemlerinin 

güncel olarak takip edilmesi, 

 Belediyemiz bünyesinde Kent bilgi sisteminin kurulmuş olması ve vatandaşın kolaylıkla web 

oranında imar bilgilerine ulaşabilmesi, 

 Belediyemiz bünyesinde ilçemizdeki diğer amatör kulüplerinden ayrı olarak spor kulübünün 

olması ve spor branşlarında elde edilen başarılar, 

 İlçemiz sokaklarında başı boş dolaşan hayvanların toplanarak, kısırlaştırma ve aşılama 

çalışmalarının yapılacağı bir alanın ve veteriner hekimin olması, 

 Belediyemiz bünyesinde tiyatro olması, 

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

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

online olarak bankalardan ödeme yapabilme kolaylığının sağlanmış olması, 

 Vatandaşlarımızın her türlü öneri, eleştiri ve şikayetlerini internet üzerinden bize iletebildiği web 

portalımızın bulunması, 

 Belediyemiz bünyesinde atölye işlerinde çalışan vasıflı personellerin bulunması , 

 Belediyemiz bünyesinde engelli vatandaşlara hizmet sunulacak araca sahip olunması, 

 Vatandaş istek ve şikayetlerinin öncelik sırasına göre en iyi şekilde değerlendirilmesi, 

 Belediyemizin hizmet araçları ile iş makinaları ve ekipmanlarının yenilenmesi, 

 Belediyemizin bütün işlerinde yasalara uygun hareket edilmesi. 
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B-Eksiklikler 

 
 Belediyemizde çalışan personel sayısının ilçemizin nüfusuna göre yetersiz olması, 

 Belediyemiz bünyesinde bulunan bazı araçlarının ekonomik ömrünü tamamlamış olması, 

 Belediyemiz üzerine tapuda kayıtlı bulunan taşınmaz malların envanterinin yapılamamış olması, 

 Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde iş makinelerinin yetersiz olması, 

 Halka yapılan hizmet ve faaliyetlerin duyurulması noktasındaki eksiklik, 

 Taşıt trafiğine alternatif ulaşım sistemlerinin bulunamaması, 

 Trafik ve otopark sorunu, 

 Üniversite eksikliği, 

 Bürokratik işlemlerin fazla olması, 

 Kentsel hizmetlerin üretiminde gönüllü katılım sisteminin kurumsallaşmamış olması, 

 Birimler arası işbirliği/ koordinasyon eksikliğinin olması, 

 Spor tesislerinin yetersiz olması, 

 Gelirlerin toplanmasında yaşanan sıkıntılar, 

 Mevcut arşivlerin sağlıksız olması, etkisiz erişimler ve elektronik arşivin aktif kullanılamaması, 

 Takım çalışması kültürünün tam olarak yerleştirilememiş olması 

 Kamu alanlarındaki mülkiyet sorunlarından dolayı imar planındaki amacına uygun olarak 

kullanılmasında zorluk çekilmesi, 

 

 

B-Değerlendirme 
 

6360 sayılı kanun sonrası belediyemiz hizmet alanlarının genişlemesi, ilçemizde 

yapımı devam eden kanalizasyon ve su altyapı çalışmalarından dolayı yaşanan sıkıntıların 

çözümü için çalışmalarımız devam etmektedir. 

Kurumumuzun faaliyetlerini uygulama sürecinde vatandaşlarımız, muhtarlarımız ve 

sivil toplum kuruluşları olmak üzere, toplumun her kesiminin görüşleri dikkate alınmış, tüm 

kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyona önem verilmektedir.  

Belediyemiz personelinin yetkinliğinin artırılması ve çalışanların uzmanlaşması için 

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

koordinasyonun artırılmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilecektir. 

Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 

ilçemizde yaşanmakta olan sıkıntılara kalıcı çözümler üretilmeye devam edilmekte olup;       

her konuda  yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen Büyükşehir Belediye 

Başkanımız Sayın Kadir ALBAYRAK’ a teşekkürlerimizi de bir borç biliyoruz.  

   

Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde, üstünlüklerimizin verdiği güç, kurumsal 

yapısını tamamlamış vatandaş odaklı bir anlayış ve planlı, azimli bir çalışma ile belediyemizin 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

 

 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi1[9] olarak yetkim dahilinde; 

 

 

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

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

üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve 

önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

 

 

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

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Hayrabolu-24.03.2017) 

 

 

 

 

                                                                                                        Ersin BAYRAK 

                                                                                                        Mali Hizmetler Müdür V. 
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- Üst Yönetici Güvence  Beyanı 

 

 
    

 

 

 

 

 

ÜST YÖNETİCİSİ 

 

İÇ 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 edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 

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

işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

  

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

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

  

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

olmadığını beyan ederim. 

 (Hayrabolu- 24.03.2017) 

 

 

 

                                                                                                                  Fehmi ALTAYOĞLU 

                                                                                                                  Belediye Başkanı 

 

 

 

 

 

  

 

 

          


