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Ba ar larla dolu bir y l  daha tamamlaman n mutluluk ve gururunu ya yoruz. Büyük bir a k 
ve özveri ile gece-gündüz sizler için çal t k. Durup dinlenmeden hizmetinize ko tuk. Bütün 
bu fedakârl klar sizlerin huzur ve mutlulu u içindir. Maddi-manevi hiçbir beklentimiz yoktur. 
Memnuniyetiniz bizler için en büyük ödüldür. 

Yeni bir hizmet dönemine ba laman n heyecan n  ya yoruz. Laf de il, i  üretme vaadi ile 
göreve geldik. Proje ve sonuç odakl  dü ünüyoruz. Amac m z ya amak ve ziyaret etmekten 
onur duyulan, hayat standard  yüksek insanlar n ya ad  modern bir kent in a etmektir. 
Arkada lar m n gayreti, sizlerin dua ve deste iyle ba ar l  olaca m za inan yorum.  

Bizler; Meclis üyelerimiz, yönetici ve çal anlar m zla iyi bir tak m z. Hep birlikte büyük bir 
aileyiz. Halka hizmeti, Hakka hizmet olarak görüyoruz. Y kmaya de il, gönüller yapmaya 
geldik. Hazreti Mevlana’n n dedi i gibi;

Bu bilinçle bitmez bir a kla çal t k. Yarat lan , Yaratandan ötürü sevdik. Ayr mc l k yap-
mad k. Kimsenin inanc na, dü üncesine, rk na, diline, siyasi görü üne bakmad k. Nice 
kalpler yapt k, gönüller ald k. Birlikte yürümeye, üretmeye ve gönüller kazanmaya devam 
edece iz. Her birinize emek ve katk lar n zdan dolay  ükranlar m  sunar, ba ar lar n z n 
devam n  dilerim. 
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VİZYONUMUZ:

Yaşamak ve ziyaret 
etmekten mutluluk 

duyulan, sağlıklı 
insanların yaşadığı 
çağdaş bir dünya 

kenti olmaktır.
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MİSYONUMUZ:

Belediye hizmetlerini
Kaliteli şekilde sunmak

ve Aksu’ya
marka değeri yüksek
eserler kazandırmak.
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SÜ EKL  E T M 

VATANDA  ODAKLILIK 

H ZMET SUNUMUNDA 
ADALET 
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Belediye, mahallî mü terek nitelikte olmak art yla;

(Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) 
Büyük ehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kad nlar ve çocuklar 
için konukevleri açmak zorundad r. Di er belediyeler de mali durumlar  ve hizmet öncelikler-
ini de erlendirerek kad nlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
    

a. mar, su ve kanalizasyon, ula m gibi kentsel alt yap ; co rafî ve kent bilgi 
sistemleri; çevre ve çevre sa l , temizlik ve kat  at k; zab ta, itfaiye, acil yard m, 
kurtarma ve ambulans; ehir içi trafik; defin ve mezarl klar; a açland rma, park ve ye il 
alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor orta ve yüksek ö ren-
im ö renci yurtlar  (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son f kras , belediyeler, il özel 
idareleri, ba l  kurulu lar  ve bunlar n üyesi olduklar  birlikler ile orta  olduklar  
Say tay denetimine tabi irketler taraf ndan, orta ve yüksek ö renim ö renci yurtlar  
ile Devlete ait her derecedeki okul binalar n n yap m, bak m ve onar m  ile tefri inde 
uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yard m, nikâh, meslek ve beceri kazand rma; ekonomi 
ve ticaretin geli tirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt r r. 

a. Kanunlarla münhas ran büyük ehir belediyesine verilen görevler ile birinci 
f krada     say lanlar d nda kalan  görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b. Büyük ehir kat  at k yönetim plân na uygun olarak, kat  at klar  toplamak ve 
aktarma istasyonuna ta mak.
c. S hhî i yerlerini, 2 nci ve 3 üncü s n f gayris hhî müesseseleri, umuma aç k 
istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek.
ç.        Birinci f krada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve e lence yerleri 
ile parklar  yapmak; ya l lar, özürlüler, kad nlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve 
kültürel hizmetler sunmak; mesleki e itim ve beceri kurslar  açmak; sa l k, e itim, 
kültür tesis ve binalar n n yap m, bak m ve onar m  ile kültür ve tabiat varl klar  ve tarihî 
dokuyu korumak; kent tarihi bak m ndan önem ta yan mekânlar n ve i levlerinin 
geli tirilmesine ili kin hizmetler yapmak.
d. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
4562 say l  Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanl na ve 
organize sanayi bölgelerine tan nan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsam  d n-
dad r.

b. ( ) Devlete ait her derecedeki okul binalar n n in aat  ile bak m ve onar m n  
yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n  kar layabilir; 
sa l kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve i letebilir; mabetlerin yap m , bak m , onar m n  
yapabilir; kültür ve tabiat varl klar  ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem 
ta yan mekânlar n ve i levlerinin korunmas n  sa layabilir; bu amaçla bak m ve 
onar m n  yapabilir, korunmas  mümkün olmayanlar  asl na uygun olarak yeniden in a 
edebilir.  Gerekti inde, sporu te vik 
etmek amac yla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî 
yard m yapar ve gerekli deste i sa lar, her türlü amatör spor kar la malar  düzenler,  
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Belediyelerin birinci 
f kran n (b) bendi uyar nca, sporu te vik etmek amac yla yapacaklar  nakdi yard m, bir 
önceki y l genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktar n; büyük e-
hir belediyeleri için binde yedisini, di er belediyeler için binde on ikisini geçemez. 

 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras , belediyenin malî durumu ve 
hizmetin ivedili i dikkate al narak belirlenir.

 Sivil hava ula m na aç k havaalanlar  ile bu havaalanlar  
bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsam  d ndad r.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar  unlard r:

Belediye hizmetleri, vatanda lara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 
Hizmet sunumunda engelli, ya l , dü kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 
uygulan r.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan  belediye s n rlar n  kapsar.
Belediye meclisinin karar  ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 say l  Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri sakl d r.

yurt içi ve yurt d  müsabakalarda üstün ba ar  gösteren veya derece alan ö rencil-
ere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi karar yla ödül vere-
bilir. G da bankac l  yapabilir.

a.  Belde sakinlerinin mahallî mü terek nitelikteki ihtiyaçlar n  kar lamak amac yla 
her türlü faaliyet ve giri imde bulunmak.
b.  Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, beledi-
ye yasaklar  koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar  vermek.
c.  Gerçek ve tüzel ki ilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 
ruhsat  vermek.
ç.  Özel kanunlar  gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk  ve kat lma pay-
lar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d ndaki özel hukuk 
hükümlerine göre tahsili gereken do al gaz, su, at k su ve hizmet kar l  alacaklar n 
tahsilini yapmak veya yapt rmak.
d.  Müktesep haklar sakl  kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa lam-
ak; at k su ve ya mur suyunun uzakla t r lmas n  sa lamak; bunlar için gerekli tesisleri 
kurmak, kurdurmak, i letmek ve i lettirmek; kaynak sular n  i letmek veya i lettirmek.
e.  Toplu ta ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ula m araçlar , tünel, 
rayl  sistem dâhil her türlü toplu ta ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, i letmek ve 
i lettirmek.
f.  Kat  at klar n toplanmas , ta nmas , ayr t r lmas , geri kazan m , ortadan 
kald r lmas  ve depolanmas  ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak.
g.  Mahallî mü terek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye ve 
mücavir alan s n rlar  içerisinde ta nmaz almak, kamula t rmak, satmak, kiralamak 
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl  aynî hak tesis 
etmek.

.  Borç almak, ba  kabul etmek.
h.  Toptanc  ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alan , mezbaha, ilgili 
mevzuata göre yat liman  ve iskele kurmak, kurdurmak, i letmek, i lettirmek veya bu 
yerlerin gerçek ve tüzel ki ilerce aç lmas na izin vermek.
.  Vergi, resim ve harçlar d nda kalan dava konusu uyu mazl klar n anla mayla 
tasfiyesine karar vermek.
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i.  Gayris hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsat-
land rmak ve denetlemek.
j.  Beldede ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi ve kay t alt na al nmas  amac yla 
izinsiz sat  yapan seyyar sat c lar  faaliyetten men etmek, izinsiz sat  yapan seyyar 
sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas  ödenmeyerek iki gün içinde geri 
al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas  ödenmeyerek otuz gün içinde 
geri al nmayan g da d  mallar  yoksullara vermek.
k.  Reklam panolar  ve tan t c  tabelalar konusunda standartlar getirmek.
l.  Gayris hhî i yerlerini, e lence yerlerini, halk sa l na ve çevreye etkisi olan 
di er i yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra  ve moloz döküm 
alanlar n ; s v la t r lm  petrol gaz  (LPG) depolama sahalar n ; in aat malzemeleri, 
odun, kömür ve hurda depolama alanlar  ve sat  yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler 
ile ta malarda çevre kirlili i olu mamas  için gereken tedbirleri almak.
m.  Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde i letilen her türlü servis ve toplu ta ma 
araçlar  ile taksi say lar n , bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n  belirle-
mek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde 
araç park yerlerini tespit etmek ve i letmek, i lettirmek veya kiraya vermek; kanunlar n 
belediyelere verdi i trafik düzenlemesinin gerektirdi i bütün i leri yürütmek.
n.  (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan s n rlar  içerisinde 
5/11/2008 tarihli ve 5809 say l  Elektronik Haberle me Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 
655 say l  Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hak-
k nda Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili di er mevzuata göre kurulu  izni verilen 
alanda tesis edilecek elektronik haberle me istasyonlar na kent ve yap  esteti i ile 
elektronik haberle me hizmetinin gerekleri dikkate al narak ücret kar l nda yer 
seçim belgesi vermek,

 (n) bendine göre verilecek yer seçim belgesi kar l n-
da al nacak ücret Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl nca belirlenir. Ücreti yat r l-
mas na ra men yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmi  say l r. Büyük e-
hir s n rlar  içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyük ehir belediyeleri 
yetkilidir.
(i) bendinde belirtilen gayris hhî müesseselerden birinci s n f olanlar n ruhsatland r lmas  ve 
denetlenmesi, büyük ehir ve il merkez belediyeleri d ndaki yerlerde il özel idaresi 
taraf ndan yap l r.
Belediye, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hizmetleri Dan tay’ n görü ü ve çi leri Bakan-
l n n karar yla süresi k rkdokuz y l  geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu 
ta ma hizmetlerini imtiyaz veya tekel olu turmayacak ekilde ruhsat vermek suretiyle 
yerine getirebilece i gibi toplu ta ma hatlar n  kiraya verme veya 67 nci maddedeki 
esaslara göre hizmet sat n alma yoluyla yerine getirebilir.
l s n rlar  içinde büyük ehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde il belediye-
leri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis karar yla; turizm, sa l k, sanayi ve ticaret 
yat r mlar n n ve e itim kurumlar n n su, termal su, kanalizasyon, do al gaz, yol ve ayd nlat-
ma gibi alt yap  çal malar n  faiz almaks z n on y la kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak 
yapabilir veya yapt rabilir, bunun kar l nda yap lan tesislere ortak olabilir; sa l k, e itim, 
sosyal hizmet ve turizmi geli tirecek projelere çi leri Bakanl n n onay  ile ücretsiz veya 
dü ük bir bedelle amac  d nda kullan lmamak kayd yla ta nmaz tahsis edebilir. 
(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve ba l  idareler, meclis karar yla mabetlere 
indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. 
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü  ve dü üncelerini tespit etmek 
amac yla kamuoyu yoklamas  ve ara t rmas  yapabilir.
.
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Belediye mallar na kar  suç i leyenler Devlet mal na kar  suç i lemi  say l r. 2886 say l  
Devlet hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye ta nmazlar  hakk nda da uygu-
lan r.
Belediyenin proje kar l  borçlanma yoluyla elde etti i gelirleri, artl  ba lar ve kamu 
hizmetlerinde fiilen kullan lan mallar  ile belediye taraf ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç 
gelirleri haczedilemez.

 cra dairesince haciz karar  al nmadan önce beledi-
yeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz i lemi sadece 
gösterilen bu mal üzerine uygulan r. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda 
yap lacak haciz i lemi, alacak miktar n  a acak veya kamu hizmetlerini aksatacak ekilde 
yap lamaz.

Belediye meclisinin görev ve yetkileri unlard r:
a. Stratejik plân ile yat r m ve çal ma programlar n , belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini görü mek ve kabul etmek.
b. Bütçe ve kesin hesab  kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yap lan birimler 
ile fonksiyonel s n fland rman n birinci düzeyleri aras nda aktarma yapmak.
c. Belediyenin imar plânlar n  görü mek ve onaylamak, büyük ehir ve il belediye-
lerinde il çevre düzeni plân n  kabul etmek.
ç.   Borçlanmaya karar vermek.
d. Ta nmaz mal al m na, sat m na, takas na, tahsisine, tahsis eklinin de i tirilm-
esine veya tahsisli bir ta nmaz n kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamas  halinde tahsi-
sin kald r lmas na; üç y ldan fazla kiralanmas na ve süresi yirmibe  y l  geçmemek 
kayd yla bunlar üzerinde s n rl  aynî hak tesisine karar vermek.
e. Kanunlarda vergi, resim, harç ve kat lma pay  konusu yap lmayan ve ilgililerin 
iste ine ba l  hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
f. artl  ba lar  kabul etmek.
g. Vergi, resim ve harçlar d nda kalan ve miktar  be milyardan yirmibe milyar 
Türk Liras na kadar, dava konusu olan belediye alacaklar n n anla ma ile tasfiyesine 
karar vermek.
.  Bütçe içi i letme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortakl klar kurulmas na veya bu 

ortakl klardan ayr lmaya, sermaye art na ve gayrimenkul yat r m ortakl  kurulmas -
na karar vermek.
h. Belediye ad na imtiyaz verilmesine ve belediye yat r mlar n n yap-i let veya 
yap-i let-devret modeli ile yap lmas na; belediyeye ait irket, i letme ve i tiraklerin 
özelle tirilmesine karar vermek.
. Meclis ba kanl k divan n  ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlar  üyelerini 
seçmek.
i. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve ba l  kurulu lar n n kadrolar n n 
ihdas, iptal ve de i tirilmesine karar vermek.
j. Belediye taraf ndan ç kar lacak yönetmelikleri kabul etmek.
k. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurul-
mas , kald r lmas , birle tirilmesi, adlar yla s n rlar n n tespiti ve de i tirilmesine karar 
vermek; beldeyi tan t c  amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
l. Di er mahallî idarelerle birlik kurulmas na, kurulmu  birliklere kat lmaya veya 
ayr lmaya karar vermek.
m. Yurt içindeki ve çi leri Bakanl n n izniyle yurt d ndaki belediyeler ve mahallî 
idare birlikleriyle kar l kl  i birli i yap lmas na; karde  kent ili kileri kurulmas na; 
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ekonomik ve sosyal ili kileri geli tirmek amac yla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda 
faaliyet ve projeler gerçekle tirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri 
yapma, yapt rma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
n. Fahrî hem erilik payesi ve berat  vermek.
o. Belediye ba kan yla encümen aras ndaki anla mazl klar  karara ba lamak.
ö.   Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
p. mar plânlar na uygun ekilde haz rlanm  belediye imar programlar n  
görü erek kabul etmek.

 Belediye encümeninin görev ve yetkileri unlard r:
a. Stratejik plân ve y ll k çal ma program  ile bütçe ve kesin hesab  inceleyip bele-
diye meclisine görü  bildirmek.
b. Y ll k çal ma program na al nan i lerle ilgili kamula t rma kararlar n  almak ve 
uygulamak.
c. Öngörülmeyen giderler ödene inin harcama yerlerini belirlemek.
ç.   Bütçede fonksiyonel s n fland rman n ikinci düzeyleri aras nda aktarma yapmak.
d. Kanunlarda öngörülen cezalar  vermek.
e. Vergi, resim ve harçlar d nda kalan dava konusu olan belediye uyu ma-
zl klar n n anla ma ile tasfiyesine karar vermek.
f. Ta nmaz mal sat m na, trampas na ve tahsisine ili kin meclis kararlar n  uygu-
lamak; süresi üç y l  geçmemek üzere kiralanmas na karar vermek.
g. Umuma aç k yerlerin aç l  ve kapan  saatlerini belirlemek.
.   Di er kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye ba kan n n görev ve yetkileri unlard r:
a. Belediye te kilât n n en üst amiri olarak belediye te kilât n  sevk ve idare etmek, 
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 
stratejilerini olu turmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini haz rlamak ve uygulamak, izlemek ve de er-
lendirmek, bunlarla ilgili raporlar  meclise sunmak.
c. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davac  veya daval  olarak da yarg  
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
ç.   Meclise ve encümene ba kanl k etmek.
d. Belediyenin ta n r ve ta nmaz mallar n  idare etmek.
e. Belediyenin gelir ve alacaklar n  takip ve tahsil etmek.
f. Yetkili organlar n karar n  almak art yla sözle me yapmak.
g. Meclis ve encümen kararlar n  uygulamak.
.   Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi d ndaki aktarmalara 

onay vermek.
h. Belediye personelini atamak,
.    Belediye ve ba l  kurulu lar  ile i letmelerini denetlemek.
i. arts z ba lar  kabul etmek.
j. Belde halk n n huzur, esenlik, sa l k ve mutlulu u için gereken önlemleri almak.
k. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayr lan ödene i kullanmak, özürlülere yönelik 
hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini olu turmak.
l. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kara-
r n  gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
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SIRA 

YASAL MEVZUAT 
NUMARASI ADI 

1. 2709 T.C. Anayasas  
2. 5216 Büyük ehir Belediye Kanunu 
3. 5393 Belediye Kanunu 
4. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

5. 5747 Büyük ehir Belediyesi S n rlar  çerisinde lçe Kurulmas  ve Baz  Kanunlarda 
De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun 

6. 2464 Belediye Gelirleri Kanunu 
7. 1593 Umumi H fz s hha Kanunu 
8. 4759 ller Bankas  Kanunu 
9. 775 Gecekondu Kanunu 
10 2872 Çevre Kanunu 
11 3194 mar Kanunu 
12 2886 Devlet hale Kanunu 
13. 4734 Kamu hale Kanunu 
14. 4735 Kamu hale Sözle meleri Kanunu 
15 2942 Kamula t rma Kanunu 
16. 2985 Toplu Konut Kanunu 
17. 4708 Yap  Denetimi Hakk nda Kanun 
18. 4982 Bilgi Edinme Hakk  Kanunu 

19. 5366 Y pranan Tarihi ve Kültürel Varl klar n Yenilenerek Kullan lmas  Hakk nda 
Kanun 

20. 5378 Özürlüler ve Baz  Kanun ve KHK'lerde De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun 
21. 2863 Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma Kanunu 
22. 3723 Avrupa Yerel Özerklik art  (Uluslararas  Antla ma) 
23. 5326 Kabahatler Kanunu 
24. 3285 Hayvan Sa l  ve Zab ta Kanunu 
25. 4857  Kanunu 
26. 1319 Emlak Vergisi Kanunu 

27. 5779 l Özel darelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakk nda Kanun 

28. 3572 yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
De i tirilerek Kabulüne Dair Kanun 

29. 657 Devlet Memurlar  Kanunu 
30. 6245 Harc rah Kanunu 
31. 7201 Tebligat Kanunu 
32.  3071 Dilekçe Hakk n n Kullan lmas na Dair Kanun 
33. 4483 Memurlar ve Di er Kamu Görevlilerinin Yarg lanmas  Hakk nda Kanun 

34. 6360 On Üç lde Büyük ehir Belediyesi ve Yirmi Alt  lçe kurulmas  le Baz  Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair kanun 

35. 6552  Kanunu ile Baz  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik 
Yap lmas  le Baz  Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na Dair Kanun 
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  yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik
Belediyelerin Arsa, Konut ve yeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanmas  ve Sat na Dair 
Genel Yönetmelik 
Resmî Yaz malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakk nda Yönetmelik
2464 Say l  Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Kat lma Paylar  ile lgili 
Hükümlerinin Uygulanmas na li kin Yönetmelik
Adres ve Numaralamaya li kin Yönetmelik
Belediye Meclisi Çal ma Yönetmeli i 
Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik
2464 Say l  Belediye Gelirleri Kanununun Çe itli Harçlarla lgili Hükümlerinin Uygulan-
mas na li kin Yönetmelik

yeri Kurma zni ve letme Belgesi Al nmas  Hakk nda Yönetmelik
Evlendirme Yönetmeli i
Adres Kay t Sistemi Yönetmeli i
Belediye ve Ba l  Kurulu lar  le Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlar -
na Dair Yönetmelik
Belediye Zab ta Yönetmeli i
halelere Yap lacak Ba vurular Hakk nda Yönetmelik
Ta n r Mal Yönetmeli i
4734 Say l  Kamu hale Kanununun 3. Maddesinin (E) Bendine Göre Yap lacak Al m-
larda Uygulanacak Usul ve Esaslara li kin Yönetmelik
Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik
Umuma Aç k Yerler ve çkili Yerler ile Resmi veya Özel Ö retim Kurumlar  Aras ndaki 
Uzakl klar n Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Hayvan Sa l  ve Zab tas  Kanunu Yönetmeli i
Yap  Denetimi Uygulama Usul ve Esaslar  Yönetmeli i
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na Dair Yönetmelik
Belediye Zab ta Yönetmeli i
halelere Yap lacak Ba vurular Hakk nda Yönetmelik
Ta n r Mal Yönetmeli i
4734 Say l  Kamu hale Kanununun 3. Maddesinin (E) Bendine Göre Yap lacak Al m-
larda Uygulanacak Usul ve Esaslara li kin Yönetmelik
Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik
Umuma Aç k Yerler ve çkili Yerler ile Resmi veya Özel Ö retim Kurumlar  Aras ndaki 
Uzakl klar n Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Hayvan Sa l  ve Zab tas  Kanunu Yönetmeli i
Yap  Denetimi Uygulama Usul ve Esaslar  Yönetmeli i
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BELED YE 
MECL

BELED YE 
ENCÜMEN  HALİL ŞAHİN

HÜSEYİN DEMİRKAPLAN

İnsan Kaynakları
Müdürü V.

Kültür ve Sosyal Hizmetler
Müdürü

Fen İşleri Müdürü V.

Yazı İşleri Müdürü 

Temizlik İşleri
Müdürü V.

Park ve Bahçeler
Müdürü V.

İmar ve Şehircilik
Müdürü V.

Belediye Başkan 
Yardımcısı

Belediye Başkan 
Yardımcısı

Belediye Başkan 
Yardımcısı

Belediye Başkan 
Yardımcısı

Emlak ve İstimlak
Müdürü

Yapı Kontrol Müdürü V.

Zabıta Müdürü  V.

NEVZAT BOZARSLAN

MUHAMMET ÇETİN

ZEYNEP AKTAŞNEVZAT AVCIDOĞAN SARIKAYA

ESEN BACAKİBRAHİM UYSALTÜLAY KESKİN

ÖMER ÜÇKARIŞ SÜLEYMAN ŞENGÜLEN

AHMET AYDOĞMUŞ M. REMZİ SADİ

Belediye Başkanı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürü

NURFİ YAR

Destek Hizmetler
Müdürü V.

Mali Hizmetler
Müdür V.

Hukuk İşleri
Müdürü V.

HÜSEYİN KİLİT

MEHMET GÜLERYUSUF KOÇYİĞİT

KEMAL ZENBİLÖREN

Özel Kalem Müdürü
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Halil ŞAHİN
Belediye Başkanı

Hamza Deniz
Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi Meclis Üyesi
Ferit ÖZÇELİK

Hakkı ÇOŞGUN
Meclis Üyesi

Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ
Meclis Üyesi

Yaşar SÖZEN
Meclis Üyesi

Hakkı AY
Meclis Üyesi

İsmail DANACI
Meclis Üyesi

Mehmet SAPMAZ
Meclis Üyesi

Yusuf KUMBUL
Meclis Üyesi

Mustafa ORUÇ
Meclis Üyesi

Özay KARABULUT
Meclis Üyesi

Mustafa POYRAZ
Meclis Üyesi

Kadir  ŞAHBAZ
Meclis Üyesi

Osman SARI
Meclis Üyesi Meclis Üyesi

M. ALİ ÖZTÜRK
Meclis Üyesi

Meclis Üyesi
Burhan ÇELİK Nedim DARICI

Meclis Üyesi Meclis Üyesi
Ahmet AYDOĞMUŞ

Meclis Üyesi
Hüseyin DEMİRKAPLAN

Meclis Üyesi
Bilal DURMUŞ

Emin ÇAĞLAR
Meclis Üyesi

Ahmet HATİPOĞLU

Ercan AK İbrahim KÖSEOGLU
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Ferit  ÖZÇELİK Hakkı ÇOŞGUN

Halil ŞAHİN

Hüseyin KİLİT Süleyman ŞENGÜLEN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Yazı İşleri MüdürüMali Hizmetler Müdür.V



B NA VE TES S VARLI IMIZ 

Faaliyet raporunun bu k sm nda sahibi oldu umuz bina, arsa, arazi, araç, makine ve 
teknolojik donan m gibi varl klara ili kin bilgi verilmektedir. Belediyemiz envanterine kay tl  
fiziksel kaynaklar ile bilgi ve teknolojik varl klar hizmetlerimizce yo un olarak kullan lmak-
tad r. Fiziksel ve teknolojik altyap s n  sürekli geli tirmeyi misyon edinen Belediyemiz ta n r 
ve ta nmaz varl n  art rma yönünde yat r mlar na devam etmektedir. mar planlama ve 
kamula t rma çal malar n n tamamlanmas yla birlikte ta nmaz varl m z n arzu edilen 
büyüklü e ula mas  öngörülmektedir. Öte yandan h zl  ve etkin hizmet üretmenin bilinci içer-
isinde araç ve makine park n n yan nda bilgi ve teknoloji kaynaklar m z  art rma ve yenileme 
çabalar m z  sürdürmekteyiz. 

B NA VE TES S ADI KAPALI ALAN (M²) AÇIK ALAN (M²) 
AKSU BELED YES  H ZMET B NASI  5.080 14.000 
FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü KADEMES  0 2.600 
BELED YE DÜKKÂNLARI (61 ADET) 4.033 0 
MACUN MAHALLES  ESK  BELED YES  H ZMET B NASI 2.720 5.000 
ÇALKAYA MAHALLES  ESK  BELED YES  H ZMET B NASI 600 0 
MURTUNA MAHALLES  ESK  BELED YES  H ZMET B NASI 600 10.000 
BARBAROS MAHALLES  ESK  BELED YE H ZMET B NASI 300 383 
KARAÖZ MAHALLES  ESK  BELED YE H ZMET B NASI  600 10.000 
TOPLAM 13.933 41.983 

 

Tabloda görüldü ü gibi Belediyemiz 13.792 metrekare aç k ve 31.983 metrekare kapal  
alana sahiptir. Ayr ca Belediyemizin sahibi oldu u irili-ufakl  arsa ve arazilerin toplam 
büyüklü ü 358.509 metrekareye ula maktad r. Bina ve tesislerimizde, belediye hizmetlerin-
in yan nda e itim ve toplum sa l  gibi farkl  alanlarda hizmetler sunulmaktad r. Dönem 
içerisinde tadilat  tamamlanan eski Çalkaya Belediyesi hizmet binas , Aksu Semt Poliklini i 
hizmet binas  olarak kullan lmaktad r. Belediyemiz u anda Aksu kent merkezinde bulunan 
5.080 metrekare kapal  ve 14.000 metrekare aç k alana modern hizmet binas nda faali-
yetlerini sürdürmektedir. Güney ve kuzey olmak üzere iki ana bloktan olu an hizmet binam z 
tören alan  ve di er çevre düzenlemeleri ile ehrimizin cazibe merkezlerinden biridir. 
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YERLE M YER  BELED YE H ZMET B R M  

ZEM N KAT 

GÜNE  BLO  

 B LG - LEM 
 KONFERANS SALONU 
 ZABITA MÜDÜRLÜ Ü DEPOSU 
 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜ Ü AR V  
 E T M SALONU 

UZE  BLO  

 MAL  H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü AR V  
 EMLAK EFL  AR V  
 TEKN K SERV S 
 H DROFOR  

 
G R  KATI 

 
GÜNE  BLO  

 BELED YE MECL S  TOPLANTI SALONU 
 FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü 
 ZABITA MÜDÜRLÜ Ü 
 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü 
 BEYAZ MASA 
 N KÂH SALONU 
 GÜVENL K 
 ÇAY OCA I 

UZE  BLO  

 MAL  H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü 
 TEM ZL K LER  MÜDÜRLÜ Ü 
 BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER 

MÜDÜRLÜ Ü 
 EMLAK EFL  

 
I. KAT 

GÜNE  BLO  

 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜ Ü 
 MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 
 KÜLTÜR VE SOSYAL LER MÜDÜRLÜ Ü 
 MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü AR V  

UZE  BLO  

 KÜLTÜR VE SOSYAL LER MÜDÜRLÜ Ü 
 YAZI LER  MÜDÜRLÜ Ü 
 NSAN KAYNAKLARI VE E T M 

MÜDÜRLÜ Ü 
 DESTEK H ZMETLER  MÜDÜRLÜ Ü 
 HUKUK LER  MÜDÜRLÜ Ü 

 
II. KAT 

GÜNE  BLO  

 BA KAN YARDIMCISI ODASI 
 BA KAN YARDIMCISI ODASI 
 BASIN VE HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü 
 MECL S ÜYES  ODASI 
 AR-GE ODASI 
 AKSU KENT KONSEY  
 ÇAY OCA I 
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Günümüzde bili im, ileti im, ula m ve otomasyon teknolojilerinde çok h zl  de i im ya an-
maktad r. Bu geli melere ba l  olarak halk m z n talep ve beklentileri farkl la maktad r. leri 
teknolojilerin tercih edilmesi halinde belediye hizmetlerinin kalite, h z ve etkinli inin olumlu 
yönde etkilenece i aç kt r. Bu gerçe in bilicinde olan Belediyemiz hizmet üretim ve sunu-
munda ileri teknoloji kullan m na büyük önem vermekte, araç ve makine park n  sürekli 
geli tirmektedir. Belediyemiz envanterine kay tl  bulunan ve hizmetlerimizde aktif olarak 
kullan lmakta olan araç ve makine park m za ili kin bilgiler a a da görülmektedir.   

ARAÇ VE MAK NE TÜRÜ 
ARAÇ VE MAK NE YA I 

TOPLAM 
0-5 6-10 11-15  16+ 

AM ON 10 0 5 8 23 
AM ONET 13 2 2 2 19 

HARE ETL   MA NES  4 5 1 4 14 
B NE  ARAÇLAR 3 2 4 2 11 
OTOBÜS+M D BÜS 1 1 0 3 5 
TRA TÖR 0 0 0 3 3 

 MA NES  E MANI 3 
GENEL TOPLAM    34 10 12 22 78 

aynak: Fen leri Müdürlü ü (23 Mart 2015). 

Belediyemiz araç ve makine park nda ilk s ray  kamyon (%29) ilk s ray  kamyon varl  
almaktad r. Bunu s ras yla kamyonet (%24), hareketli i  makinesi(%18), binek araçlar (%14), 
yolcu ta ma arac  (%6), traktör (%5) ve i  makinesi ekipman  (%4) varl  izlemektedir. 
Belediyemiz araç ve makinelerinin %56’s  10 ya  ve alt nda, %46’s  11 ya  ve üzerindedir. 
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Bilgi ve ileti im teknolojilerinde ya anan h zl  de im birçok sektörü oldu u kadar kamu kesi-
mini de yak ndan etkilemektedir. Gümünde bilgisayar, telekomünikasyon, bili im ve internet 
teknolojileri kamu hizmetlerinin sunumunda yo un ekilde kullan lmaktad r. Sermaye 
teknoloji kullan m n n yayg nl k kazanmas yla birlikte kurum ve kurulu lar n bilgi ve teknolo-
jiye ayr lan bütçe tutarlar  da artmaktad r.  Kaliteli ve h zl  hizmet sunumunda ileri teknoloji 
kullan m n n oynad  rolün bilincinde olan Belediyemiz birimlerin bilgi ve teknoloji 
altyap s n n yenilenmesi ve geli tirilmesine büyük önem vermektedir. Belediyemiz envan-
terine kay tl  bilgi ve teknoloji kaynaklar na ili kin ayr nt l  bilgiler a a da görülmektedir. 

Bilgi ve bili im teknolojileri hizmetlerimizde etkin ve yo un ekilde kullan lmaktad r. Ana 
hizmet binam zda günün 24 saati kablosuz-s n rs z internet eri imi aç kt r. E itim araç ve 
gereçleri Belediyemizce organize edilen seminer, sempozyum, panel, konferans ve benzeri 
faaliyetlerde kullan lmaktad r. Çal anlar m z aras ndaki ileti im mobil haberle me gereçle
rinin yan nda sabit hatlar telefon hatlar yla sa lanmaktad r. Birimlerimize sa lanan harita, 
dosyalama-ar ivleme, sat n alma, personel takip, mevzuat takip, muhasebe gibi hizmetleri
mizde bilgisayar paket programlar  tercih edilmektedir. Belediye binalar m z n güvenli i ileri 
teknoloji ürünü kameralarla ve di er güvenlik gereçleri ile sa lanmaktad r.    
Belediyemiz payda  ve vatanda lar m zla sa l kl  ileti im kurulmas na büyük önem vermek-
tedir Belediyemize gelen vatanda lar m z giri  kat nda halkla ili kiler görevlilerimizce kar
lanmakta ve kendilerine her türlü bilgi verilmektedir. Belediyemize ait (0242)426 3049 ve 
426 2233 numaral  telefonlar, (0242)426 3082 ve 426 2636 fakslar ve Alo 153 hatt  sürekli 
ileti ime aç kt r. Halk m zdan farkl  ileti im kanallar ndan gelen dilek, ikâyet ve öneriler 
h zla de erlendirilmekte ve sorunlara çözüm üretilmektedir. Belediyemiz faaliyetlerine ili kin 
her türlü haber ve ilanlar sesli mesaj sistemi, belediye bülteni, kapal  devre televizyon yay n ,  
billboard, afi , bro ür ve benzeri ileti im araçlar  yard m  ile halk m za duyurulmaktad r. 
leti im sa lanmas nda www.aksu.bel.tr adresinden yay n yapan resmi internet sitemiz son 
derece önemlidir. nternet sitemiz üzerinden vergi borcu sorgulama ve vergi borcu ödeme 
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DONANIM TÜRÜ M TAR (ADET) 

MASA ÜSTÜ B LG SAYAR 123 
D Z ÜSTÜ B LG SAYAR 8 
PROJEKS YON C HAZI 1 
YAZICI 53 
SERVER 1 
TELEV ZYON 1 
FOTOKOP  MAK NES  20 
TELEFON SANTRAL   1 
BÜRO TELEFONU 104 
FAKS 3 
EL TELS Z  38 
FTC C HAZI 4 
GÜVENL K KAMERASI 24 
GÜVENL K KAMERASI KAYIT C HAZI 1 
V DEO KAMERA 2 
FOTO RAF MAK NES  3 
TARAYICI 6 
TO LAM 393 



i lemleri online olarak yap labilmektedir. E-belediye uygulamas na geçilen internet sitemizde 
ki isel bilgiler sorgulanabilmekte, kredi kart  ile borç ödemesi yap labilmekte ve her türlü 
dilek, ikâyet ve öneriler al nabilmektedir. Ayr ca arsa metrekare fiyatlar , in aat maliyetleri, 
a nma oranlar , meclis ve encümen kararlar , Kent Konseyi çal malar , nikâh i lemleri ve 
ihalelere ili kin detayl  bilgiler verilmektedir.

Belediye hizmetlerinin sunumunda insan kaynaklar n n rolün fark nday z. Bilgi, beceri ve 
motivasyon seviyesi güçlü ve ileti im becerisi geli mi  kurumlar n ba aramayaca  hiçbir 
hedef üstesinden gelemeyece i hiçbir zorluk yoktur. nsan kaynaklar  yönetiminde sürekli 
e itim ve tak m çal mas n  esas alan Belediyemiz, çal anlar m z n say  ve niteli ini 
geli tirme yönündeki çal malar n  sürdürmektedir. Belediyemizde 31 Aral k 2014 tarihi 
itibariyle 75 memur, 79 daimi i çi, 5 sözle meli personel ve 165 ta eron personeli olmak 
üzere toplam 324 ki i çal maktad r. Bunlar n görev unvanlar na göre da l m  a a da 
görülmektedir.    

   

Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü  
* 5393 say l  Belediye Kanunu 49. maddesi uyar nca Belediye Meclis üyeleri aras ndan belediye ba kan yard mc s  olarak atanan 2
personelimiz memur kapsam nda de erlendirilmi tir. 

GÖREV ÜNVANI PERSONEL SAYISI ORAN (%) 
MEMUR 75 23 
KADROLU Ç  79 24 
SÖZLE MEL  PERSONEL 5 2 

RKET PERSONEL  165 51 
TOPLAM 324 100 

Kaynak: nsan 

Çal an say lar  bak m nda yap lan s ralamada ilk olarak hizmet al m yöntemiyle birimlerim-
izde istihdam edilen personel (%51) gelmekte; bunu kadrolu i çi (%24), memur (%23) ve 
sözle meli personel (%2) izlemektedir. Çal t klar  birimlere göre personel da l m  a a da 
görülmektedir.   

GÖREV A TI I B R M MEMUR 
SÖZL. 

ERSONEL 
ADROLU 

Ç  
R ET 

ERSONEL  TO LAM 

BELED YE BA KAN YARDIMCILIKLARI 2 0 0 - 2 
DESTEK H ZMETLER  MÜDÜRLÜ Ü 7 1 5 21 34 
FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü 7 0 22 27 56 
HUKUK LER  MÜDÜRLÜ Ü 1 1 1 1 4 
MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 15 1 4 5 25 
NSAN KAYNAKLARI VE E T M MÜDÜRLÜ Ü 4 0 0 1 5 

MAL  H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü 10 0 7 4 21 
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü 4 1 4 20 29 
EMLAK ST MLÂK MÜDÜRLÜ Ü 2 0 0 0 2 
TEM ZL K LER  MÜDÜRLÜ Ü 2 0 17 44 63 
BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER MÜD. 1 1 0 9 11 
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜ Ü 3 0 6 0 9 
YAZI LER  MÜDÜRLÜ Ü 2 0 2 4 8 
ZABITA MÜDÜRLÜ Ü 11 0 10 27 48 
KÜLTÜR VE SOSYAL LER MÜDÜRLÜ Ü 4 0 1 2 7 
TO LAM 75 5 79 165 324 

Kaynak: nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü
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stihdam edilen personel say s  bak m nda ilk s rada Temizlik leri Müdürlü ü (63 ki i) 
gelmekte bu birimi s ras yla Fen leri Müdürlü ü (56 ki i), Zab ta Müdürlü ü (48 ki i), 
Destek Hizmetleri Müdürlü ü (34 ki i), mar ve ehircilik Müdürlü ü (25 ki i), Park ve 
Bahçeler Müdürlü ü (29 ki i) ve di er birimler takip etmektedir. En az say da personel 
Emlak stimlak (2 ki i) ve Hukuk leri (4 ki i) müdürlüklerinde çal maktad r. Belediyemizde 
Meclis üyeleri aras ndan atanan 2 ve memur kadrosunda bulunan 2 ki i olmak üzere toplam 
4 ba kan yard mc s  görev yapmaktad r. Hizmet s n flar na göre memur da l m  a a da 
görülmektedir.   

Kaynak: nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü 

H ZMET SINIFI ADRO 
SA ISI  

DOLU   BO  
ADRO 

ERSONEL 
SA ISI ADIN ER E  

GENEL DARE H ZMETLER  184 6 30 148 36 
TEKN K H ZMETLER 49 12 23 14 35 
SA LIK H ZMETLER  14 0 1 13 1 
AVUKATLIK H ZMETLER  2 0 1 1 1 
YARDIMCI H ZMETLER 16 0 2 14 2 
D N H ZMETLER  1 0 0 1 0 
GENEL TOPLAM 266 18 57 191 75 

Belediyemize ayr lan 266 memur kadrosunda halen 75 memur (%28) çal makta olup 191 
kadro (%72) bo tur. Genel idare hizmetleri s n f nda bulunan 148 kadronun %76’s , yard mc  
hizmetler s n f nda bulunan 16 kadronun 14’ü (%88), sa l k hizmetleri s n f nda bulunan 14 
kadronun 13’ü (%93), avukatl k hizmetleri s n f nda bulunan 2 kadronun 1’i (%50), teknik 
hizmetler s n f nda bulunan 49 kadronun 14’ü (%29) ve din hizmetleri s n f nda bulunan 1 
kadronun tamam  bo tur.. Memur personelin e itim ve cinsiyet durumuna ili kin bilgiler 
a a da görülmektedir.   

Kaynak: nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü 

Ö REN M DURUMU ADIN ER E  TO LAM 
LKOKUL MEZUNU 0 8 8 
ORTAOKUL MEZUNU 0 4 4 
L SE MEZUNU 4 16 20 
ÖNL SANS 4 9 13 
L SANS 9 19 29 
L SANSÜSTÜ 1 1 2 
GENEL TO LAM 18 57 75 

Memur kadrolar nda çal an personelimizin %76’s  erkek,  %24’ü kad nd r. Memur persone-
lin 29’u lisans (%39), 20’si lise (%27), 13’ü önlisans (%17), 8’i ilkokul (%10), 4’ü ortaokul 
(%5)  ve 2’si lisansüstü e itim (%3) mezundur. Belediyemizde sözle meli personel 
statüsünde çal an personelimize ili kin bilgiler a a da görülmektedir.     
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Kaynak: nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü 

H ZMET SINIFI KADIN ERKEK TOPLAM 
GENEL DARE H ZMETLER  1 1 2 
TEKN K H ZMETLER 0 2 2 
AVUKATLIK H ZMETLER  0 1 1 
GENEL TOPLAM 1 4 5 

Belediyemizde sözle meli memur statüsünde istihdam edilen personelimiz genel idare 
hizmetleri, teknik hizmetler ve avukatl k hizmetleri s n flar nda görev yapmaktad r. 
Sözle meli kadrosunda çal an personelimize ili kin e itim ve cinsiyet bilgileri a a da 
görülmektedir.     

Kaynak: nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü 

Ö REN M DURUMU KADIN ERKEK TOPLAM 
ÖNL SANS - 2 2 
L SANS 1 2 3 
GENEL TOPLAM 1 4 5 

Sözle meli statüsünde çal an personelimizin %80’i erkek, %20’si kad nd r. Bunlar n 3’ü 
lisans (%60) ve 2’si önlisans (%40) mezunudur. Belediyemizde kadrolu i çi statüsünde 
çal anlara ili kin bilgiler a a da görülmektedir. 

Ö REN M DURUMU KADIN ERKEK TOPLAM 
OKUR-YAZAR DE L  1 1 
LKOKUL MEZUNU  53 53 
ORTAOKUL MEZUNU  3 3 
L SE MEZUNU 4 13 17 
ÜN VERS TE MEZUNU 1 3 4 
L SANSÜSTÜ  1 1 
GENEL TOPLAM 5 74 79 

Kaynak: nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü  

Kadrolu i çilerimizin %94’ü erkek, %6’s  kad nd r. çilerimizin 53’ü ilkokul, 17’si lise, 4’ü 
üniversite, 3’ü ortaokul, 1’i lisansüstü e itim mezunu ve 1’i herhangi bir kurumundan mezun 
olmam t r.   
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Belediyelere 5393 say l  Belediye Kanunu, 5216 say l  Büyük ehir Belediyesi Kanunu ve ilgili 
di er kanunlar yetki, görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Söz konusu yasal düzenlemeler 
kapsam nda Belediyemizce sunulan hizmetler ve bu hizmetlerin sorumlusu birimler a a da 
görülmektedir. Tabloda birinci sütunu hizmetleri, ikinci sütunu hizmetlerin yürütülmesinden 
sorumlu birimleri göstermektedir.

I. ENTSEL LANLAMA H ZMETLER  
 MAR LANLARI HAZIRLANMASI 
 STRATE  LANLAMA 

ÇALI MALARI 
 ATIRIM LANLAMA H ZMETLER 
 ATI  LANLAMA H ZMETLER 
 RUHSATLANDIRMA VE A I 

DENET M  H ZMETLER  
 ENT B LG  S STEM  H ZMETLER  
 CO RAF  B LG  S STEM  

H ZMETLER  
 BÜTÇELEME H ZMETLER  

H ZMET N SORUMLUSU B R M 
 MAR VE EH RC L K 

MÜDÜRLÜ Ü 
 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜ Ü 
 FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü 
 MAL  H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü 
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ç Denetçilerin Çal ma Usul ve Esaslar  Hakk nda Yönetmeli in 15. maddesi iç denetçilerin 
görevlerini, 16. maddesi yetkilerini ve 17. maddesi sorumluklar n  düzenlemektedir. Buna 
göre: 

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol 
yap lar n  de erlendirmek,
b) Kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli kullan lmas  bak m ndan incelemeler 
yapmak ve önerilerde bulunmak,
c) Harcama sonras nda yasal uygunluk denetimi yapmak,
d) darenin (Aksu Belediyesi)  harcamalar n n, mali i lemlere ili kin karar ve tasar-
ruflar n n, amaç ve politikalara, kalk nma plan na, programlara, stratejik planlara ve 
performans programlar na uygunlu unu denetlemek ve de erlendirmek,
e) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda 
önerilerde bulunmak,
f) Denetim sonuçlar  çerçevesinde iyile tirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve 
bunlar  takip etmek,
g) Denetim s ras nda veya denetim sonuçlar na göre aç lmas n  gerektirecek bir 
duruma rastlan ld nda, ilgili idarenin en üst amirine (Aksu Belediye Ba kan ) 
bildirmek,
h) Kamu daresince (Aksu Belediyesi) üretilen bilgilerin do rulu unu denetlemek,
i) Üst yönetici taraf ndan gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belir-
lemede yard mc  olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirli ini 
de erlendirmek.
j) Suç te kil eden durumlara ili kin tespitlerini üst yöneticiye bildirmektir.

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve 
dokümanlar ile nakit, k ymetli evrak ve di er varl klar n biraz n  ve gösterilmesini talep 
etmek,
b)  Denetlenen birim çal anlar ndan, iç denetim faaliyetlerinin gere i olarak 
yard m almak, yaz l  ve sözlü bilgi istemek.
c) Denetimi engelleyici tutum, davran  ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine 
intikal ettirmek.

a) Mevzuata, denetim standartlar na ve etik kurallara uygun hareket etmek,
b) Mesleki bilgi ve becerisini sürekli geli tirmek,
c) ç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini a an durumlarda iç denetim birimini 
haberdar etmek,
d) Verilen görevin tarafs z ve ba ms z yap lmas na engel olan durumlar n bulun-
mas  halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek,
e) Denetim raporlar nda kay tlara dayanmak ve de erlendirmelerinde objektif 
olmak,
f) Denetim esnas nda elde etti i bilgilerin gizlili ini korumakt r. 
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Belediyemiz, 5393 say l  Belediye Kanunu ile 5216 say l  Büyük ehir Belediyesi Kanunu ve 
ilgili di er mevzuat verilen görev ve yetkiler do rultusunda Aksu lçesi s n rlar  içerisinde 
ya ayan vatanda lar m z n ortak ihtiyaçlar n  etkin, verimli, ekonomik ve kaliteli ekilde 
kar lamay  politika öncelikleri aras na almaktad r.

Vatanda  memnuniyetinin sa lanmas , Belediyemizin bütün karar ve uygulamalar n n 
oda nda yer almaktad r. Belediye hizmetlerinin h zl , kaliteli, etkin, verimli ekonomik ve adil 
bir ekilde sunulmas  bütün beklentilerin üzerindedir. Kentimize kal c  ve marka de eri 
yüksek eserler kazand r lmas  politikalar m z n temelini olu turmaktad r. Aidiyet hissi kuv-
vetli, refah seviyesi yüksek, sa l kl  ve mutlu bireylerin ya ad  ça da  bir metropol kenti 
in a etme vizyonuyla ç kt m z hizmet yolunda k lavuzumuz ak l ve bilimdir. Temel politika 
ve önceli imiz kat l mc , effaf, hesap verebilir, insan ve do aya sayg l  çözüm odakl  yöne-
tim anlay n  k lmakt r.
      

 Kurumsalla mas n  tamamlam , bilimsel bilgi ve ileri teknolojileri kullanan, fiziksel 
altyap s n  sürekli geli tiren, tak m ruhuna sahip, bilgi ve motivasyon seviyesi yüksek 
çal anlardan olu an, sundu u hizmetlerin kalitesini sürekli artt ran, kat l mc , effaf ve 
geli ime aç k belediye olmakt r. 

 Örgütlerin hizmet üretme h z ve kabiliyeti sahip olduklar  kurumsal kapasiteye 
ba l d r. Kurumsal kapasite, fiziksel kaynaklara oldu u kadar insan kaynaklar n n say  ve 
niteli ine ba l d r. Dahas  iyi kurgulanm  ve i  hayat n n bir parças  haline gelmi  kurum 
kültürü, disiplinli çal man n ön ko ulu olarak görülmektedir. Mesleki bilgi ve becerisi yeterli, 
moral ve motivasyonu yüksek, insan ili kileri güçlü bireylerden olu an kurumlar rakipleri 
kar s nda daha ba ar l  olmaktad r. Belediye yöneticileri sadece hizmetlerin yararlan c s  
durumundaki vatanda lar  de il, ayn  zamanda hizmet üretim ve sunumunda yetkili 
k ld klar  çal anlar n  da önemsemelidir. Onlara güvendiklerini hissettirmeli, aralar nda 
etkin bir ileti im sa lanmal , sorunlar  çözümlenmeli ve kararlara kat l m  te vik edilmelidir. 
Kurumsalla man n gere i olarak kural, politika, strateji, amaç, hedef ve görevler belirlen-
meli ve bunlar kurum kültürünün parças  haline getirilmelidir. Teknolojik geli meler sürekli 
takip edilmeli ve karar ve uygulamalarda bilimsel bilgi teknolojinin gerekleri belirleyici 
olmal d r.  

  Personel motivasyonunu art rmak,
  Çal anlar m z aras nda tak m ruhunu güçlendirmek,
  Fiziksel ve teknolojik altyap m z  sürekli yenilemek,
  Performans odakl  yönetimi hâkim k lmak,
  Karar ve uygulamalar m zda kat l mc  yönetimi hâkim k lmak,
  Ara t rma-geli tirme odakl  olmak,
  Hizmet ve görevlerimizde hukukun üstünlü ünü sa lamak,
  Kurumsalla may  sa lamak,
  Yönetimde effafla may  sa lamak, 
  nsan kaynaklar  yönetiminde sürekli e itimi esas almak.
  Belediyemizin mal ve hizmet al mlar n  etkin ekilde gerçekle tirmek.
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Ya amak ve ziyaret etmekten onur duyulan, Türkiye ve dünyada tan n rl k seviyesi 
yüksek marka ehir  haline gelmektir. 

 Geçmi  dönemlerde Pamfilya Bölgesi’ne ba kentlik yapan Aksu, sahip oldu u 
tarihi, kültürel ve turistik de erleriyle marka ehir  olma potansiyeli yüksek yerle im yerlerin-
den biridir. Bölge s n rlar  içinde yer alan Perge antik kenti ve di er tarihi ve do al güzellikler 
ke fedilmeyi beklemektedir. ehre kara, hava ve deniz yoluyla kolayl kla ve k sa sürede 
ula labilmektedir. Yörük-Türkmen boylar na uzun y llar yurt olan Aksu’da ya amakta olan 
birçok kültürel de eri birarada görmek mümkündür. Bununla birlikte mevcut potansiyelin 
yeterince de erlendirildi i ve tan n rl  yüksek bir kent markas  olu turuldu u söylenemez. 

  Aksu Kentine, marka de eri yüksek eserler kazand rmak,
  Kentsel dönü ümü gerçekle tirmek,
  Do al çevreyi korumak ve geli tirmek,
  Toplumsal ya am alanlar n n temizli ini sa lamak,
  ehir çöplerini toplamak, depolamak ve geri kazanmak,
  Aksu Kentinin tarihi ve kültürel de erlerini ara t rmak, geli tirmek ve ya atmak,
  Kültürel ve sosyal tesisle meyi sa lamak,
  ehrin rekreasyon ve fiziksel aktivite alanlar n  artt rmak,
  Aksu Kentinin etkili ekilde tan t lmas n  sa lamak,
  Kültürel zenginli e uygun etkinlikler düzenlemek.

 Bütçe uygulamalar nda etkinlik, verimlilik, effafl k ve hesap verilebilirli i sa lamak, 
belediye gelirlerini artt rmak ve kamu kaynaklar n n israf edilmesini önlemektir.

 Kamu gelirlerinin etkin, verimli ve ekonomik ekilde toplanmas n  ve harcan-
mas n  zorunlu k lan 5018 say l  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu di er kamu 
örgütlerini oldu u kadar belediyeleri de yak ndan ilgilendirmektedir. Günümüzde finansal 
kaynaklar n temininde ve kullan m nda ya anan sorunlar nedeniyle birçok belediyede ciddi 
s k nt lar ya anmaktad r. Denk bütçe hedefini büyük ölçüde ba aran Belediyemiz mali 
aç dan imdilik önemli sorunlar ya am yor olsa da ileride çok ciddi s k nt lar n ya anmas  
olas d r. Çünkü h zl  nüfus art  ve ziyaretçi ak n  hizmetlere olan talebin artmas na neden 
olmaktad r. Bir taraftan yeni gelir kaynaklar  ara t r l rken, di er taraftan bütçede etkinlik, 
verimlilik, ekonomiklik, aç kl k ve hesap verilebilirli in sa lanmas  yönündeki çabalara 
devam edilmelidir.     

  Yerel finansal kaynaklar n etkin ekilde teminini sa lamak,
  Finansal kaynaklar  etkin ve verimli ekilde kullanmak,
  Kaynak israf n  önlemek,
  Mali saydaml  ve hesap verilebilirli i sa lamak,
  Belediye ihalelerinde rekabeti hâkim k lmak,
  Ulusal ve uluslararas  fonlardan daha çok yararlanmak, 
  Yeni gelir kaynaklar  olu turmak.

35



Etkili bir halkla ili kiler stratejisi geli tirmek ve uygulamak suretiyle halk m z ve pay-
da lar m zla ya anmas  muhtemel ileti im sorunlar n  en aza indirmek ve kurumsal ima-
j m z  güçlendirmektir. 

 Halkla ili kiler çal malar  tan ma ve tan tma olmak üzere iki temel fonksiyon 
üzerine bina edilmektedir. Belediyeler bir taraftan hizmet sunduklar  ve ili kide olduklar  
toplum kesimlerinin talep ve beklentilerini anlamaya çal rken, di er taraftan kendilerini 
hedef gruplara tan tma ve anlatma çabas  içerisine girerler. Böylece belediye ile kamuoyu 
aras nda çift tarafl  ve interaktif ileti im sa lan r. leti im kanallar n n t kand  ve sa l kl  
bilgi ak n n kesildi i durumlarda kayna  belli olmayan ve kontrolsüz bilgi dola ma sunu-
lur. leti im hatalar ndan kaynaklanan bilgi kirlili i kurumsal imaj n bozulmas  yan nda do ru 
karar verilmesini de engeller. Halkla ili kiler faaliyetlerinin öneminin sürekli artt rd  
günümüzde Belediyemiz; ba ta halk m z ve personelimiz olmak üzere bas n, sivil toplum, 
i  dünyas , kamu kurumlar  ve di er payda larla güvene dayal  ili kiler kurmay  ve koordi-
nasyon halinde çal may  politika öncelikleri aras na almaktad r. 

  Etkili halkla ili kiler stratejisi geli tirmek ve uygulamak,
  leti im kanal ve araçlar ndan etkili ekilde yararlanmak,
  Halk m zla h zl  ve etkili ili kiler kurmak,
  Karar ve uygulamalar m z  do ru ve etkili ekilde anlatmak,
  Payda lar m zla sa l kl  ili kiler kurmak,
  Bas nla ili kileri geli tirmek,
  Birim ve çal anlar m z aras nda koordinasyonu sa lamak,
  Vatanda  odakl  stratejiler geli tirmek ve uygulamak. 

 Kentin altyap  ihtiyac n  ça da  ve sürdürülebilir altyap  projeleri geli tirmek ve 
uygulamak suretiyle hem ehrilerimizin sa l k, güvenlik ve esenlik içinde ya amas n n zemi-
nini haz rlamakt r. 

Altyap , kentlerin geli mi lik seviyelerini belirleyen en önemli göstergelerden 
biridir. Altyap  çal malar n  tamamlayan ehirlerin sakinleri sa l k, huzur ve güven içer-
isinde ya amaktad r. Modern ehirlerin geli im süreçleri incelendi inde öncelikle altyap  
yat r mlar n  tamamlad klar  ard ndan yap la man n gerçekle tirildi i görülmektedir. 
Maalesef ülkemizin birçok bölgesinde bunun tam tersi olarak önce binalar in a edilmekte 
ard ndan yolu, soka , kald r m , kanalizasyonu ve di er altyap  ihtiyaçlar  tamamlanmak-
tad r. Çarp k kentle me olarak nitelendirilen bu durum çevre, ula m, güvenlik gibi çevre 
sorunlar na neden olmaktad r. Üstelik temizlik, altyap , üstyap , e itim, ye il alan düzenlem-
esi gibi belediye hizmetlerinin sunulmas  zorla makta ve üretim maliyetleri artmaktad r. 
Çarp k, plans z ve düzensiz yap la man n yo un olarak görüldü ü Aksu’nun da en büyük 
sorunlar ndan biri altyap n n yetersiz olmas d r. ehrimizin altyap  eksikliklerinin h zla gider-
ilmesi marka ehir olma  iddias n n alt n n doldurulmas  aç s ndan büyük önem ta mak-
tad r.   

  Kentin trafik sorunlar na kal c  çözümler üretmek.
  Ta k n ve su bask nlar n  önlemek,
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  Belediyemizin ta nmaz varl n  art rmak,
  Mevcut altyap  yat r mlar n  yenilemek,
  Kentin altyap  sorunlar n  h zl  ve etkin ekilde çözümlemek,
  Sürdürülebilir kentle meyi sa lamak,
  Hizmet üretim ve sunumunda engellileri dikkate almak.

 Kentsel geli im ve yerle im alanlar n  planlamak suretiyle düzenli, sa l kl , estetik 
de eri yüksek ve sürdürülebilir kentle menin ön ko ulunu haz rlamak ve Aksu ilçesinin imar 
sorununu ça da  ölçülerde çözümlemektir. 

 Modern, ya anabilir ve marka de eri yüksek ehirler in a etmenin yolu ortak 
ya am alanlar n  etkili ekilde planlamaktan geçmektedir. ehir imar plan ve projelerinin 
haz rlanmas  sürecinde bütün payda larla koordinasyon halinde çal lmas  ve toplumun 
beklentilerinin bölgenin tarihi, kültürel ve do al dokusuna zarar verilmeden kar lanmas  
artt r. mar planlamas  konusunda büyük talep ve beklentilerin bulundu u Aksu’nun geli im 

alanlar n  do ru ekilde planlanmas  marka ehir  olu turma vizyonunun hayata geçirilmesi 
aç s ndan büyük önem ta maktad r. lçemizde bürokrasi ve mülkiyet sorunlar  nedeniyle 
imar planlar n n haz rlanmas  gecikmi  ve çarp k-da n k bir yerle im ortaya ç km t r. 

ehirler aç s ndan dezavantaj gibi görünün bu durum Aksu için avantajd r. ehirle me 
alan nda ya anan son geli meler rehberli inde kentsel planlama çal malar n n tamamlan-
mas  ve ard ndan yerle im yerlerinin yeniden olu turulmas  kentin marka imaj n  h zla yük-
seltecektir.     

  ehir imar planlama çal malar n  tamamlamak,
  Yeni imar uygulamalar  yapmak,
  Kentin konut sorununu ça da  ölçütlerde çözümlemek,
  Kentin tarihi ve kültürel kimli ini korumak
  Kentin ye il ve fiziksel aktivite alanlar n  planlamak,
  Çevre kirlili ini ve çarp k yap la may  önlemek,
  Kaçak yap la may  ve gecekondula may  önlemek,
  Kentsel dönü ümü sa lamak.

 Toplumun dezavantajl  kesimlerini korumak, desteklemek ve geli tirmek suretiyle 
insanca ya amlar na katk  sa lamak ve toplumda hak, adalet ve payla ma duygusunu 
güçlendirmektir.  

 Sakat, ya l , i siz, kimsesiz, engelli, dul, yetim ve benzeri ma duriyetleri 
ya ayan ki iler toplumun dezavantajl  kesimini olu turmaktad r. Dezavantajl  toplum kesim-
lerini korumak, desteklemek ve geli imlerine katk  sa lamak sosyal devletlerin en temel 
görevleri aras nda zikredilir. Anayasaya göre sosyal devlet olan Türkiye’de, belediyeler 
sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesinde çok önemli i levler görmektedir. 
Toplumun dezavantajl  kesimlerine yönelik g da, k yafet, yakacak, okul malzemesi ve ev 
e yas  da t m  gibi faaliyetler yan nda toplu nikah, toplu sünnet, hasta ve ya l  bak m , 
meslek edindirme kurslar  düzenlenmesi gibi organizasyonlar  ba ar yla yerine getirmekte-
dir. Ayr ca kad n ve çocuklar n iddete kar  korunmas  alanlar nda önemi görevler yüklen-
mektedir.    
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  Toplumun dezavantajl  kesimlerini korumak ve desteklemek,
  Ya l lar için bar nma ve huzurevleri açmak,
  Kad nlar  iddete kar  korumak,
  A evleri açmak,
  Çocuk ve gençlerin e itimini desteklemek,
  sizlerin istihdam na katk  sa lamak,
  Ya l  ve hasta vatanda lara yard mc  olmak.

 
 Kentte düzen, asayi  ve esenli i sa lamak suretiyle sa l kl , mutlu, huzurlu ve 

gelece e güvenle bakan insanlar n ya ad  örnek bir yerle im birimi olmakt r.    

 Belediyelerin görevlerinden biri de kentte düzen, asayi , güvenlik ve esenli in 
sa lanmas d r. 5393 say l  Belediye Kanunu’na göre zab ta, ehirde güvelik, asayi  ve 
esenli in sa lanmas ndan sorumludur. Zab tan n; beldenin düzen ve esenli i, imar, yard m, 
sa l k, ve trafik olmak üzere be  farkl  alanda görevleri vard r. Zab ta hizmetlerinin aksa-
mas  durumunda ehirde düzen bozulmakta, kamu sa l k ve güvenli i riske girmektedir. Bu 
aç dan zab ta hizmetlerinin süreklili inin sa lanmas  ve etkinlik, h z ve kalitesinin artt r l-
mas  büyük önem ta maktad r.   

  ehirde asayi , düzen ve esenli i sa lamak,
  ehirde g da güvenli ini sa lamak,
  Salg nlara kar  etkili mücadele etmek, 
  ehirde trafik güvenli ini sa lamak,
  Afet ve acil durumlara haz rl kl  olmak,
  Belediye binalar n n güvenli ini sa lamak.
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Aksu Belediyesinin stratejik amaçlar  kurumsal kapasiteyi geli tirmek, kent markas  olu tur-
mak, mali yap y  güçlendirmek, halkla ili kileri güçlendirmek, kentsel altyap y  tamamlam-
ak, planl  kentle meyi sa lamak, dezavantajl  toplum kesimlerini desteklemek ve ehirde 
asayi  ve esenli i sa lamak olmak üzere sekiz ba l k alt nda toplanmaktad r. A a da bu 
stratejik amaçlar ve bu amaçlar n alt nda stratejik hedefler düzenlenmektedir.

STRATEJ K AMAÇ I. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 
STRATEJ K HEDEFLER 

 1.1. Personel motivasyonunu art rmak, 
 1.2. Çal anlar m z aras nda tak m ruhunu güçlendirmek, 
 1.3. Fiziksel ve teknolojik altyap m z  sürekli yenilemek, 
 1.4. Performans odakl  yönetimi hâkim k lmak, 
 1.5. Karar ve uygulamalar m zda kat l mc  yönetimi hâkim k lmak, 
 1.6. Ara t rma-geli tirme odakl  olmak, 
 1.7. Hizmet ve görevlerimizde hukukun üstünlü ünü sa lamak, 
 1.8. Kurumsalla may  sa lamak, 
 1.9. Yönetimde effafla may  sa lamak,  
 1.10. nsan kaynaklar  yönetiminde sürekli e itimi esas almak, 
 1.11. Belediyemizin mal ve hizmet al mlar n  etkin ekilde gerçekle tirmek. 

  

STRATEJ K AMAÇ 2. KENT MARKASI OLU TURMAK 
STRATEJ K HEDEFLER 

 2.1. Aksu Kentine, marka de eri yüksek eserler kazand rmak, 
 2.2. Kentsel dönü ümü gerçekle tirmek, 
 2.3. Do al çevreyi korumak ve geli tirmek, 
 2.4. Toplumsal ya am alanlar n n temizli ini sa lamak, 
 2.5. ehir çöplerini toplamak, depolamak ve geri kazanmak, 
 2.6. Aksu Kentinin tarihi ve kültürel de erlerini ara t rmak ve geli tirmek 
 2.7. Kültürel ve sosyal tesisle meyi sa lamak, 
 2.8. ehrin rekreasyon ve fiziksel aktivite alanlar n  artt rmak, 
 2.9. Aksu Kentinin etkili ekilde tan t lmas n  sa lamak, 
 2.10. Kültürel zenginli e uygun etkinlikler düzenlemek. 

  
STRATEJ K AMAÇ III. MAL  YAPIYI GÜÇLEND RMEK 

STRATEJ K HEDEFLER 
 3.1. Yerel finansal kaynaklar n etkin ekilde teminini sa lamak, 
 3.2. Finansal kaynaklar  etkin ve verimli ekilde kullanmak, 
 3.3. Kaynak israf n  önlemek, 
 3.4. Mali saydaml  ve hesap verilebilirli i sa lamak, 
 3.5. Belediye ihalelerinde rekabeti hâkim k lmak, 
 3.6. Ulusal ve uluslararas  fonlardan daha çok yararlanmak, 
 3.7. Yeni gelir kaynaklar  olu turmak. 

 
STRATEJ K AMAÇ IV. EH RDE ASAY S VE ESENL  SA LAMAK 

STRATEJ K HEDEFLER 
 8.1. ehirde asayi , düzen ve esenli i sa lamak, 
 8.2. ehirde g da güvenli ini sa lamak, 
 8.3. Salg nlara kar  etkili mücadele etmek,  
 8.4. ehirde trafik güvenli ini sa lamak, 
 8.5. Afet ve acil durumlara haz rl kl  olmak,  
 8.6. Belediye binalar n n güvenli ini sa lamak. 
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STRATEJ K AMAÇ V. HALKLA L K LER  GÜÇLEND RMEK 
STRATEJ K HEDEFLER 

 5.1. Etkili halkla ili kiler stratejisi geli tirmek ve uygulamak, 
 5.2. leti im kanal ve araçlar ndan etkili ekilde yararlanmak, 
 5.3. Halk m zla h zl  ve etkili ili kiler kurmak, 
 5.4. Karar ve uygulamalar m z  do ru ve etkili ekilde anlatmak, 
 5.5. Payda lar m zla sa l kl  ili kiler kurmak, 
 5.6. Bas nla ili kileri geli tirmek, 
 5.7. Birim ve çal anlar m z aras nda koordinasyonu sa lamak, 
 5.8. Vatanda  odakl  stratejiler geli tirmek ve uygulamak. 

 
STRATEJ K AMAÇ V. KENTSEL ALTYAPIYI TAMAMLAMAK 

STRATEJ K HEDEFLER 
 6.1. Kentin trafik sorunlar na kal c  çözümler üretmek. 
 6.2. Ta k n ve su bask nlar n  önlemek, 
 6.3. Belediyemizin ta nmaz varl n  art rmak, 
 6.4. Mevcut altyap  yat r mlar n  yenilemek, 
 6.5. Kentin altyap  sorunlar n  h zl  ve etkin ekilde çözümlemek, 
 6.6. Sürdürülebilir kentle meyi sa lamak,  
 6.7. Hizmet üretim ve sunumunda engellileri dikkate almak. 

 
STRATEJ K AMAÇ VI. PLANLI KENTLE MEY  SA LAMAK 

STRATEJ K HEDEFLER 
 7.1. ehir imar planlama çal malar n  tamamlamak, 
 7.2. Yeni imar uygulamalar  yapmak, 
 7.3. Kentin konut sorununu ça da  ölçütlerde çözümlemek, 
 7.4. Kentin tarihi ve kültürel kimli ini korumak 
 7.5. Kentin ye il ve fiziksel aktivite alanlar n  planlamak, 
 7.6. Çevre kirlili ini ve çarp k yap la may  önlemek, 
 7.7. Kaçak yap la may  ve gecekondula may  önlemek,  
 7.8 Kentsel dönü ümü sa lamak. 

 
STRATEJ K AMAÇ VII. DEZAVANTAJLI TOPLUM KES MLER N  DESTEKLEMEK 

STRATEJ K HEDEFLER 
 8.1. Toplumun dezavantajl  kesimlerini korumak ve desteklemek, 
 8.2. Ya l lar için bar nma ve huzurevleri açmak, 
 8.3. Kad nlar  iddete kar  korumak, 
 8.4. A evleri açmak, 
 8.5. Çocuk ve gençlerin e itimini desteklemek, 
 8.6. sizlerin istihdam na katk  sa lamak, 
 8.7. Ya l  ve hasta vatanda lara yard mc  olmak. 

 
STRATEJ K AMAÇ VIII. EH RDE ASAY S VE ESENL  SA LAMAK 

STRATEJ K HEDEFLER 
 8.1. ehirde asayi , düzen ve esenli i sa lamak, 
 8.2. ehirde g da güvenli ini sa lamak, 
 8.3. Salg nlara kar  etkili mücadele etmek,  
 8.4. ehirde trafik güvenli ini sa lamak, 
 8.5. Afet ve acil durumlara haz rl kl  olmak,  
 8.6. Belediye binalar n n güvenli ini sa lamak. 
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a.   Belediye Ba kanl  makam  kar lama, temsil, a rlama ve seyahat hizmetlerini 
yürütmek,  
b.    Belediye Ba kanl  makam  resmi ve özel yaz malar n  yürütmek ve evrak takib-
ini yapmak,
c.   Belediye Ba kan n her türlü ziyaret, kar lama, u urlama ve protokol i lemlerini 
takip etmek; 
d.  Belediye Ba kan n n resmi ve özel kurulu lar, bas n ve vatanda lar ile ili kisini 
koordine etmek,
e.   Belediye Ba kan n n her türlü randevu, toplant  ve telefon trafi ini düzenlemek,
f.    Belediye ba kan  ile Belediyemiz birimleri aras nda koordinasyonu sa lamak,
g.   Farkl  ileti im kanalar ndan Ba kanl k makam na gelen dilek, ikâyet ve taleplerin 
takibini yapmak,
h.   Belediyemize gelen vatanda lar  bilgilendirmek ve taleplerine uygun birimlere yön-
lendirmek,
i.  Belediye Ba kan n n davetli oldu u organizasyonlarda Belediyemizin temsilini 
sa lamak,
j.   Belediye Ba kan n n günlük, haftal k ve ayl k programlar n  haz rlamak ve takip 
etmek,
k.   Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konular-
da verilecek di er görevleri yerine getirmek
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STRATEJ K AMAÇ II: HALKLA L K LER  GÜÇLEND RMEK 

T TE  E E  E N  Ö TE E  E E -
E EN 

 
(%) 

 
NE EN  

2.1. Halk m zla h zl  ve etkili 
ili kiler kurmak, 

2.1.1. Haz rlanan haftal k çal ma 
program  say s  

52 52 100  

2.1.2. Haz rlanan ayl k çal ma program  
say s  

12 12 100  

2.1.3. Haz rlanan y ll k çal ma program  
say s  

1 1 100  

2.1.4. Belediyemizce düzenlenen 
toplant  say s   

6 6 100  

2.1.5. Belediye üst yöneticilerinin 
kat ld  resmi ve özel toplant  say s  

60 60 100  

2.1.6. Belediye üst yöneticilerinin 
kat ld  yurtiçi etkinli i say s  

40 40 100  

2.1.7. Belediye üst yöneticilerinin 
kat ld  yurtd  etkinli i say s  

3 3 100  

2.1.8. Cevaplanan e-mail say s   500 500 100  
2.1.9. Belediye Ba kan n n kat ld  
radyo ve televizyon program  etkinli i 
say s  

10 10 100  

2.1.10. Belediye Ba kan n n 
vatanda lar m zla yapt  görü me 
say s   

12.000 12.000 100  

2.1.11. Belediyemizce a rlanan yerli ve 
yabanc  misafir say s  

1.000 1.000 100  

2.1.12. Belediyemizce gönderilen 
davetiye/tebrik kart , kutlama mesaj  
say s  

20.000 20.000 100  

2.1.13. lgili birimlere yönlendirilen 
vatanda  say s  

1.000 1.000 100  

2. Payda  ve vatanda larla 
sa l kl  ili kiler kurmak, 

2.2.1. Kamu kurum ve kurulu lar  ile 
düzenlenen toplant  say s  

30 30 100  

 2.2.2. Sivil toplum kurulu temsilcileri ile 
düzenlenen toplant  say s  

10 10 100  

 2.2.3. Bas n kurulu lar  ile düzenlenen 
toplant  say s  

10 10 100  

 2.2.4. Birim gelen/giden evrak say s  150/200    

BÜTÇE KALEM  ÖDENEK M KTARI (TL) GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

E NE  E E  526.000,00 387.482,44 73,67 
 E ET E  E E  66.000,00 16.441,31 24,91 
 E ET  E E  648.000,00 201.382,77 31,08 
 E E  00 00 00 
 T N E E  2.000,00 0,00 00 

E YE E E  4.000,00 0,00 00 
E YE T N E E  00 00 00 

 E E 00 00 00 
YE E  Ö ENE E  00 00 00 
TOPLAM 1.246.000,00 605.306,52 48,58 
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KADRO DURUMU KADIN ERKEK TOPLAM ORAN (%) 
E  1  1 100 

GENEL TOPLAM 1  1 100 
 

STRATEJ K AMAÇ I. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

T TE  E E  E N  Ö TE E  E E -
E EN 

 
(%) 

 
NE EN  

1.1. Personel 
motivasyonunu artt rmak, 

1.1.1. Düzenlenen motivasyon artt r c  
program say s   

4 4 100  

1.2. Çal anlar m z aras nda 
tak m ruhunu güçlendirmek, 

1.1.1. Motivasyon toplant lar na kat lan 
personel say s  

2 2 100  

1.3. nsan kaynaklar  
yönetiminde sürekli e itimi 
esas almak, 

1.3.1. Düzenlenen bilgilendirme toplant s  
say s  

3 3 100  

1.4. Fiziksel ve teknolojik 
altyap m z  sürekli 
yenilemek, 

1.4.1. E itim programlar na kat lan 
personel say s  

2 1 50  

a.     Belediye Ba kanl  makam  belge, telefon ve randevu trafi inin düzenlenmesi,
b.     Belediye Ba kan n n günlük, haftal k, ayl k ve y ll k programlar n n haz rlanmas ,
c.     Belediye Ba kan n n yurtiçi ve yurt d  ziyaret programlar n n haz rlanmas ,
d.     Belediye Ba kan n n günlük program n n koordine edilmesi, 
e.     Belediye Ba kanl  makam  ziyaretçi kay tlar n n tutulmas ,
f.      Ba kanl k makam  ziyaretçilerinin Belediye Ba kan  ile görü türülmesi,
g.      Ba kanl k makam na gelen dilek, istek ve ikâyetlerin al nmas  ve takibinin yap l-
mas  ve  
h.     Belediye Ba kanl k makam  ziyaretçilerinin kar lanmas  ve a rlanmas d r.
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a)    Belediyemiz ile bas n, halk ve di er payda larla diyalogu sa lamak,
b)    Belediyemiz çal malar n n kamuoyuna duyurulmas n  sa lamak,
c)    Bas n ve halkla ili kiler konusunda Belediye Ba kan na dan manl k etmek,
d)   Belediye ba kan n n, bas n ve kamuoyuna yönelik programlar n  haz rlamak ve yönetmek,
e)   Vatanda lar m zdan gelen talep, ikayet, görü  ve önerileri almak ve takibini yapmak,
f)     Belediyemiz birim ve personeli aras nda uyum ve i birli ini sa lamak,  
g)   Belediyemiz faaliyetlerine yönelik her türlü haber, foto raf, hareketli görüntü ve belge 
niteli i ta yan di er kay tlar n ar ivlenmesini sa lamak,
h)    Belediye hizmetlerine yönelik kamuoyu ara t rmalar  yapmak,
i)     Belediyemiz internet sitesini düzenlemek ve sürekli güncellemek,
j)     Her tür sunu, slâyt ve tan t m filmi haz rlamak,
k)   Belediyemizle ilgili haberleri yerel ve ulusal bas n organlar na servis etmek ve bas n bülten-
leri haz rlamak,
l)    Belediyemiz ilan panosunu haz rlamak ve sürekli güncellemek,
m) Belediyemiz afi , dergi, yay n, davetiye ve billboard tasar mlar n  yapmak ve bas m n  
sa lamak,
n)   Müdürlükle ilgili her türlü yaz malar  gerçekle tirmek,
o)   Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konularda 
verilecek di er görevleri yerine getirmektir.  
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 N N YN  
  N E E  T  N (%) 

MEMUR 1 1 2 17 
SÖZLE MEL  PERSONEL 0 1 1 8 
TA ERON LETME PERSONEL  6 3 9 75 

ENE  T  7 5 12 100 



  E TE N  YN  
DONANIM TÜRÜ M KTAR (ADET) 

 T  Y  5 
 T  Y  1 

Y  3 
 TE E N  6 

T  NE  1 
T  NE  3 
E  E  2 

TOPLAM 21 

a)Belediyemiz ile bas n, halk ve di er payda larla diyalogun sa lanmas ,
b)Belediyemiz çal malar n n kamuoyuna duyurulmas ,
c)Bas n ve halkla ili kiler konusunda Belediye Ba kan na dan manl k yap lmas ,
d)Belediyemizin, bas n ve kamuoyuna yönelik programlar n n haz rlanmas  ve yönetil-
mesi,
e)Vatanda lar m zdan gelen talep, ikayet, görü  ve önerilerin al nmas  ve takip edil-
mesi,
f)Belediyemiz birim ve personeli aras nda uyumun ve i birli inin geli tirilmesi,  
g)Belediyemiz faaliyetlerine yönelik her türlü haber, foto raf, hareketli görüntü ve 
belge niteli i ta yan di er kay tlar n ar ivlenmesi,
h)Belediye hizmetlerine yönelik kamuoyu ara t rmalar  yap lmas ,
i)Belediyemiz internet sitesini düzenlenmesi ve güncellenmesi,
j) lçemiz, Belediyemiz ve hizmetlerimizi tan t c  materyallerin haz rlanmas ,
k)Bas n bülteni ve duyurular  haz rlanmas  ve bas n kurulu lar na gönderilmesi,
l)Belediyemiz ilan panosunun haz rlanmas  ve güncellenmesi,
m)Belediyemiz faaliyetlerine ili kin bas n yay n faaliyetlerinin planlanmas  ve 
yürütülmesi,
n)Birimin kurum içi ve kurum d  yaz malar n n yürütülmesidir. 
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STRATEJ K AMAÇ I. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

T TE  E E  E N  Ö TE E  E E -
E EN 

 
(%) 

 
NE EN  

1.1. Personel 
motivasyonunu artt rmak, 

1.1.1. Düzenlenen motivasyon artt r c  
program  say s  

6 6 %100  

1.1.2. Motivasyon toplant lar na kat lan 
birim personeli say s  

4 4 %100  

1.2. Çal anlar m z aras nda 
tak m ruhunu güçlendirmek, 

1.2.1. Düzenlenen bilgilendirme toplant s  
say s  

4 4 %100  

1.3. nsan kaynaklar  
yönetiminde sürekli e itimi 
esas almak, 

1.3.1. E itim programlar na kat lan 
personel say s  

4 4 %100  

1.4. Fiziksel ve teknolojik 
altyap m z  sürekli 
yenilemek, 

1.4.1.Sat n al nan foto raf makinesi say s  1 0 %0 htiyaç olmamas . 
 1.4.2. Sat n al nan video kameras  say s  1 0 %0 

1.4.3. Sat n al nan bilgisayar say s  1 0 %0 

 
STRATEJ K AMAÇ II: HALKLA L K LER  GÜÇLEND RMEK 

T TE  E E  E N  Ö TE E  E E -
E EN 

 
(%) 

 
NE EN  

2.1. Etkili halkla ili kiler 
stratejisi geli tirmek ve 
uygulamak, 

2.1.1. Haz rlanan haftal k çal ma 
program  say s  

1 1 %100  

2.2. leti im kanal ve 
araçlar ndan etkili ekilde 
yararlanmak, 

2.2.1. Haz rlanan Belediye Bülteni yay n 
say s  

4 1 %25 Mali yetersizlik. 

2.2.2. Abone olunan süreli yay n say s  8 8 %100  
2.2.3. Ar ivlenen haber ve görüntü 
say s  

400 487 %121  

2.2.4. Görüntülenen haber say s  360 364 %101  
3. Halk m zla h zl  ve etkili 
ili kiler kurmak, 

3.1.1. Vatanda lardan gelen e-mail 
say s  

5.000 2.371 %47 Cevap gerektiren e-
mail say s n n bu 
kadar olmas . 3.1.2. Cevaplanan e-mail say s  5.000 1.714 %34 

3.1.3. Takip edilen ikâyet say s  500 500 %100  
3.1.4. Vatanda lara uygulanan anket 
say s  

1 1 %100  

3.1.5. Belediyemiz üst yönetimince 
ziyaret edilen vatanda  say s  

5.000 5.055 %101  

3.1.6. Belediyemiz üst yönetimince 
ziyaret edilen i yeri say s  

600 600 %100  

3.1.7. Düzenlenen mahalle toplant s  
say s  

15 55 %366  

3.1.8. Düzenlenen halk günü say s   52 94 %180  
3.1.9. Mahalle muhtarlar n n kat l m yla 
düzenlenen toplant  say s  

8 10 %125  

3.1.10. Özel gün ve bayramlarda 
yay nlanan kutlama mesaj  say s  

80 80 %100  

3.1.11. Vatanda lardan gelen mesajlar n 
cevapland r lma süresi (gün)   

5 5 %100  

3.1.12. Birim gelen/giden evrak say s   431/156   
4. Karar ve uygulamalar m z  
do ru ve etkili ekilde 
anlatmak, 

4.1.1. Haz rlanan billboard afi i say s  1.500 1.600 %106  
4.1.2. Yay nlanan billboard afi i say s  1.500 1.600 %106  
4.1.3. Gönderilen bas n bülteni say s  35 99 %282  
4.1.4. Gönderilen bas n bildirisi say s  450 456 %101  
4.1.5. Düzenlenen bas n toplant s  say s   8 8 %100  
4.1.6. Yap lan canl  TV/radyo yay n  
say s  

15 15 %100  

4.1.7. Vatanda lara da t lan Belediye 
Bülteni say s  

30.000 10.000 %33 Bülten haz rl klar n n 
gecikmi  olmas . 

4.1.8. Vatanda lara da t lan CD/DVD 
say s    

12.000 12.000 %100  

4.1.9. www. su.b .  adresinde 
yay nlanan haber say s  

450 99 %21 Site güncelleme 
çal malar . 

4.1.10. www. su.b .  adresini ziyaret 
eden ki i say s  

15.000 37.322 %246  

4.1.11. Belediyemiz faaliyetlerine ili kin 
yerel ve ulusal gazetelerde yay nlanan 
haber say s  

50 600 %1200  

4.1.12. Belediyemiz faaliyetlerine ili kin 
televizyon kanallar nda yay nlanan haber 
say s  

80 40 %50 Kanallar n 
yay nlama 
inisiyatifinden dolay  

 YET E E N  E
.  E N  N
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4.1.13. Belediyemiz faaliyetlerine ili kin 
di er internet sitelerinde yay nlanan 
haber say s  

2.000 2.000 %100  

5. Payda  ve vatanda larla 
sa l kl  ili kiler kurmak, 

5.1.1. Kamu kurum ve kurulu lar n n 
kat l m  ile düzenlenen toplant  say s  

15 15 %100  

5.1.2. Sivil toplum kurulu lar  ile 
düzenlenecek toplant  say s  

18 7 %38 Yeterli imkân ve 
zaman 
bulunamamas . 

6. Bas nla ili kileri 
geli tirmek, 

6.1.1. Bas n kurulu lar  temsilcilerinin 
kat l m  ile düzenlenen toplant  say s  

15 20 %133  

6.1.2. Bas n kurulu lar na yap lan ziyaret 
say s  

35 35 %100  

7. Birim ve çal anlar m z 
aras nda koordinasyonu 
sa lamak, 

7.1.1. Birim müdürlerinin kat l m yla 
düzenlenen toplant  say s    

8 8 %100  

 

4. Karar ve uygulamalar m z  
do ru ve etkili ekilde 
anlatmak,

. YET E E N  
 Belediyemize gelen vatanda lar, Halkla ili kiler ekibimiz taraf ndan en iyi ekilde kar lanarak istekleri 

do rultusunda ilgili birimlere personelimiz e li inde yönlendirildi. 
 lgili birimlerle görü mesi sa lanan vatanda lar m z taraf m zca a rlanarak u urland . 
 Belediyemize talep ve ikâyetler do rultusunda gelen vatanda lar m za belediyemiz i leyi i anlat larak 

gerekli dilekçe vb. yaz malar n yap lmas nda vatanda lar m za yard mc  olundu. 
 Belediye çal malar  hakk nda vatanda lar m z bilgilendirildi. 
 Vatanda lar m z n belediyeye gelmeden ikâyetlerini çözebilmesi için beyaz masa aktif hale getirildi. 
 Vatanda lardan gelen olumlu ya da olumsuz bildirimler ilgili birimlere iletilerek çözüm yolu arand . 
 Vatanda lar m z  bilgilendirmek amac yla haz rlanan (dergi, gazete, takvim vb.) yay nlar ekibimiz 

taraf ndan vatanda lar m za ula t r ld . 
 SMS sistemi ile;  

Belediyemiz çal malar , belediyemiz etkinlikleri, özel gün ve haftalar ile ilgili duyurular yap ld . Ayr ca 
bölgemizi ilgilendiren do al afetlerle ilgili vatanda lar m z uyar ld . 

 Birimlerimiz taraf ndan yap lan çal malar takip edilerek yap lan çal malar kamuoyunu bilgilendirmek 
amac  ile bas n yay n organlar na servis yap ld . 

 Belediye ba kan m z n yapm  oldu u çal malar takip edilerek uygun görülenler bas n yay n organlar na 
servis edildi. 

 Sosyal belediyecilik anlay yla hareket edilerek bölgemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine ziyaretler 
sa land .  

 Belediye ba kan m z n Bas n mensuplar  ile düzenli aral klarla bir araya gelmesi sa land . 
 Her gün düzenli olarak yerel ve ulusal bas nda ç kan tüm haberler taranarak ilçemizle ilgili olan haberler 

belediye ba kan  ve yard mc lar  ile payla ld . 
 B MER yoluyla belediyemize gelen ikâyet ve ba vurular ilgili birimlere zaman nda sevk edildi ve yasal 

süre içerisinde geri dönü ümü sa land . 
 Tüm bas n kurulu lar  ziyaret edilerek ikili ili kiler güçlendirildi. 
 Belediyemize ait yap lan çal malar megalight ve billboardlar arac l yla kamuoyuna duyuruldu. 
 Kamuoyunu ilgilendiren megalight ve billboardlar n zaman nda as l p sökülmesi sa land . 
 Belediye ba kan  ile esnaf ziyaretleri yap ld . Esnaflarca gelen istek ikayet ve memnuniyetler ilgili 

birimlere iletildi. 
 Belediyemizin yapt  organizasyonlarda aktif görev al narak organizasyon öncesi vatanda lara duyurular 

yap ld . 
 Belediyemiz hizmetlerini anlatan dergi haz rlanarak vatanda lara ula mas  sa land . 
 Ba ta ilçemiz olmak üzere il genelindeki bas nda ç kan konulardan haberdar olabilmek için gazetelere 

abone olundu. 
 Belediyemize ait web sitesi düzenli olarak güncellenerek çal malar m z kamuoyuna aktar ld . 
 Sosyal medyan n etkinli ini kullanmak amac yla facebook üzerinden belediyemiz çal malar n n 

duyurulmas  sa land . 
 Sosyal medya üzerinden gelen talep ikayet ve öneriler dikkate al narak ilgili birimlere iletildi. 
 Belediye etkinliklerinin foto raf ve video olarak kaydedilmesi ve ar ivlenmesi sa land . 
 lçemizi ve belediyemiz çal malar n  anlatan tan t m filmi haz rlanarak bas n kurulu lar na servis edildi. 
 Belediye ba kan m z n düzenli aral klarla görsel medyada yer almas  sa land . 
 Önemli gün ve haftalarda Belediye Ba kan m z n kutlama mesajlar  yaz l  ve görsel medyada payla ld . 
 Belediyemizce yap lan tüm çal malar ve ayr ca yaz l  ve görsel bas nda ç kan tüm haberlerin 

ar ivlenmesi sa land . 
 Mahalle muhtarlar  toplant s  Belediyemiz Konferans Salonunda yap ld . Muhtarlar m z n istek ve önerileri

Belediyemizin ilgili birimlerine iletildi.  
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.  E N  N  
BÜTÇE KALEM  ÖDENEK M KTARI (TL) GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

E NE  E E  352.000,00 172.996,68 49,15 
 E ET E  E E  37.000,00 21.183,68 57,25 
 E ET  E E  189.000,00 169.467,37 89,67 
 E E  00 00 00 
 T N E E  00 00 00 

E YE E E  8.000,00 571,12 7,14 
E YE T N E E  00 00 00 

 E E 00 00 00 
YE E  Ö ENE E  00 00 00 
TOPLAM 586.000,00 364.218,85 62,15 
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a.     Belediyenin davac  veya daval  s fat nda bulundu u adli ve idari yarg  yerlerinde, icra-iflas 
dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kurulu larda; Belediye hak ve menfaat-
lerinin korunmas  için, Belediye tüzel ki ili ini vekaleten temsil etmek, dava açmak, aç lan 
davalara kat lmak, icra takipleri yapmak ve yürütmek, gerekli savunmalar  yapmak, deliller 
ibraz ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçland rmak, aleyhe karara kar  kanun yollar na 
ba vurmak,
b.     Belediye Encümeni ve Müdürlüklerin kendi görevlerini yapmalar  veya yetkilerini kullan-
malar  esnas nda kar la t klar  sorunlar veya mevzuat n yorumlanmas  hususundaki hukuki 
mütalaa taleplerini kar lamak,
c.     Müdürlü ün rutin i leyi i ile ilgili idari i  ve i lemleri yapmak,
d.    Adli ve idari görevlerin ifas  için bütçe ile tahsis edilen ödene i kullanmak, harcamalar  
yapmak ve bunun için gerekli sarf belgelerini düzenlemek ve
e.  Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konularda 
verilecek di er görevleri yerine getirmektir.  

 B   K K  
KADRO DURUMU KADIN ERKEK TOPLAM ORAN (%) 

U  - 1 1 25 
  - 1 1 25 

K U Ç  - 1 1 25 
   1 - 1 25 

GENEL TOPLAM 1 3 4 100 
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DONANIM TÜRÜ M KTAR (ADET) 

  B  3 
  B  1 

 2 
B  F U 3 

 1 
TOPLAM 10 

 

a) Belediye Ba kan ’nca verilen vekâletname gere i Belediye Ba kanl  tüzel 
ki ili inin, daval  veya davac  s fat yla temsil edilmesi ve davalar n takip edilmesi,
b) 6183 say l  Kanun kapsam  d nda bulunan, belediyenin r zaen tahsil edile-
meyen alacaklar n n cebren tahsili için gerekli usul i lemlerin takip edilmesi,
c) Belediye Ba kanl n n taraf olarak gösterildi i idari davalarda ve hukuk dava-
lar nda gerekli savunmalar n haz rlanmas  ve Belediye Ba kanl ’n n hukuki hak-
lar n n savunulmas ,
d) Belediyenin aleyhine sonuçlanan mahkeme kararlar  için kanunlar n izin verdi i 
çerçevede üst yarg  organlar  nezdinde gerekli usulî itirazlar n yap lmas
e) Di er birimlerin tereddüt etti i kanunen aç kl k bulunmayan hususlarda, gerekli 
hukuki mütalaalar n haz rlanmas d r.

STRATEJ K AMAÇ I. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

K H F F   Ç K-
 

B  
(%) 

 
 

1.1. Hizmet görevlerimizde 
hukukun üstünlü ünü 
sa lamak 

1.1.1. Belediyemizce aç lan dava say s  10 10 %100  
1.1.2. Belediyemiz ad na takip edilen dava 
say s  

1.000 623  Hukuka ayk r  i lem 
say s n n azalmas . 
 1.1.3. Lehte sonuçlanan dava oras  (%) 70 80  

1.1.4. Aleyhte sonuçlanan dava oran  (%) 30 20  
1.1.5. Belediyemiz ad na yap lan icra takibi 
say s   

10 28   

1.1.6. dari dava say s nda 2013 y l na 
göre görülen azalma oran  (%)  

0 10  Hukuka ayk r  i lem 
say s n n azalmas . 

1.1.7. Belediyemiz üst yönetimine sunulan 
rapor say s  

5 5 100  

1.2. Personel 
motivasyonunu artt rmak, 

1.2.1. Düzenlenen motivasyon artt r c  
program  say s  

5 5 100  

1.3. Çal anlar m z 
aras nda tak m ruhunu 
güçlendirmek, 

1.3.1. Motivasyon toplant lar na kat lan 
Birim personeli say s  

4 4 100  

1.4. nsan kaynaklar  
yönetiminde sürekli e itimi 
esas almak, 

1.4.1. E itim programlar na kat lan Birim 
personeli say s   

5 4 80 Personel say s n n 
azalmas . 

1.5. Fiziksel ve teknolojik 
altyap m z  sürekli 
yenilemek, 

1.5.1. sat n al nan bilgisayar say s  1 1 100  
1.5.2. Sat n al nan taray c  say s  1 1 100  

 

52



STRATEJ K AMAÇ II. HALKLA L K LER  GÜÇLEND RMEK 

K H F F   Ç K-
 

B  
(%) 

 
 

2.1. Halk m zla h zl  ve 
etkili ili kiler kurmak, 

2.1.1. Bilgilendirilen vatanda  say s  5 10  Bilgi talebindeki 
art . 

2.2. Payda  ve 
vatanda larla sa l kl  
ili kiler kurmak, 

2.2.1. Payda  kamu kurum ve kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

20 20 %100  

2.2.2. Payda  sivil toplum kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

10 10 %100  

2.2.3. Birim gelen/giden evrak say s      
2.3. Birim ve 
çal anlar m z aras nda 
koordinasyonu sa lamak 

2.3.1. Belediyemiz birimlerinden istenen 
görü  say s    

20 20 %100  

2.3.2. Belediyemiz birimlerine bildirilen 
hukuki görü  say s  

20 20 %100  

2.3.3. Bilgilendirilen Belediye personeli 
say s  

100 100 %100  

 

B  F  K  Ç K  
 2014 faaliyet döneminde aç lan 250 yeni dava ve geçmi  y llardan devreden 375 

dava olmak üzere toplam 625 davan n takibine devam edildi. 
 Belediyemiz avukatlar  525 duru ma ve 36 ke fe kat ld . 
 Belediyemiz ad na 33 icra takibi bulunmaktad r. 

BÜTÇE KALEM  ÖDENEK M KTARI (TL) GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

  262 000,00 202 680,68 77,36 
K    40 500,00 26 794,48 66,16 

  H    4 208 500,00 3 942 414,54 93,68 
F   00 00 00 

 F  00 00 00 
  14 500,00 4 720,00 32,55 
 F  00 00 00 

B Ç  00 00 00 
K K  00 00 00 

TOPLAM 4.525.500,00 4.176.609,70 92,29 
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a.    Hizmet sürelerini tamamlayan memurlar n emeklilik i lemlerini yapmak, 
b.    Memurlar n terfi, nakil, y ll k izin, hastal k izni ve benzeri i lerini takip etmek, 
c.    Kadrolu i çilerin izinleri ve emeklilik i lemlerini yapmak ve sözle meli personellerin 
izinlerini haz rlamak,
d.   Belediyemizin Stratejik Plan  ve Performans Program  ile 657 say l  Devlet Memur-
lar  Kanunu, 4857 say l   Kanunu ve bunlara ba l  olarak ç kar lan yönetmeliklere 
uygun olarak birimlerimizin personel ihtiyac n  kar lamak,
e.   Belediyemizin Memur Disiplin Kurulu ve çi Disiplin Kurulunun i lemlerini yapmak,
f.   Norm Kadro Yönetmeli ine uygun olarak Belediyemiz memur ve i çi personelin 
kadro iptal ve ihdas i lemlerini yürütmek,
g.   2822 say l  Toplu  Sözle mesi Grev ve Lokavt Kanununa uygun olarak taraflarca 
akdedilen yeri Toplu  Sözle me hükümlerini uygulamak ve uygulatmak,
h.   Belediyemiz birimlerinin talebi do rultusunda, y ll k hizmet içi e itim programlar n  
haz rlamak ve koordine etmek,
i.    Birimin y ll k bütçe önerisini haz rlayarak Mali Hizmetler Müdürlü ü’ne göndermek,
j.   Personelin mesai saatlerine, K l k K yafet Yönetmeli i’ne uymas n  sa lamak ve 
çal malar n  denetlemek,
k.   Birim personelinin, çal malar  aksatmayacak ekilde y ll k izinlerini kullanmalar n  
sa lamak,
l.    Personelin koordineli çal mas n  ve aralar nda i  bölümü yapmalar n  sa lamak,
m.  Belediye birimlerinden gelen talepler do rultusunda Belediyemizin hizmet içi e itim 
programlar n  haz rlamak,
n.  Belediyemizin hizmet içi e itim programlar n  yürütmek,
o.  Belediyemize stajyer ö renci giri leri yapmak ve gerekli koordinasyonu sa lamak
p.  Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konularda 
verilecek di er görevleri yerine getirmektir.           
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B   K K  
KADRO DURUMU KADIN ERKEK TOPLAM ORAN (%) 

U  1 3 4 80 
   1  1 20 

GENEL TOPLAM 2 3 5 100 
 
B  B   K  K K  

DONANIM TÜRÜ M KTAR (ADET) 
  B  4 
 1 

B  F U 3 
TOPLAM 8 

 

a. 657 say l  Devlet Memurlar  Kanunu, 4857 say l   Kanunu, 5434 say l  Emekli 
Sand  Kanunu, 506 say l  Sosyal Sigortalar Kanunu, 6356 say l  Sendikalar ve Toplu 

 Sözle mesi Kanunu, 5393 say l  Belediye Kanunu, 5510 say l  Sosyal Güvenlik 
Kanunu ve ilgili di er kanunlar ile bunlara ek olarak ç kart lan kanun hükmünde karar-
name, tüzük, yönetmelik, tebli  ve genelgeler do rultusunda Aksu Belediyesi’nde 
görev yapan memurlar n emeklilik,  terfi, nakil, y ll k izin, hastal k izni ve benzeri i lerin-
in takip edilmesi, 
b. çilerin izin belgelerinin düzenlenmesi, emekli i lemlerinin yap lmas  ve 
sözle meli personelin izinlerinin haz rlanmas ,
c. Belediyemizin Stratejik Plan , Performans Program , 657 say l  Devlet Memur-
lar  Kanunu, 4857 say l   Kanunu ve bunlara ba l  olarak ç kar lan yönetmelikler 
çerçevesinde birimlerin personel ihtiyac n n kar lanmas ,
d. Belediyemiz Memur Disiplin Kurulu ve çi Disiplin Kurulunun i lemlerinin yap l-
mas ,
e. Norm Kadro Yönetmeli ine uygun olarak Belediyemiz memur ve i çi personeli 
kadro iptal ve ihdas i lemlerinin yürütülmesi,
f. 6356 say l  Sendikalar ve Toplu  Sözle mesi Kanunu’na uygun olarak taraflar-
ca akdedilen yeri Toplu  Sözle me hükümlerinin uygulanmas ,
g. Belediyemiz birimlerinin talebi do rultusunda y ll k hizmet içi e itim program-
lar n n haz rlanmas  ve koordine edilmesi
h. Biriminin y ll k bütçe önerisi ve performans program n n haz rlanarak Mali 
Hizmetler Müdürlü ü’ne gönderilmesidir.

SUNULAN H ZMETLER
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STRATEJ K AMAÇ I. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

K H F F   Ç K-
 

B  
(%) 

 
 

1.1. Personel 
motivasyonunu artt rmak, 

1.1.1. Personelimizin kat l m  ile düzenlenen 
sosyal etkinlik say s  

5 3 60  

1.1.2. Motivasyon programlar na kat lan 
personel say s  

157 130 83  

1.2. Karar ve 
uygulamalar m zda 
kat l mc  yönetimi hâkim 
k lmak, 

1.2.1. Karar verme a amas nda 
personelimizden istenen görü  say s  

30 15 50  

1.2.1. Karar ve uygulamalar m z hakk nda 
sürekli bilgilendirilen personel say s  

157 157 100  

1.3. Çal anlar m z 
aras nda tak m ruhunu 
güçlendirmek 

1.3.1. Düzenlenen tak m çal mas na motive 
edici program say s   

3 1 34  

1.3.2. Belediyemiz üst yönetimi ve 
personelimizin kat l m yla düzenlenen 
toplant  say s  

2 2 100  

1.4. nsan kaynaklar  
yönetiminde sürekli e itimi 
esas almak, 

1.4.1. Yap lan e itim ihtiyac  ara t rmas  
say s   

1 1 100  

1.4.2. Haz rlanan hizmet içi e itim program  
say s  

2 1 50  

1.4.3. Haz rlanan oryantasyon program  
say s   

1 0 0  

1.4.4. Haz rlanan e itim materyali say s  15 10 67  
1.4.5. Düzenlenen hizmet içi e itim program  
say s  

10 5 50  

1.4.6. Hizmet içi e itim programlar na kat lan 
personel say s  

157 130 83  

1.4.7. Oryantasyon programlar na kat lan 
personel say s   

39 0 0  

1.4.8. Personel ba na verilen e itim süresi 
(saat) 

12 3 125 
 

 

1.4.9. E itim programlar  memnuniyet düzeyi %80 %80 100  
1.4.10. E itim programlar na kat lan birim 
personeli say s   

5 5 100  

1.4.11. E itim programlar na kat lan birim 
personeli say s  

3 3 100  

1.5. Kurumsalla may  
sa lamak, 

1.5.1. Tan t m kart  düzenlenen i  ve görev 
say s  

120 60 50  

1.5.2. Aksu Belediyesi ödüllendirme ve 
cezaland rma yönetmeli i tamamlanma 
oran  (%) 

50 40 80  

1.5.3. Özlük haklar  takip edilen personel 
say s  

157 160 100  

6. Fiziksel ve teknolojik 
altyap m z  sürekli 
yenilemek, 

1.6.1. Birim faaliyetlerinde kullan lmak üzere 
sat n al nan projeksiyon cihaz  say s  

1 1 100  

 
STRATEJ K AMAÇ II. HALKLA L K LER  GÜÇLEND RMEK 

K H F F   Ç K-
 

B  
(%) 

 
 

2.1. Karar ve 
uygulamalar m z  halk m za 
etkili ekilde anlatmak, 

2.1.1. Belediyemiz internet sitesinde 
yay nlanan haber ve duyuru say s  

30 4 14  

2.1.2. Bas n kurulu lar nda 
yay nlanan haber say s  

20 3 15  

2.1.3. Belediye Bülteninde 
yay nlanan haber say s  

10 1 10  

2.1.4. Di er internet sitelerinde 
yay nlanan haber say s    

10 3 30  

2.2. Payda  ve 
vatanda larla sa l kl  ili kiler 
kurmak, 

2.2.1. Payda  kamu kurum ve 
kurulu u temsilcileri ile yap lan 
toplant  say s  

10 2 20  

2.2.2. Payda  sivil toplum kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

2 0 0  

2.2.3. Payda larla i birli i halinde 
düzenlenen program say s   

3 0 0  

2.1.4. Birim gelen/giden evrak say s  1.800/1.300 883/1.540 80/  
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B  F  K  Ç K  
 Belediyemizde çal an 2 memur emekli olarak ve 1 memur kurum d  nakil yolu ile 

görevinden ayr ld . 
 Norm Kadro lke ve Standartlar na li kin Esaslar n 11.maddesine göre dolu-bo  kadro 

de i iklikleri Meclise sunularak karar al nmas  sa land . 
 Büyük ehir lçe Belediyeleri tasnif cetvelinde norm kadromuz C-8 Grubundan C-9 

Grubuna yükseldi. Yeni düzenleme ile birlikte Belediyemizin 266 memur 133 kadrolu 
i çi kadrosu bulunmaktad r.  

 Memur personelin terfi, görev ve unvan de i iklikleri ve intibak i lemleri yap ld . 
 Memur, i çi ve sözle meli personelin izin ve raporlar  düzenli olarak dosyaland . 
 Kurum içi ve Kurum d  olmak üzere çe itli konularda 2.495 adet evrak takip ve kay t

alt na al nd  
 Üniversitelerin çe itli bölümlerinde ö renim gören 24 ö rencinin staj ba vurular  kabul 

edilerek Belediyemizin ilgili birimlerinde staj yapmalar  sa land . 
 3308 say l  Ç rakl k ve Mesleki E itin Kanunu’nun 18. maddesine istinaden 59 meslek 

lisesi ö rencisinin Belediyemizde staj yapmas  sa land . 
 657 say l  Devlet Memurlar  Kanunu’nun 93. maddesi gere ince Ba kan Yard mc s  

kadrosuna 1 ve mühendis kadrosuna 1 ki i olmak üzere toplam 2 memur atamas  
yap ld . 

 6360 say l  On Üç lde Büyük ehir Belediyesi ve Yirmi Alt  lçe Kurulmas  ile Baz  Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun gere ince kapanan 
Karaöz Belediyesi’nden 2 memur, 7 kadrolu i çi nakli yap larak Belediyemizin ilgili 
birimlerinde görevlendirildi. 

 6360 say l  On Üç lde Büyük ehir Belediyesi ve Yirmi Alt  lçe Kurulmas  ile Baz  Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun gere ince l Özel 
daresinden 1 hizmetli memur Belediyemize naklen geçi  yapt . 

 657 say l  Devlet Memurlar  Kanunu’nun 92. maddesi gere ince belediyemiz memur 
kadrolar na 2 personelin atamas  yap larak ve ilgili müdürlüklerde görevlendirildi. 

 657 say l  Devlet Memurlar  Kanunu’nun 76. maddesi gere ince Isparta Gümrük 
Müdürlü ü’nden 1 memurun Belediyemize nakli yap ld . 

 Kadrolu i çilerimize yönelik  Sa l  ve Güvenli i Kanunu çerçevesinde “ evzuat ve 
emel  a l  ve üvenli i itim Çal malar ” ve “ emel lkyard m ve a l k”

konular nda e itim semineri düzenlendi. 
  Sa l  ve Güvenli i Kanunu çerçevesinde belediyemizde çal an kadrolu i çi ve 

memur personellere yönelik “ ang n üvenli i ve ang n n nda ap lmas
erekenler” konulu seminer düzenlendi. 

 Belediyemiz personeline yönelik “Kalp amar Hastal klar , Hipertansiyon ve r
uz tüketiminin ararlar ” konulu seminer düzenlendi. 

 Belediyemizde görev yapan bayan personel ve ö rencilere yönelik “ eme Kanseri, 
Kendi Kendine eme uayenesi, Kanser ve ilt Kanseri” konular n  içeren 
bilgilendirme semineri düzenlendi. 

 Anadolu Ö retmen Lisesi Konferans Salonunda 2 Haziran 2014 tarihinde düzenlemi  
oldu umuz seminer program na ara t rmac -yazar Ali Erkan KAVAKLI konu mac
olarak kat ld . 

 “Belediye Kanunu ve Belediyecilik Hizmetleri” konulu seminer program  
Belediyemiz Konferans Salonunda 14-15 Haziran 2014 tarihinde yap ld . Say tay 4.
Daire Ba kan  Abdurrahman ACAR ve çi leri Bakanl  Ba  kontrolörü Sami YOL
taraf ndan verilen seminer Belediyemiz yönetici ve çal anlar  taraf ndan ilgiyle takip 
edildi.    
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BÜTÇE KALEM  ÖDENEK M KTARI (TL) GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

  411 000,00 364 307,62 88,64 
K    41 000,00 25 797,86 62,92 

  H    136 000,00 52 892,71 38,89 
F   00 00 00 

 F  00 00 00 
  22 000,00 00 00 
 F  00 00 00 

B Ç  00 00 00 
K K  00 00 00 

TOPLAM 610.000,00 442.998,19 72,62 
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KÜLTÜR VE

a)      lçenin tarihi kimli ini ya atmak ve turizme katk  amac yla bilgi, belge doküman-
tasyon olu turmak ve yay nlamak,
b)       Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sa lamak ve gerekli bilgi kaynak-
lar n  temin etmek,
c)      Belediyenin kültürel faaliyetleri ile alakal  her türlü kay t numunelerini ar ivlemek,
ç)       lçenin kültürel çe itlili ini artt r c  çal malar konferans, panel, sempozyum, 
fuar, festival vb.        etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtd  festivallere kat lmak,
d)      Güzel sanatlar ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak,
e)      Folklor e itimi ve di er kurslar  düzenlemek,
f)       Halk oyunlar  gösterileri ve yar malar  düzenlemek,
g)    Sergi, sinema ve sinevizyon gösterileri, anma programlar , tiyatro ve benzeri 
etkinlikler düzenlemek,

)      E itim yard mlar n  organize etmek,
h)      Halk n kentlilik bilincini artt rmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, 
I)       Payda larla i birli i halinde ayn  amaçl  programlar yapmak,
i)     Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçl  bildiri, afi , davetiye ve pankart 
tasar m  yaparak, da t lmas n  sa lamak,
j)    Sporun tabana yay lmas  ve sevdirilmesi amac yla çal malar yapmak ve bu 
amaçla amatör spor kulüplerine gerekli deste i sa lamak,
k)       Özel gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alan-
larda ödüllü yar ma ve turnuvalar düzenlemek,
l)        Kültür Merkezi programlar n  ve ba vurular n  organize etmek,
m)    Ö renci ve gençlerin e itimlerine destek amac yla internet, satranç, bilardo 
salonlar  açmak ve benzeri e itim ve kültür amaçl  merkezler olu turmak, 
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n)      Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültürel ve sosyal 
etkinli i planlamak, uygulamak, de erlendirmek ve raporla t rmak, 
o)        Belediye Kanunu’nun 76. Ve 77. Maddelerinde yer alan hususlarda Belediyemiz 
ilgili birim ve müdürlükleri ile ortakla a çal malar yapmak ve etkinlikler düzenlemek, 
ö)      Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlay n n geli mesine ve 
kurumsalla mas na katk  vermek,
p)     Kent halk na geleneksel ve evrensel müzi in çe itli türlerini aç k ve kapal  mekân-
larda sunarak kent halk n n kayna mas n , toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak 
bir kent kültürünün olu turulmas na katk  sa lamak,
r)     Belirli gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlikleri organize etmek,
s)   Belediyemize iletilen talep, öneri, ikâyet ve görü lerin tespit, takip ve de er-
lendirmesini yaparak ilgili birimlere iletmek,
)     Dezavantajl  toplum kesimlerini desteklemek ve

t)      Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konular-
da verilecek di er görevleri yerine getirmektir.

 

 
B L  VE TEK OLOJ  KAY AKLAR 

DONANIM TÜRÜ M KTAR (ADET) 
ASA ÜSTÜ B L SAYAR 4 

YA  2 
BÜRO TELEFO  3 
EL TELS  9 
TOPLAM 18 

 
S LA  H ETLER 

a) Kültürel amaçl  bas m, yay n ve tan t m hizmetleri, 
b) Kütüphanecilik ve kültürel dökümantasyon hizmetleri, 
c) Sportif, kültürel ve sanatsal hizmetler, 
d) Halk e itimi hizmetleri, 
e) Sosyal yard m ve destek faaliyetleri, 
f) Özürlü hizmetleri  
g) E itim destek hizmetleridir 
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KA RO R  KA  ERKEK TO LA  ORA  (%) 
MEMUR 2 2 4 57 
KADROLU Ç  0 1 1 14 
TA ERON LETME PERSONEL  0 2 2 29 

E EL TO LA  2 5 7 100 

 

ARAÇ VE MAK NE TÜRÜ 
ARAÇ VE MAK NE YA I 

TOPLAM 
0-5 6-10 11-15 16+ 

YOLCU TA IMA ARACI 1    1 
KAMYONET  1   1 
TOPLAM                                                                             1              1                                                 2 



B R  FAAL YET VE ERFOR A S B L LER 
 A. AR  ERFOR A S SO  

STRATEJ K AMAÇ I. KENT MARKASI OLU TURMAK 

STRATEJ K HE EF ERFOR A S STER ES  ER EK-
LE E  

BA AR  
(%) 

SA A 
E E  

1.1. ehrin kültürel miras n  
korumak ve geli tirmek, 

1.1.1. Düzenlenen el sanatlar kursu 
say s  

1 0 0  

1.1.2. El sanatlar  kurslar na kat lan 
ki i say s  

30 0 0  

1.1.3. Düzenlenen Türk Halk Müzi i 
kursu say s  

1 0 0  

1.1.4. Türk Halk Müzi i kurslar na 
kat lan ki i say s  

20 0 0  

1.1.5. Düzenlenen enstrüman kursu 
say s  

1 0 0  

1.1.6. Enstrüman kurslar na kat lan ki i 
say s   

30 0 0  

1.1.7. Düzenlenen halk danslar  kursu 
say s   

1 0 0  

1.1.8. Belediyemiz Türk Halk Müzi i 
korosunun verdi i konser say s  

3 0 0  

1.1.9. Belediyemiz Halkoyunlar  
Ekibinin kat ld  etkinlik say s  

5 0 0  

1.2. Kültürel zenginli e 
uygun etkinlikler 
düzenlemek, 

1.2.1. Düzenlenen kültür ve sanat 
festivali say s  

1 5 500  

1.2.2. Düzenlenen asker u urlama 
töreni say s   

1 0 0  

1.2.3. Düzenlenen Ramazan e lencesi 
program  say s  

6 3 50  

1.2.4. Düzenlenen halk konseri say s   2 1 50  
1.2.5. Halk konserlerine kat lan 
vatanda  say s  

20.0000 20.000 100  

1.2.6. Düzenlenen tiyatro gösterisi 
say s  

5 0 0  

1.2.7. Tiyatro gösterimi yap lan okul 
say s   

20 0 0  

1.2.8. Düzenlenen kültür turu say s  2 2 100  
1.2.9. Kültür turlar na kat lan ki i say s  3.000 3.800   
1.2.10. Düzenlenen panel, 
sempozyum, aç k oturum vb. say s .  

4 0 0  

1.2.11. Kutlanmas na katk  sa lanan 
milli ve dini bayram say s  

7 7 100  

2.3.1. Kutlanmas na katk  sa lanan 
özel gün ve hafta say s  

10 10 100  

 

STRATEJ K AMAÇ II. HALKLA L K LER  GÜÇLEND RMEK 

STRATEJ K HE EF ERFOR A S STER ES  ER EK-
LE E  

BA AR  
(%) 

SA A 
E E  

2.1. Halk m zla h zl  ve etkili 
ili kiler kurmak, 

2.1.1. Belediyemiz internet sitesinde 
yay nlanan haber say s  

60 60 100  

2.1.2. Gönderilen SMS mesaj  say s  200.000 200.000 100  
2.1.3. Haz rlanan billboard afi i say s   20 120 100  
2.1.4. Yay nlanan billboard afi i say s  200 200 90  

2.2. Payda larla sa l kl  
ili kiler kurmak, 

2.2.1. Gönderilen bas n bülteni say s  20 20 100  
2.2.2. Gönderilen bas n bildirisi say s  20 20 100  
2.2.3. Düzenlenen bas n toplant s  
say s   

5 5 100  

2.2.4. Yap lan canl  TV/radyo yay n  
say s  

4 6 150  

2.2.5. Kamu kurum ve kurulu lar n n 
kat l m  ile düzenlenen toplant  say s  

6 6 100  

2.2.6. Kamu kurum ve kurulu lar  ile 
düzenlenen ortak program say s   

3 3 100  

2.2.7. Sivil toplum kurulu lar  ile 
düzenlenen ortak toplant  say s   

6 3 100  

2.2.8. Sivil toplum kurulu lar  ile 
düzenlenen ortak program say s  

5 2 100  
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STRATEJ K AMAÇ III. DEZAVANTAJLI TOPLUM KES MLER N  DESTEKLEMEK 

STRATEJ K HE EF ERFOR A S STER ES  ER EK-
LE E  

BA AR  
(%) 

SA A 
E E  

3.1. Fakir ve kimsesizleri 
korumak ve desteklemek, 

3.1.1. Ayni yard m yap lan fakir aile 
say s  

1.500 2500 100  

3.1.2. Ayni yard m yap lan dul kad n 
say s  

50 200 100  

3.1.3. K rtasiye yard m  yap lan fakir 
ö renci say s  

100 20 100  

3.1.4. Sünnet ettirilen çocuk say s  300 400 100  
3.1.5. Bayramlarda giydirilen öksüz 
çocuk say s  

20    

3.1.6. Asker ailesi yard m  almak için 
ba vuran aile say s  

50 20 100  

3.1.7. Nakdi yard m yap lan asker ailesi 
say s   

50 20 100  

3.2. Kad nlar  iddete kar  
korumak, 

3.2.1. Antalya Büyük ehir Belediyesi 
Kad n S nma Evi’ne intikali sa lanan 
kad n say s   

5 0 0 Talep olmamas . 

3.3. sizlerin istihdam na 
katk  sa lamak, 

3.3.1. Aç lan meslek edindirme kursu 
say s  

4 0 0  

3.3.2. Meslek edindirme kurslar ndan 
yararlanan ki i say s  

120 0 0  

3.3.3. e yerle tirilen vatanda  say s  100 0 0  
3.4. Dezavantajl  
vatanda lara sa l kl  hizmeti 
vermek, 

3.4.1. Evde sa l k hizmeti verilen ya l  
ve bak ma muhtaç hasta say s   

10 0 0  

3.4.2. Hasta nakil hizmeti verilen 
vatanda  say s  

10 0 0  

3.4.3. Fiziksel ihtiyac  kar lanan hasta 
say s  

10 10 100  

3.5. A evleri açmak, 3.5.1. Kurulan iftar çad r say s  1 0 0  
3.5.2. ftar yeme i hizmetinden 
yaralanan vatanda  say s  

10.000 20.000 100  

3.6. Engellileri korumak ve 
desteklemek, 

3.6.1. e yerle tirilen engelli vatanda  
say s  

5 0 0  

3.6.2. Da lan tekerlekli ve akülü 
sandalye say s  

5 5 100  

 
STRATEJ K AMAÇ IV. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

STRATEJ K HE EF ERFOR A S STER ES  ER EK-
LE E  

BA AR  
(%) 

SA A 
E E  

4.1. Personel motivasyonunu 
artt rmak, 

4.1.1. Düzenlenen motivasyon artt r c  
program  say s  

12 6 50  

4.1.2. Motivasyon toplant lar na kat lan 
birim personeli say s  

5 5 100  

4.2. Çal anlar m z aras nda 
tak m ruhunu güçlendirmek, 

4.2.1. Düzenlenen bilgilendirme toplant s  
say s  

6 3 100  

4.3. nsan kaynaklar  
yönetiminde sürekli e itimi 
esas almak, 

4.3.1. E itim programlar na kat lacak 
personel say s   

5 7 100  

4.4. Fiziksel ve teknolojik 
altyap m z  sürekli yenilemek, 

4.4.1. Birim faaliyetlerinde kullan lmak 
üzere sat n al nacak bilgisayar say s  

1 0  htiyaç olmamas . 

 
B. FAAL YETLERE L K  A KLA ALAR 

 Ramazan ay  süresince Aksu Futbol Sahas , Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi 
otopark  ve Karaöz kapal  pazar yerinde iftar yemekleri düzenlendi. lçemizde ikamet 
eden 22 bin vatanda m z n kat ld  iftar yemeklerinin destek hizmetleri, Belediyemiz 
personelinden olu turulan gönüllü ekiplerce sa land .  

 Aksu Belediyesi Geleneksel Sünnet öleni, Expo Fuar ve Kongre Merkezi otopark nda 
5 Eylül 2014 Cuma günü yap ld . 400 çocu umuzun sünnet oldu u program
kapsam nda Sevin Anatolia ve Ümran Özdemir YAMACI taraf ndan konserler verildi.  

 Dünya Kad nlar Günü etkinlikleri kapsam nda 8 Mart 2014 tahinde düzenlemi  oldu umuz 
An tkabir ziyaret program na 1.500 vatanda m z ka ld .  

 Günü birlik olarak düzenlenen Mevlana Türbesi ziyaret program na 2.300 ki i kat ld .
Programa kat lan vatanda lar m z n kahvalt  ve ö le yeme i ihtiyaçlar  Belediyemizce 
kar land .  
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 lçemiz s n rlar  içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatanda lar m za 2.400 adet g da 
paketi da t ld . 

 eref TA LIOVA, a k KULNUR , a k ÇIRAKNUR  ve a k KOZANO LU sahne ald  
A klar Gecesi 11 Temmuz 2014 Cuma günü Expo Fuar ve Kongre Merkezi otopark nda
düzenlendi.  Antalya Büyük ehir Belediyesi i birli i ile düzenlenen programda 
kat l mc lara Osmanl  erbeti ve f st kl  lokum ikram edildi.  

 Aksu Belediyesi 1. Ya l  Pehlivan Güre leri 26 Ekim 2014 pazar günü yap ld . Türkiye 
çap nda tan nm  pehlivanlar n n kat l m  ile gerçekle tirilen programa güre severler 
yo un ilgi gösterdi.    

 Yang nda evleri zarar gören yard ma muhtaç 5 aileye ayni yard mda bulunuldu.  
 Vatanda lar m z n talebi üzerine dü ün, cenaze, mevlit gibi organizasyonlarda ücretsiz 

çad r kurma hizmeti verildi. .  
 Aile ve Sosyal Politikalar Antalya l Müdürlü ü ile i birli i ile Koruyucu Aile Semineri

Belediyemiz Konferans Salonunda gerçekle tirildi. Programa sivil toplum örgütleri ve 
kamu kurumlar ndan temsilciler ile vatanda lar kat ld .   

 Yard ma muhtaç ve yata a ba ml  6 farkl  vatanda m za hasta yata  yard m  
yap ld . 

 Mili E itim Müdürlü ü taraf ndan organize edilen “ renme enliklerine” destek 
verildi. Etkinlik alan na Yörük çad r  kurularak davetlilere lokma tatl s  ve yay k ayran  
ikram  yap ld .  

 Belediyemiz Halk Oyunlar  Ekibi 22-24 Haziran 2014 tarihlerinde stanbul’da 
düzenlenen Türkiye Halk Oyunlar  ampiyonas na kat ld .  

 Geleneksel Ak ehir Deveboynu Yaylas  Yörük enliklerine Belediyemiz ad na kat l m 
sa land . Belediyemizce kurulan Yörük çad r , organizasyon heyeti taraf ndan “En yi
Yörük ad r ” seçildi.   

 
. AL  ERFOR A S SO LAR 

BÜTÇE KALEM  ÖDENEK M KTARI (TL) GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

ERSO EL ERLER  375.000,00 311.310,23 83,02 
S K EVLET R LER  ERLER  54.000,00 43.399,62 80,37 

AL VE H ET AL  ERLER  984.000,00 511.152,04 51,95 
FA  ERLER  00 00 00 

AR  TRA SFERLER 400.000,00 245.979,61 61,49 
SER AYE ERLER  10.000,00 00 00 
SER AYE TRA SFERLER  00 00 00 
BOR  VER E 00 00 00 
YE EK E EKLER 00 00 00 
TOPLAM 1.823.000,00 1.111.841,50 60,99 
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a.    Belediye s n rlar  içinde beldenin düzenini, belde halk n n huzurunu ve sa l n  
sa lay p korumak amac yla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zab tas nca 
yerine getirilece i belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
b.    Belediyece yerine getirilece i belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut 
di er birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zab ta kurulu unca yerine getirilmesi tabii 
olan görevleri yapmak,
c.    Belediye karar organlar  taraf ndan al nm  kararlar , emir ve yasaklar  uygulamak 
ve sonuçlar n  izlemek,
d.    Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik ta yan günlerde yap lacak törenler-
in gerektirdi i hizmetleri görmek,
e.    Cumhuriyet Bayram nda i  yerlerinin kapal  kalmas  için gerekli uyar lar  yapmak, 
tedbirleri almak, bayrak as lmas n  sa lamak,
f.   Kanunlar n belediyelere görev olarak verdi i takip, kontrol, izin ve yasaklay c  
hususlar  yerine getirmek,
g.   Belediye cezalar  ile ilgili olarak kanunlar uyar nca belediye meclisi ve encümen-
inin koymu  oldu u yasaklara ayk r  hareket edenler hakk nda gerekli i lemleri 
yapmak,
h.   02.01.1924 tarihli ve 394 say l  Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin 
almadan çal an i yerlerini kapatarak çal malar na engel olmak ve haklar nda 
kanuni i lemleri yapmak.
i.   Bulunmu  e ya ve mallar , mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konuda-
ki karar ve i lemlerine göre korumak; sahipleri anla ld nda onlara teslim etmek; 
sahipleri ç kmayan e ya ve mallar n, mevzuatta ayr ca özel hüküm yoksa bak m ve 
gözetim masraf  al nd ktan sonra bulana verilmesini sa lamak,
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j.    28.04.1926 tarihli ve 831 say l  Sular Hakk ndaki Kanuna göre, umumi çe melerin 
k r lmas n , bozulmas n  önlemek; k ran ve bozanlar hakk nda i lem yapmak, ehir içme 
suyuna ba ka suyun kar t r lmas n  veya sa l a zararl  herhangi bir madde at lmas n  önle-
mek, kaynaklar n etraf n  kirletenler hakk nda gerekli kanuni i lemleri yapmak,
k.   25.04.2006 tarihli ve 5490 say l  Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre ç kar lan 
31/7/2006 tarihli ve 25245 say l  Resmî Gazete’de yay mlanan Adres ve Numaralamaya 
li kin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaralar n ve sokaklara verilen isimlere ait 
levhalar n sökülmesine, bozulmas na mani olmak,
l.    23.02.1995 tarihli ve 4077 say l  Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanun hükümleri 
çerçevesinde etiketsiz mal, ay pl  mal ve hizmetler, sat tan kaç nma, taksitli ve kampanyal  
sat lar ve denetim konular nda belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,
m.     Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin al nmaks z n veya harç ve 
vergi yat r lmaks z n yap lan i leri tespit etmek, bunlar n yap lmas nda, i letilmesinde, 
kullan lmas nda veya sat lmas nda sak nca varsa derhal men etmek ve kanuni i lem yapmak,
n.    30.06.1934 tarihli ve 2548 say l  Ceza Evleriyle Mahkeme Binalar  n as  Kar l  Olarak 
Al nacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakk nda Kanuna göre 
cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 say l  Asker Ailelerinden 
Muhtaç Olanlara Yard m Hakk nda Kanuna göre, yard ma muhtaç oldu unu beyanla müra-
caat edenler hakk nda muhtaçl k durumu ara t rmas  yapmak,
o.    26.05.1981 tarihli ve 2464 say l  Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerler-
in i galine engel olmak, i galler ile ilgili tahsilat görevlilerine yard mc  olmak,
p.    31.08.1956 tarihli ve 6831 say l  Orman Kanunu hükümlerince belediye s n rlar  içinde 
kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlar na yard mc  olmak,
q.    12.09.1960 tarihli ve 80 say l  1580 Say l  Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci 
Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptanc  Hallerinin Sureti daresi Hakk nda Kanun, 
24/6/1995 tarihli ve 552 say l  Ya  Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptanc  
Halleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmi  bulunan sanat ve 
ticaretten men cezalar n  yerine getirmek ve hal d nda toptan sat lara mani olmak,
r.    15.05.1959 tarihli ve 7269 say l  Umumi Hayata Müessir Afetler Dolay s yla Al nacak Ted-
birlerle Yap lacak Yard mlara Dair Kanun gere ince yang n, deprem ve su bask n  gibi 
hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,
s.    11.01.1989 tarihli ve 3516 say l  Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, 
ölçü ve tart  aletlerinin damgalar n  kontrol etmek, damgas z ölçü aletleriyle sat  yap lmas n  
önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmam  hileli, ayar  
bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kulland rmamak, kullananlar hakk nda 
gerekli i lemleri yapmak,
t.    14.06.1989 tarihli ve 3572 say l  yeri Açma Ruhsatlar na Dair Kanun Hükmünde Karar-
namenin De i tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 say l  Bakan-
lar Kurulu Karar  ile yürürlü e konulan, yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetme-
lik hükümleri gere ince, i yerinin açma ruhsat  al p almad n  kontrol etmek, yetkili mercil-
erce verilen i yeri kapatma cezas n  uygulamak ve gereken i lemleri yapmak,
u.    05.12.1951 tarihli ve 5846 say l  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam nda korunan 
eser, icra ve yap mlar n tespit edildi i kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi ta y c  materyallerin 
yol, meydan, Pazar, kald r m, iskele, köprü ve benzeri yerlerde sat na izin vermemek ve 
sat na te ebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek,
v.    21.07.1953 tarihli ve 6183 say l  Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk ndaki Kanuna 
göre belediye alacaklar ndan dolay  haciz yoluyla yap lacak tahsilatlarda yard mc  olmak.
w.    13.03.2005 tarihli ve 5326 say l  Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
x.    Korunmas  belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çal n-
malar na, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara u rat lmalar na meydan 
vermemek,
y.    Mülki idare amiri, belediye ba kan  veya yetkili k ld  amirlerin hizmetle ilgili emirlerini 
yerine getirmektir.
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a. Fen elemanlar yla birlikte yap lacak yasal i lemleri yerine getirmek,
b. 03.05.1985 tarihli ve 3194 say l  mar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine 
göre belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde güvenlik tedbirleri al nmas  gerekli 
görülen arsalar n çevrilmesini sa lamak, aç kta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kap-
att rarak zararlar n  ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlar n n 
s z nt  yapmalar na mani olmay  sa lamak, hafriyat at klar n n müsaade edilen yerler 
d na dökülmesini önlemek, y k lacak derecedeki binalar  bo altt rmak, y k m karar-
lar n n uygulanmas nda gerekli tedbirleri almak, ruhsats z yap lan in aatlar  tespit 
etmek ve derhal in aat  durdurarak belediyenin fen kurulu lar n n yetkili elemanlar yla 
birlikte tutanak düzenlemek ve haklar nda kanuni i lem yapmak,
c. 20.07.1966 tarihli ve 775 say l  Gecekondu Kanununa göre izinsiz yap la maya 
meydan vermemek, izinsiz yap lar n tespitini yapmak ve fen elemanlar n n gözeti-
minde y k lmas n  sa lamak ve gerekli di er tedbirleri almak ve
d. 21.07.1983 tarihli ve 2863 say l  Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma Kanununa 
göre, sit ve koruma alanlar nda ruhsats z yap , izinsiz kaz  ve sondaj yapt ranlar , izin-
siz define arayanlar  ilgili mercilere bildirmektir.

a. 24.04.1930 tarihli ve 1593 say l  Umumi H fz ss hha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli 
ve 5179 say l  G dalar n Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin De i tirilerek Kabulü Hakk nda Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeli in 
uygulanmas nda ve al nmas  gerekli kararlar n yerine getirilmesinde görevli personele 
yard mc  olmak,
b. Ruhsats z olarak aç lan veya ruhsata ayk r  olarak i letilen i yerleriyle ilgili 
olarak yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik hükümlerine göre i lem 
yapmak,
c. lgili kurulu larla i birli i halinde, 5393 say l  Kanunun 15 inci maddesinin birinci 
f kras n n (l) bendi uyar nca gayri s hhi müesseseler ile umuma aç k istirahat ve 
e lence yerlerinin ruhsatl  olup olmad n  denetlemek,
d. Ev, apartman ve her türlü i yerlerinin çöplerinin soka a at lmas na mani olmak, 
çöp kutu ve at klar n n e elenmesini önlemek,
e. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sa l k artlar na ayk r  olarak 
sat  yapan seyyar sat c lar  men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlar yla 
zab ta taraf ndan yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak,
f. G dalar n Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna-
menin De i tirilerek Kabulü Hakk nda Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gere ince 
y kanmadan, soyulmadan veya pi irilmeden yenen g da maddelerinin aç kta sat lmas -
na mani olmak, kar t r ld klar ndan üphe edilenlerden tahliller yap lmak üzere 
numune al nmas  hususunda ilgili te kilata bilgi vermek, yetkili personelin bulun-
mamas  halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi 
bizzat almak ve yap lan tahlil sonucunda sa l a zararl  olduklar  tespit edilenleri yetkil-
ilerin karar  ile imha etmek,
g. Yetkili mercilerin kararlar  do rultusunda belirlenen yerler d nda kurban kesil-
mesini önlemek,
h. 9/8/1983 tarihli ve 2872 say l  Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre 
çevre ve insan sa l na zarar veren, ki ilerin huzur ve sük nunu, beden ve ruh 
sa l n  bozacak ekilde gürültü yapan fabrika, i yeri, atölye, e lence yerleri gibi 
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müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine 
verilen görevleri yerine getirmek,
i. 08.05.1986 tarihli ve 3285 say l  Hayvan Sa l  ve Zab tas  Kanununa ve ilgili 
yönetmeli e göre bir yerde hastal k ç kmas  veya sebebi belli olmayan hayvan ölüm-
lerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon alt na 
almak, yetkililere bu konuda her türlü yard m  yapmak, imhas  gereken hayvanlar n 
itlaf na yard mc  olmak, bunlar n insan sa l na zarar vermeyecek ekilde imhas n  
yapt rmak,
j. 3285 say l  Hayvan Sa l  ve Zab tas  Kanununa ve Yönetmeli ine göre 
hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyecili ini yapanlar n ruhsatlar n  ve hayvanlar n 
men e ahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinas  d  kesimleri önle-
mek, bunlar n hakk nda kanuni i lemler yapmak,
k. 24.06.2004 tarihli ve 5199 say l  Hayvanlar  Koruma Kanunu ile belediyelere, 
zab tan n görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak,
l. lgili kurulu lar ile i birli i halinde f r nlar n ve ekmek fabrikalar n n ve di er g da 
üretim yerlerinin sa l k artlar na uygunlu unun denetiminde ilgili kurulu lar n talebi 
halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramaj n  kontrol etmek, gerekli kanuni i lemleri 
yapmakt r.

a. 13.10.1983 tarihli ve 2918 say l  Karayollar  Trafik Kanununa göre belediye 
s n rlar  ve mücavir alanlar içerisindeki karayollar  kenarlar nda yap lan yap  ve tesisler 
için belge aramak, olmayanlar hakk nda fen elemanlar  ile birlikte tutanak düzenlemek,
b. Yetkili organlar n karar  uyar nca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üze-
rinde i letilen her türlü servis ve toplu ta ma araçlar  ile taksilerin say lar n , bilet ücret 
ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlar n  denetlemek,
c. Yetkili organlar n karar  uyar nca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, 
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken dene-
timleri ve di er i  ve i lemleri yapmak,
d. Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye ba kan-
l nca uygun görülenleri yürütmek,
e. Belediyelerce yap lan alt yap  çal malar nda gerekli trafik önlemlerini almak,
f. Belediyelerce dikilen trafik i aret ve levhalar na verilen hasarlar  tespit etmek,
g. ehirleraras  otobüs terminalleri ile di er garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman 
tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemektir.

a. Beldenin yabanc s  bulunan kimselere yard mc  olmak,
b. Sava  ve sava a haz rl k gibi ola anüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin 
gerektirdi i ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
c. Korunmaya ve bak ma muhtaç çocuklar , özürlüleri, ya l lar  ve yard ma muhtaç 
ki ileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlar na bildirmek,
d. Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konu-
larda verilecek di er görevleri yerine getirmektir. 
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B  B   T NO OJ  A NA A  

DONANIM TÜRÜ M KTAR (ADET) 
ASA ÜSTÜ B SA A  9 

D Z ÜSTÜ B SA A  2 
AZ C  3 

BÜ O T ONU 7 
OTO OP  A N S  1 

 T S Z  7 
TOPLAM 29 

 
 

SUNU AN H Z T   
a) Belediye organlar nca al nan kentin asayi ine yönelik kararlar n uygulanmas , 
b) Belediye görevleri aras nda say lan emredici, düzenleyici ve yasaklay c  hüküm-

lerin  yerine getirilmesi, 
c) yerleri ruhsatlar n n denetlenmesi, 
d) Belediye mal ve hizmetlerinin korunmas , 
e) Kabahatler Kanununa ayk r  davrananlar n tespit edilmesi, 
f) mar ve toplum sa l  denetimlerinde görevli ekiplere refakat edilmesi, 
g) Çar  ve pazarlarda sat lan ürünlerin toplum sa l  yönünden denetlenmesi, 
h) Çevre kirlili ine yönelik denetimlerin yap lmas ,  
i) ehir trafi iyle ilgili Belediyeye verilen görevlerin yerine getirilmesi,  
j) Sosyal yard m görevlerinin yerine getirilmesidir. 
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B  NSAN A NA A  
AD O DU U U AD N  TOP A  O AN (%) 

MEMUR 1 7 8 18 
KADROLU Ç  1 9 10 22 
TA ERON LETME PERSONEL  3 24 27 60 

N  TOP A  5 40 45 100 

B  Z S  A NA A  

ARAÇ VE MAK NE TÜRÜ 
ARAÇ VE MAK NE YA I 

TOPLAM 
0-5 6-10 11-15 16+ 

B NEK ARAÇLAR 2 0 0 0 2 
YOLCU TA IMA ARACI 0 1 0 0 1 
KAMYONET 0 0 1 0 1 
TOPLAM                                                                              2             1             1              0                  4  



B  AA T  P O ANS B  
 
A. DA  P O ANS SONUÇ A  TAB OSU 

STRATEJ K AMAÇ I. EH RDE ASAY  VE ESENL  SA LAMAK 

ST AT J  H D  P O ANS ST S  Ç -
N 

BA A  
(%) 

SAP A 
N D N  

1.1. ehirde asayi  ve 
düzeni sa lamak, 

1.1.1. Hakk nda yasal i lem yap lan seyyar 
sat c  ve i portac  say s  

30 4 13 Herhangi bir seyyar 
i letmeciye 
rastlanmad . 

1.1.2. Hakk nda yasal i lem yap lan dilenci 
say s  

5 0 0 Herhangi bir 
dilenciye 
rastlanmad . 

1.1.3. 5326 say l  Kabahatler Kanunu uyar nca 
i lem yap lan ki i say s  

200 29 15 Herhangi bir suç 
unsuruna 
rastlanmad . 

1.1.4. Ruhsat verilen i yeri say s   200 63 32 mar problemleri 
nedeniyle 
ruhsatland r lamad . 

1.1.5. Kaçak yap lar n y k m nda al nan görev 
say s  

250 15 6 Kaçak yap  
yap lmadan önlem 
al nmas . 

1.1.6. Görev al nan Belediye etkinli i say s  30 5 20  Bütün Belediye 
etkinliklerinde görev 
al nd .  

1.1.7. Gerçekle tirilen çevre kirli i (gürültü, 
görüntü, toprak, su kirli i vb.) kontrolü say s  

40 44 110  

1.2. ehirde g da 
güvenli ini sa lamak, 

1.2.1. Periyodik denetim yap lan semt pazar  
say s  

6 9 150  

1.2.2. Denetlenen s hhi i yeri say s   260 112 44 Personel eksikli i. 
 1.2.3. S hhi i yerlerine yap lan denetim say s   400 112 28 

1.2.4. Hakk nda i lem yap lan s hhi i yeri 
say s  

65 23 35 Yap lan tespitlerde 
ayk r l n bu kadar 
olmas . 

1.2.5. Denetlenen gayri s hhi i yeri say s  60 6 10 GSM i yerlerinin az 
ve mevcutlar n 
uygun olmas  

1.2.6. Hakk nda i lem yap lan gayri s hhi i yeri 
say s  

12 3 25 

1.2.7. Denetlenen umuma aç k e lence yeri 
say s  

16 20 125  

1.2.8. Umuma aç k e lence yerlerine yönelik 
denetim say s  

32 32 100  

1.2.9. Hakk nda i lem yap lan umuma aç k 
e lence yeri say s  

5 5 100  

1.3. Salg nlara kar  
etkili mücadele etmek, 

1.3.1. Denetlenen ah r say s  200 0 0 Denetim 
yap lamad . 

1.3.2. A lanan sokak hayvan  say s  400 323 81 Gelen ikâyetler 
de erlendirildi. 

1.3.3. Sahiplendirilen sokak hayvan  say s  100 0 0  
1.3.4. K s rla t r lan sokak hayvan  say s   400 323 81 Gelen ikayetler 

de erlendirildi. 
1.3.5. Kurban kesim yeri hizmeti verilen 
vatanda  say s  

0 0 0  

1.4. ehirde trafik 
güvenli ini sa lamak, 

1.4.1. Hakk nda i lem yap lan araç say s  50 0 0 Trafik Zab tas n n 
olmamas . 

1.5. Afet ve acil 
durumlara haz rl kl  
olmak, 

1.5.1. Afet ve acil durumlara haz rl k e itimi 
verilen vatanda  say s  

300 0 0  E itmen personel 
bulunmamas . 
 1.5.2. Afet ve acil durum e itimi verilen okul 

say s  
3 0 0 

1.6. Belediye 
binalar n n güvenli ini 
sa lamak, 

1.6.1. Güvenlik personeli bulundurulan nokta 
say s  

5 5 100  

1.6.2. Güvenlik hizmeti verilme süresi 
(saat/gün) 

24/365 24/365 100/100  

 

STRATEJ K AMAÇ II. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

ST AT J  H D  P O ANS ST S  Ç -
N 

BA A  
(%) 

SAP A 
N D N  

2.1. Personel 
motivasyonunu artt rmak, 

2.1.1. Düzenlenen motivasyon artt r c  
program  say s  

5 5 100  

2.1.2. Motivasyon toplant lar na kat lan birim 
personeli say s  

16 16 100  
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2.2. Çal anlar m z 
aras nda tak m ruhunu 
güçlendirmek, 

2.2.1. Düzenlenen bilgilendirme toplant s  
say s  

3 3 100  

2.3. nsan kaynaklar  
yönetiminde sürekli e itimi 
esas almak, 

2.3.1. E itim programlar na kat lan birim 
personeli say s   

16 25 156  

2.4. Fiziksel ve teknolojik 
altyap m z  sürekli 
yenilemek, 

2.4.1. Birim faaliyetlerinde kullan lmak üzere 
sat n al nan bilgisayar ve ekipman  say s  

2 0 0 htiyaç olmamas  

 

STRATEJ K AMAÇ III. HALKLA L K LER  GÜÇLEND RMEK 

ST AT J  H D  P O ANS ST S  Ç -
N 

BA A  
(%) 

SAP A 
N D N  

3.1. Karar ve 
uygulamalar m z  
halk m za etkili ekilde 
anlatmak, 

3.1.1. Belediyemiz internet sitesinde 
yay nlanan haber ve duyuru say s  

50 50 100  

3.1.2. Bas n kurulu lar nda yay nlanan 
haber say s  

20 20 100  

3.1.3. Belediye Bülteninde yay nlanan 
haber say s  

10 10 100  

3.1.4. Di er internet sitelerinde 
yay nlanan haber say s    

15 15 100  

3.2. Payda  ve 
vatanda larla sa l kl  
ili kiler kurmak, 

3.2.1. Payda  kamu kurum ve 
kurulu u temsilcileri ile yap lan toplant  
say s  

5 5 100  

3.2.2. Payda  sivil toplum kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

2 2 100  

3.2.3. Payda larla i birli i halinde 
düzenlenen program say s   

1 1 100  

3.2.4. Birim gelen/giden evrak say s  1.000/600 1177/941 118/157  

 
B. AA T  N AÇ A A A 

 yeri Açma ve Çal ma Ruhsat  Yönetmeli ine göre 63 adet i yeri açma ve çal ma
ruhsat  tanzim düzenlendi. Tanzim edilen ruhsatlardan 106.253,19 TL ruhsat harc  tahsil
edildi. 

 Belediyemiz s n rlar  içerisinde kurulan 7 farkl  semt pazar n n denetimi ve düzeni
ekiplerimiz taraf ndan periyodik olarak yap ld . Denetim sürecinde i galiye harc  olarak 
74.000,00 TL gelir sa land .  

 Müdürlü ümüz bünyesindeki görevli veteriner hekim ve 2 yard mc  personelimiz 
taraf ndan 277 köpek ve 46 kedi olmak üzere toplamda 323 sokak hayvan n
k s rla t rma ve a lama i lemi tamamland . 

 Beldemizin huzur ve düzeni konusunda görülen sorunlar n çözümlenmesi için gerekli 
önlemler al nd .  

 Mevzuata ayk r  davrand klar  tespit edilen ki i ve kurulu lara yönelik 77 adet ihtarname,
29 adet idari yapt r m karar tutana  düzenlendi. 

 5326 say l  Kabahatler Kanunu ve 1608 say l  Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâm  
Cezaiye Hakk nda Kanunun Baz  Maddelerini Muaddil Kanun hükümlerine ayk r
davrananlar hakk nda göre i lem yap lmaktad r. Emir ve yasaklara uymayanlara önce 
ihtarname verilerek emir ve yasaklara uymalar  sa lanmaktad r. Emir ve yasaklara 
uymamay  al kanl k haline getirenler veya uymamakta srar edenler hakk nda zab ta 
personelince tutanak düzenlenmekte ve Encümene havale edilmektedir.  

C. A  P O ANS SONUÇ A 
BÜTÇE KALEM  ÖDENEK M KTARI (TL) GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

P SON  D  1.575.000,00 1.363.953,42 86,60 
S  D T P  D  234.000,00 227.177,37 97,08 

A   H Z T A  D  878.000,00 624.115,78 71,08 
A Z D  00 00 00 

CA  T ANS  2.000,00 00 00 
S A  D  128.000,00 236,00 0,18 
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S A  T ANS  00 00 00 
BO Ç  00 00 00 

D  D N  00 00 00 
TOPLAM 2.817.000,00 2.215.482,57 78,65 
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T    SO U U A  
a) darenin stratejik plan ve performans program n n haz rlanmas n  koordine etmek ve 

sonuçlar n n konsolide edilmesi çal malar n  yürütmek, 
b) zleyen iki y l n bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve y ll k 

performans program na uygun olarak haz rlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara 
uygunlu unu izlemek ve de erlendirmek, 

c) Mevzuat  uyar nca belirlenecek bütçe ilke ve esaslar  çerçevesinde, ayr nt l  harcama 
program  haz rlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate al narak ödene in ilgili birimlere 
gönderilmesini sa lamak, 

d) Bütçe kay tlar n  tutmak, bütçe uygulama sonuçlar na ili kin verileri toplamak, 
de erlendirmek ve bütçe kesin hesab  ile malî istatistikleri haz rlamak, 

e) lgili mevzuat  çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklar n n 
takip ve tahsil i lemlerini yürütmek, 

f) Harcama birimleri taraf ndan haz rlanan birim faaliyet raporlar n  da esas alarak idarenin
faaliyet raporunu haz rlamak, 

g) darenin mülkiyetinde veya kullan m nda bulunan ta n r ve ta nmazlara ili kin icmal 
cetvellerini düzenlemek, 

h) darenin yat r m program n n haz rlanmas n  koordine etmek, uygulama sonuçlar n  
izlemek ve y ll k yat r m de erlendirme raporunu haz rlamak, 

i) darenin, di er idareler nezdinde takibi gereken malî i  ve i lemlerini yürütmek ve 
sonuçland rmak, 

j) Malî kanunlarla ilgili di er mevzuat n uygulanmas  konusunda üst yöneticiye ve 
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sa lamak ve dan manl k yapmak. 

k) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, 
l) ç kontrol sisteminin kurulmas , standartlar n n uygulanmas  ve geli tirilmesi konular nda 

çal malar yap lmas n  sa lamak,  
a. Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konularda 

verilecek di er görevleri yerine getirmektir.   
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KADRO DURUMU KADIN ERKEK TOPLAM ORAN (%) 

U  3 7 10 48 
AD O U Ç  3 4 7 33 

TA ON T  P SON  3 1 4 19 
GENEL TOPLAM 9 12 21 100 

 
 

DONANIM TÜRÜ M KTAR (ADET) 
ASA ÜSTÜ B SA A  20 

D Z ÜSTÜ B SA A  1 
AZ C  11 

BÜ O T ONU 15 
AX 1 
OTO OP  A N S  1 

TA A C  2 
TOPLAM 51 

a) Belediye, gelir ve gider kay tlar na tutulmas ,
b) Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilât  ile alacak takibat n n yap lmas ,
c) Mal, hizmet ve yap m i lerine ait ödemelerin yap lmas ,
d) Belediye ta n r ve ta nmazlar n n kay tlar n n tutulmas ,
e) Bütçe, kesin hesap, bilânço gibi mali tablolar n haz rlanmas ,
f) Emlak, Çevre Temizlik Vergisi ve lan ve Reklâm vergilerinin beyannamelerinin 
kabul edilmesi
g)   Birimim kurum içi ve d  yaz malar n n yap lmas d r.
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STRATEJ K AMAÇ I. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

J K H Ö K- B
(%)

1.1. Yerel finansal 
kaynaklar n etkin ekilde 
teminini sa lamak, 

1.1.1.  ve i lemi yap lan mükellef say s  45.000 45.000 100  

1.1.2. Gelir bütçesi gerçekle me oran  
(%) 

70 74 106  

1.1.3. Kira gelirleri tahakkuk/tahsilat 
oran  (%) 

90 51 57 6552 Say l  Kanuna 
göre taksitlendirme.  
 1.1.4. Vergi gelirleri tahakkuk/tahsilat 

oran   
80 63 79 

1.2. Finansal kaynaklar  etkin 
ve verimli ekilde kullanmak, 

1.2.1. Belediye ihalesi ba na dü en 
teklif say s  

4 4 100  

1.2.2. Kamu hale Kurumu’na yap lan 
itiraz say s  

2 2 100  

1.2.3. Gider bütçesi gerçekle me oran  
(%) 

70 63 90  

1.3. Mali kaynaklar  
ekonomik ekilde kullanmak 
ve israf  önlemek, 

1.3.1. Kaynak kullan m nda sa lanan 
tasarruf oran  (%) 

80 80 100  

1.3.2. Belediye borçlar  
tahakkuk/ödenme oran  

90 90 100  

1.4. Mali saydaml  ve 
hesap verilebilirli i 
sa lamak, 

1.4.1. Belediye Meclisine sunulan 
faaliyet raporu say s  

1 1 100  

1.4.2. Belediye Meclisine sunulan 
performans program  say s  

1 1 100  

1.4.3. Belediye Meclisine sunulan 
Stratejik plan say s  

1 1 100  

1.1.4. ç kontrol eylem plan  
tamamlanma oran  

80 80 100  

1.1.5. Mali bilgilerin girildi i ve 
yay nland  veri taban  say s  

2 2 100  

1.4.6. Banka hesaplar  üzerinden 
yap lan ödeme oran  (%) 

100 100 100  

1.5. Ulusal ve u.a. fonlardan 
daha çok yararlanmak, 

1.5.1. Belediyemizce haz rlanan proje 
say s  

1 1 100  

1.6. Denk bütçe 
uygulamas na geçmek 

1.6.1. 2014 Y l  Bütçe gelir/gider dengesi 100 100 100  

 

STRATEJ K AMAÇ II. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

J K H Ö K- B
(%)

2.1. Personel motivasyonunu 
artt rmak, 

2.1.1. Düzenlenen motivasyon artt r c  
program  say s  

6 6 100  

2.1.2. Motivasyon toplant lar na kat lan 
birim personeli say s  

20 20 100  

2.2. Çal anlar m z aras nda tak m 
ruhunu güçlendirmek, 

2.2.1. Düzenlenen bilgilendirme 
toplant s  say s  

4 4 100  

2.3. nsan kaynaklar  yönetiminde 
sürekli e itimi esas almak, 

2.3.1. E itim programlar na kat lan 
personel say s   

20 20 100  

2.4. Fiziksel ve teknolojik 
altyap m z  sürekli yenilemek, 

2.4.1. Sat n al nacak bilgisayar say s  3 2 67 htiyaç olmamas . 
 2.4.1. Sat n al nan yaz c  say s  3 1 33 

 STRATEJ K AMAÇ III. HALKLA L K LER  GÜÇLEND RMEK 

J K H Ö K- B
(%)

3.1. Karar ve 
uygulamalar m z  halk m za 
etkili ekilde anlatmak, 

3.1.1. Belediyemiz internet sitesinde 
yay nlanan haber ve duyuru say s  

10 10 100  

3.1.2. Bas n kurulu lar nda 
yay nlanan haber say s  

2 2 100  

3.1.3. Belediye Bülteninde 
yay nlanan haber say s  

2 2 100  

3.1.4. Di er internet sitelerinde 
yay nlanan haber say s    

2 2 100  

3.2. Payda  ve 
vatanda larla sa l kl  ili kiler 
kurmak, 

3.2.1. Payda  kamu kurum ve 
kurulu u temsilcileri ile yap lan 
toplant  say s  

8 8 100  

3.2.2. Payda  sivil toplum kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

1 1 100  

3.2.3. Birim gelen/giden evrak say s  3.000/3.000 6.128/1.543 204/51  
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Mali hizmetler müdürlü ü, 5018 say l  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde 
belediye gelirlerinin tahsili, giderlerin muhasebele tirilmesi ve hak sahibine ödenmesinden 
sorumludur. Belediyemizin ta n r ve konsolide i lemlerini yapmakta ve sat n alma i lemler-
ini gerçekle tirmektedir. Ay ca stratejik plan, performans program , bütçe faaliyet raporu ve 
di er mali raporlar  dönemsel olarak haz rlayarak ilgili kurumlara sunmaktad r. 
Müdürlü ümüzün yetki, görev ve sorumluluklar  kapsam nda dönem içerisinde sunmu  
oldu umuz hizmetler unlard r: 

 Mali Hizmetler Müdürü, Encümen ve hale Komisyonu daimi üyeli ini yürüttü.  
 darenin ta n r ve ta nmaz icmal cetvelleri haz rlanarak mal yönetim hesab  cetvelleri 

olu turuldu. Mali istatistikler haz rlanarak Say tay Ba kanl ’na gönderildi.  
 darenin mali i  ve i lemler di er idareler  nezdinde yürütülerek sonuçland r lmas  

sa land . 
 Mevzuat gere i Belediyenin yükümlülü ü alt ndaki çe itli harç, vergi, fon ve benzeri 

ödemelerin zaman nda yap lmas  sa land . 
 Belediyemizin 2015-2019 dönemi stratejik plan  haz rlama çal malar  koordine edildi. 

2015 y l  performans program  haz rlanmas  sa land .  
 Müdürlüklerle koordinasyon halinde 2015 y l  bütçesi ve 2013 y l  kesin hesab

haz rlanarak Belediye Meclisine sunuldu.   
 Mali konular ve di er mevzuat uygulamalar nda üst yönetici ve harcama yetkililerine 

dan manl k deste i sa land .  
 Belediyemizce yap lan ihalelerde artlar  yerine getirmeyen firmalar n teminatlar  gelir 

olarak kay t edildi. hale i lemlerinde kesin teminat olarak Müdürlü ümüze gönderilen
teminat mektuplar n n muhasebe kayd  ve takibi yap ld .  

 Belediyemizin gelir tahakkuklar  düzenli ekilde yap larak tahsili ve 
muhasebele tirilmesi sa land . 

 Belediyemiz alacaklar n n e-belediye sistemi (www.aksu.bel.tr) üzerinden online olarak 
tahsil edilmesi sa land .  

 Muhasebe i lemlerine ili kin defter, kay t ve belgeleri muhafaza edilerek denetime haz r
halde tutuldu.  

 Tüm sarf evraklar n n mevzuata uygun ekilde muhasebele tirilmesi sa land . 
 Belediyemizin muhasebe kay tlar  usulüne ve standarda uygun bir ekilde tutularak mali 

i lemlerde eri ilebilirlik ve effafl k sa land . 
 Belediyemiz birimlerinin avans-kredi talepleri muhasebele tirilerek, süresi içinde 

kapat lmas  takip edildi.  
 Personel maa  bordrolar  haz rlanarak kontrol ve ödeme i lemleri için birim 

müdürlüklerine sunuldu.  
 Günlük banka giri  ve ç k  hareketleri sürekli kontrol edilerek cari mutabakat sa land . 
 mar ve ehircilik Müdürlü ü’nün talebi üzerine yap  denetim hakedi leri ilgili ki i ve 

kurulu lara ödendi.  
 Di er birim müdürlükleri taraf ndan gönderilen ödeme evraklar n n kontrolü yap larak 

ödeme i lemleri yap ld .   
 Belediyemiz ta n r kay t i lemleri yap ld . Ta n r icmal raporlar  düzenlenerek

konsolide i lemleri yürütüldü. 
 Yard ma muhtaç ki ilere ve asker ailelerine verilmesi kararla t r lan nakdi yard mlar

düzenli bir ekilde ödenmesi sa land . 2014 y l  içerisinde 45 asker ailesine 27.120,00 
TL. tutar nda ödeme yap ld .  

 lan ve Reklam Vergisi gelirlerimizi artt rmak üzere i  yerlerine gidilerek 341 adet 
yoklama fi i düzenlendi. 
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 6552 say l   Kanunu ile Baz  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik 
Yap lmas  ile Baz  Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na Dair Kanun’dan mükelleflerin 
yararlanmas  için yo un bir kampanya ba lat larak 2.070 ki i ve kurulu un 
yap land rmadan yararland r lmas  sa land .   

 Belediye   encümenince verilen idari para cezalar n takibi yap ld .  
 Belediyemiz alacaklar n z tahsili için toplam 3.627 ödeme emri gönderildi.  

BÜTÇE KALEM  
ÖDENEK M KTARI 

(TL) 
GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

1 115 000,00 980 111,50 87,90
K 186 000,00 160 211,96 86,13

H Z 297 000,00 97 341,51 32,77
Z 235 000,00 202 952,79 86,36

C 350 000,00 203 962,15 58,27
11 000,00 00 00

150 000,00 126 584,96 84,39
B 1 000,00 00 00

K Ö K 4 950 000,00 00 00
TOPLAM 7.060.000,00 1.771.164,87 25,09 
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K Ö K
a) Kamu kurum veya kurulu lar , kanuni temsilcilerin veya vatanda lar n Belediye 

Ba kanl m za gönderdi i evraklar  teslim almak ve evrak türüne göre ayr m n  
yapmak, 

b) Gelen evrak , türüne göre programa kaydetmek ve takibi için teslim al nd  belgesi 
vermek, 

c) çeri ine göre arz ve havalesi yap lan evrak n zimmetle da t m n  süratle yaparak i  
ak n  sa lamak, 

d) Ba kanl k Makam n n uygun gördü ü yaz malar  yapmak ve takip etmek,  
e) Gizli evrak  teslim almak, gizli defter kayd n  yapmak ve ilgili makama arz etmek, 
f) Posta i  ve i lemlerini yürütmek, 
g) Belediye Meclisi toplant lar n n, sekretarya hizmetlerini yürütmek, 
h) Belediye Encümeni toplant lar n n, sekretarya hizmetlerini yürütmek, 
i) Belediye Meclis ve Encümenin ald  kararlar  ilgili birimlere iletmek, 
j) Belediye Meclis ve Encümen üyelerinin huzur haklar n n ödenmesini sa lamak, 
k) Belediye Meclis ve Encümen toplant  kararlar n  kay t alt na almak, 
l) Evlendirme i lemlerini yürütmek,  
m) Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konularda 

verilecek di er görevleri yerine getirmektir.   
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K K K K (%)
MEMUR 1 1 2 25 
KADROLU Ç  0 2 2 25 
TA ERON LETME PERSONEL  4 0 4 50 

5 3 8 100



DONANIM TÜRÜ M KTAR (ADET) 
B 6

Z B 1
Z C 4

C 3
B 6

K K 1
  

 

a) Gelen ve giden gizli evrak kay t defterlerinin tutulmas ,
b) ç ve d  zimmet defterlerinin tutulmas ,
c) Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yaz lar n Belediyemiz ilgili birimleri ve/veya 
kurulu lara gizli ibaresi ile gönderilmesi ve özel defterine kaydedilmesi,
d) Kuruma gelen evraklar n, evrak kay t program na girilmesi ve evrak n taranmas  
ve ilgili birime sevk edilmesi,
e) Bilgisayar sisteminde kayd  ve sevki yap lan evrak n zimmet defterine kaydedil-
mesi ve kurum içi birimlere teslim edilmesi,
f) Kurum içi yaz malar n bilgisayar sisteminde takibi yap larak giri  için kabulünün 
yap lmas  ve d  zimmet defterine kay tl  olarak kurum d  dairelere da t m n n yap l-
mas  veya postalanmas , 
g) Gerekli durumlarda kargo hizmetinin yürütülmesi,
h) Kay t alt na al nan evraklar n y lsonu ç kt lar n n al narak dosyalanmas ,
i) Belediyemizin di er birimlerinin doküman kay t sisteme giri  ve ç k  i lemler-
inde yard mc  olunmas d r.

a) Belediye Meclisi Çal ma Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak gereken i lerin 
yap lmas ,
b) Ba kanl k Makam n n emir ve görü leri do rultusunda Belediye Meclis gündemi-
nin haz rlanmas ,
c) Belediye Meclisince al nan kararlar  yaz l  hale getirilerek, bunlar n Belediye 
Ba kan ve kâtip üyelere imzalat lmas ,
d) Belediye Meclisince al nan kararlar n, kanuni süresi içerisinde ilgili makamlara 
gönderilmesi,
e) Belediye Meclisince al nan kararlar n, gerekli mercilerin onay ndan sonra ilgili 
birime iletilmesi,
f) Bir önceki Meclis oturumunda al nan kararlar n, bir sonraki toplant da Belediye 
Meclis üyelerine imza kar l  tebli  edilmesi,
g) Meclis üyelerinin, Meclis toplant lar na kat l mlar n  takip etmek üzere tutulan 
tutanaklar n saklanmas  ve Meclisin her birle iminden önce bu tutanaklar n Meclis üye-
lerine imza için haz rlanmas ,
h) Meclis üyelerine, kat ld klar  toplant  say s  kadar veya komisyonlarda görev 
yapt klar  gün say s nca huzur hakk  ücreti ödenmesi i lemlerinin yap lmas ,
i) Belediye Meclis kararlar ndan imzal  birer örneklerinin s ra numaras na göre 
dosyalanmas  ve ar ivlenmesidir.
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a) Belediye Ba kan n n görü  ve önerileri do rultusunda Belediye Encümeninin 
gündeminin düzenlenmesi,
b) Belediye Encümenince al nan kararlar n n yaz lmas  ve Encümen üyelerine 
imzalat lmas ,
c) Belediye Encümeni Karar Özetleri Hulasa Defterinin haz rlanmas  ve Encümen 
üyelerine imzalat lmas ,
d) Belediye Encümeni kararlar n n as llar n n muhafaza edilmesi,
e) Belediye Encümen kararlar n n ilgili birimlere zimmet kar l nda teslim edilmesi,
f) Birimler taraf ndan karara ba lanmas  için Encümene gönderilen üst yaz lar n bir 
nüshas n n dosyalanmas ,
g) Belediye Ba kan n n, ivedi  kayd n  koydu u evrak n gündem d  olarak 
Encümen gündemine al nmas ,
h) Encümen toplant  tutanaklar n n üyelere imzalat larak, huzur hakk  ücreti öden-
mesi i lemlerinin yap lmas d r.
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B B  
 

 

STRATEJ K AMAÇ I. HALKLA L K LER  GÜÇLEND RMEK 

J K H Ö K- B
(%)

1. leti im kanal ve 
araçlar ndan etkili 
ekilde yararlanmak, 

1.1.1. Organize edilen Belediye Meclisi 
toplant  say s  

12 16 133  

1.1.2. Belediye Meclisi karar say s  60 159 265  
1.2.1. Organize edilen Belediye Encümeni 
toplant  say s  

24 51 212  

1.2.2. Belediye Encümeni karar say s  120 158 132  
1.3.1. Al nan nikâh ba vurusu say s  500 483 97  
1.3.2. K y lan nikâh say s  500 483 97  
1.3.3. Kent Konseyi toplant  say s  12 14 117  
1.3.4. Kent Konseyi karar say s   30 17 57  

1.2. Karar ve 
uygulamalar m z  
halk m za etkili ekilde 
anlatmak, 

1.2.1. Belediyemiz internet sitesinde 
yay nlanan haber ve duyuru say s  

8 159 1.987  

1.2.2. Bas n kurulu lar nda yay nlanan haber 
say s  

10 2 20  

1.2.3. Belediye Bülteninde yay nlanan haber 
say s  

8 5 63  

1.2.4. Di er internet sitelerinde yay nlanan 
haber say s    

10 2 20  

1.3. Payda  ve 
vatanda larla sa l kl  
ili kiler kurmak, 

1.3.1. Payda  kamu kurum ve kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

2 0 0  

1.3.2. Payda  sivil toplum kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

1 0 0  

1.3.3. Gelen evrak say s  8.000 13.412 168  
1.3.4. Giden evrak say s  6.000 6.380 106  
1.3.5. Dosyalanan evrak say s   14.000 1.252 9  
1.3.6. Ar ivlenen evrak say s   14.000 1.252 9  

 

STRATEJ K AMAÇ II. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

J K H Ö K- B
(%)

2.1. Personel motivasyonunu 
artt rmak, 

2.1.1. Düzenlenen motivasyon artt r c  
program say s   

5 5 100  

2.2. Çal anlar m z aras nda tak m 
ruhunu güçlendirmek, 

2.1.1. Motivasyon toplant lar na kat lan 
personel say s  

4 4 100  

2.3. nsan kaynaklar  yönetiminde 
sürekli e itimi esas almak, 

2.3.1. Düzenlenen bilgilendirme 
toplant s  say s  

4 4 100  

2.3.2. E itim programlar na kat lan 
personel say s  

4 4 100  

2.4. Fiziksel ve teknolojik 
altyap m z  sürekli yenilemek, 

2.4.1. Sat n al nan bilgisayar say s  1 1   

 

 Belediyemize do rudan veya EBYS sistemi üzerinden gelen bütün evraklar genel evrak 
büromuzca kay t alt na al narak ilgili birimlere havale edildi Giden evrak kay tlar  düzenli 
ekilde tutularak ilgili ki i ve kurulu lara gönderilmesi sa land . 

 Ar ivleme çal malar  kapsam nda evlendirme, encümen ve meclis kararlar n n dijital 
ortama aktar lmas na ba land . 2014 y l  içerisinde 2.557 adet evlendirme i lemi ve bu 
i lemlere ait 17.395 adet belge taranarak dijital ar iv ortam na kaydedildi. Ayn  ekilde 
eski Çalkaya, P narl  ve Aksu belediyeleri meclis ve encümen kararlar  taranarak dijital 
ar iv ortam na aktar ld . 

 Belediye Meclisi, tatil ay  olarak belirlenen A ustos ay  d nda her ay n ilk haftas  
düzenli olarak topland . Dönem içerisinde 12 farkl  toplant  ve 16 birle im yap larak 
toplam 159 adet karar al nd . Al nan kararlar, Müdürlü ümüzce yaz larak gere i 
yap lmak üzere ilgili birimlere da t ld .  

B K K
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 Belediye Encümeni her hafta Çar amba günleri ve acil durumlarda ola anüstü olmak
üzere düzenli olarak topland . Encümen taraf ndan al nan 158 adet karar yaz larak 
gere i yap lmak üzere ilgili birimlere gönderildi. 

 Meclis toplant lar n n sesli kayd  yap larak dosyalar n çözümlenmesi sa land . Meclis 
tutanaklar  ve bu tutanaklar esas al narak yaz lan Meclis kararlar , Meclis ba kan ve 
katip üyelere imzalatt r larak dosyaland .  

 Meclis ve Encümen üyelerinin puantajlar  her ay n sonunda haz rlanarak huzur 
haklar n n ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlü ü’ne gönderildi.  

 Belediye Ba kan  taraf ndan cevapland r lmak üzere Meclis ba kanl na verilen 1 adet
sözlü ve 1 adet yaz l  olmak üzere 2 adet önerge gere i için ilgili müdürlüklere gönderildi.

 Müdürlü ümüz evlendirme bürosu 20’si yabanc  evlilik olmak üzere toplam 483 adet
i lemi gerçekle tirdi. Nikah akitlerini ba ka belediyelerde yapt rmak isteyen 15 çifte izin 
belgesi verildi. 

 

BÜTÇE KALEM  ÖDENEK M KTARI (TL) GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

810 000,00 359 180,95 44,34
K 100 000,00 64 682,49 64,68

H Z 240 000,00 77 168,60 32,15
Z 00 00 00 

C 00 00 00 
12 000,00 00 00

00 00 00 
B 00 00 00 

K Ö K 00 00 00 
TOPLAM 1.162.000,00 501.032,04 43,12 
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a. mar karga as na meydan vermeyecek ekilde planl , sa l kl , fen ve çevre art-
lar na uygun yap la may  sa lamak.
b. Belediye Meclis gündemine girecek olan uygulamaya yönelik her türlü imar 
plan n  haz rlamak, haz rlatmak, uygulama imar plan  ve plan tadilat  ba vurular n  
kontrol ve koordine etmek, 1/5000 ölçekli naz m imar planlar na göre, haz rlanacak 
olan 1/1000 ölçekli, uygulama imar, mevzi imar, ilave imar planlama çal malar n , 
3194 say l  mar Kanunu ve ilgili di er yönetmelikler do rultusunda haz rlayarak, Bele-
diye Meclisine sunmak, gerekirse ihale edilmi  imar plan  çal malar n  koordine etmek 
ve Belediyemizce yap lm  olan plan tadilat  ya da yeni imar plan  taleplerini Belediye 
Meclisine sunmak,
c. mar plan  yap m  ile ilgili her türlü yaz malar ve plan altl klar n n olu turul-
mas n  koordine etmek,ilgili kurumlardan plan yap lacak alanlar ile ilgili fiziksel, mekân-
sal ve co rafi verileri temin etmek,
d. mar çap  vermek, vaziyet plan  onaylamak, imar planlar  hakk nda parsel 
maliklerine, ilgili kurumlara ve vatanda lara bilgilendirme yapmak,
e. Belediye s n rlar  dâhilinde ilgili kanun ve yönetmelikler do rultusunda 
yap lacak her türlü ruhsatl  yap  için arazi çal malar n  kontrol etmek ve zemin etüt 
raporlar n  onaylamak,
f. Kanun ve yönetmelikler do rultusunda haz rlanan projeler ve di er evraklar  
inceleyerek yap  ruhsat  vermek,
g. Yap  ruhsat  alm  yap lar n, röperli aplikasyon krokisi ve onayl  mimari projes-
ine göre bina aplikasyon kontrolleri yapmak ve subasman kotunu vermek,
h. 4708 say l  Yap  Denetim Kanunu ve ilgili yönetmeli ine göre hak edi  talebinde 
bulunan yap  denetim firmalar n n hak edi  onaylar n  yapmak ve i  bitirme tutanak-
lar n  onaylamak,
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i. 4708 say l  Yap  Denetim Kanununa tabi olmayan yap lar n temel-subasman 
vizelerini yapmak,
j. skâna haz r binalara, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde genel iskân 
belgesi ve yap  kullanma izin belgesi vermek,
k. 3194 say l  mar Kanunun 32. Ve 42. Maddelerine göre ruhsats z veya ruhsata 
ayk r  yap lar n yasal i lemlerini yürütmek,
l. Belediye s n rlar  dâhilinde köy, mahalle, bulvar, meydan, cadde, sokak 
numaralama i lemleri ile adres güncelleme i lemlerini yürütmek ve numarataj belgesi 
düzenlemek,
m. Di er gerçek ve tüzel ki ilerle resmi yaz malar  yürütmek,
n. Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konu-
larda verilecek di er görevleri yerine getirmektir.  

B B J
DONANIM TÜRÜ M KTAR (ADET) 

B 25
3

B 19
2

TOPLAM 49 
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B
(%)

MEMUR 5 10 15 60 
SÖZLE MEL  PERSONEL 1 0 1         4 
KADROLU Ç  0 4 4 16 
TA ERON LETME PERSONEL  2 3 5 20 

8 17 25 100



a) Belediyemiz s n rlar  içerisinde 1/1.000 ölçekli imar plan  tadilat  yap lmas ,
b) mar bilgi formu verilmesi,
c) Aplikasyon dosyas  haz rlanmas ,
d) Toprak ve zemin aplikasyonu yap lmas ,
e) Tevhid ve ifraz, yola terk ve yoldan ihdas i lemleri ile di er haritac l k ve arazi 
i lemlerinin yap lmas ,
f) Belediyemiz ad na ihaleler yap lmas ,
g) Belediyemiz ad na kamula t rma ve sat n alma i lemleri yap lmas ,
h) n aat ve iskân ruhsatlar  verilmesi ve denetlenmesi, 
i) Asansör ve s  yal t m ruhsatlar  verilmesi ve denetlenmesi,
j) Yap  denetim firmalar nca denetlenen in aatlar n seviye tespit i lemleri ve hak 
edi  ödemelerinin yap lmas , 
k) Birime havale edilen dosyalar n incelenmesi ve cevaplanmas ,
l) mar ve ehircilik konular nda vatanda lar m z n bilgilendirilmesi,
m) Birimin kurum içi ve kurum d  yaz malar n n yap lmas d r.
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STRATEJ K AMAÇ I. PLANLI KENTLE MEY  SA LAMAK 

J - B
(%)

1.1. ehir imar planlama 
çal malar n  
tamamlamak, 

1.1.1. 1/1.000 ölçekli ehir imar plan  
haz rlanan yerle im birimi say s  

5 0  AÇIKLAMA 1 
 

1.1.2. 1/1.000 ölçekli ehir imar plan  
haz rlanan alan miktar  (hektar) 

2.000 99,47 5 

1.1.3. Belediye Meclisine sunulan 1/1.000 
ölçekli ehir imar plan  say s  

20 15 75 

1.1.4. 1/1.000 ölçekli ehir imar planlar  
tamamlanma oran  (%) 

10 0 0 

1.1.5. Yap lan/yapt r lan harita alan  miktar  
(hektar) 

0 0 0  

1.1.6. Zemin etüdü yap lan tapulama bölgesi 
say s    

28 7 25 AÇIKLAMA 1 
 

1.1.7. Zemin etüdü yap lan alan miktar  
(hektar) 

2.000 114 5,7 

1.1.8. Zemin etüt çal malar  tamamlanma 
oran  (%) 

50 0 0 

1.1.9. E-imar uygulamas na geçilme oran  
(%) 

2 0 0 3 

1.1.10. Dijital ortama aktar lan evrak say s   1.500    
1.2. Yeni imar 
uygulamalar  yapmak, 

2.2.1. Belediye Meclisi gündemine al nan 
mevzi imar plan  say s  

10 0 0 AÇIKLAMA 1 
 

1.2.2. Belediye Meclisi gündemine al nan 
imar plan  de i ikli i say s   

20 8 40 

1.2.3. Parselasyon çal mas  tamamlanan 
yerle im birimi say s  

5 2  40  

1.2.4. Parselasyon çal mas  tamamlanan 
alan miktar  (hektar) 

200 5 2.5 AÇIKLAMA 2 

1.2.5. Parselasyon çal malar  tamamlanma 
oran   (%) 

10 2,5 25 . 

1.2.6. Kent bilgi sistemine geçilme oran  (%)  2 0 0 3 
1.3. Çevre kirlili ini ve 
çarp k yap la may  
önlemek, 

1.3.1. Gecekondu envanteri tamamlanma 
oran  (%) 

20 0 0 

1.3.2. Verilen imar çap  say s  200 98 49  
1.3.3. Verilen in aat ruhsat  say s  150 108   
1.3.4. Düzenlenen zemin etüdü raporu say s  150 7 5  
1.3.5. Verilen aplikasyon belgesi say s  150 98   
1.3.6. Ruhsatl  binalara verilen numara 
say s  

150 108 72  

1.3.7. Verilen i  bitim belgesi say s  100 0 0  
1.3.8. Yap lan tevhit-ifraz i lemi say s  100 28 adet 28 4 
1.3.9. Verilen yap  kullanma izin belgesi 
say s  

200 62   

1.4. Kentsel dönü ümü 
sa lamak, 

1.4.1. Kentsel dönü üm plan  tamamlanma 
oran  (%) 

1 0 0 mar sorunlar  
çözülemedi. 

1: 1/5000 ölçekli naz m imar plan  ve 1/5000 ölçekli revizyon naz m imar planlar  tamamlanmad  için, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  ve 1/1000 
ölçekli revizyon uygulama imar plan  yap lamam t r. 

2: 1/5000 ölçekli revizyon naz m imar planlar  olmad  için, revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  yap lamam , bu nedenle parselasyon plan  
yap lamam t r. 

3: Önümüzdeki faaliyet dönemine aktar ld .
4: 1/5000 ölçekli revizyon naz m imar planlar  olmad  için, revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  yap lamam, bu nedenle beklenen talep az 

gerçekle mi tir.  
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STRATEJ K AMAÇ II. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

J - B
(%)

2.1. Karar ve 
uygulamalar m z  
halk m za etkili ekilde 
anlatmak, 

2.1.1. Belediyemiz internet sitesinde 
yay nlanan haber ve duyuru say s  

30 7 23  

2.1.2. Bas n kurulu lar nda yay nlanan 
haber say s  

20 7 35  

2.1.3. Belediye Bülteninde yay nlanan 
haber say s  

5 5 100  

2.1.4. Di er internet sitelerinde 
yay nlanan haber say s    

10 10 100  

2.2. Payda  ve 
vatanda larla sa l kl  
ili kiler kurmak, 

2.2.1. Payda  kamu kurum ve 
kurulu u temsilcileri ile yap lan toplant  
say s  

6 6 100  

2.2.2. Payda  sivil toplum kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

2 2 100  

2.2.3. Payda larla i birli i halinde 
düzenlenen program say s   

1 1 100  

2.2.4. Birim gelen/giden evrak say s  1.000/1.000 4.455/3001 456/300  

STRATEJ K AMAÇ III. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

J - B
(%)

3.1. Personel 
motivasyonunu artt rmak, 

3.1.1. Düzenlenen motivasyon artt r c  
program  say s  

2 2 100  

3.1.2. Motivasyon toplant lar na kat lan birim 
personeli say s  

13 13 100  

3.2. Çal anlar m z aras nda 
tak m ruhunu güçlendirmek, 

3.2.1. Düzenlenen bilgilendirme toplant s  
say s  

4 4 100  

3.3. nsan kaynaklar  
yönetiminde sürekli e itimi 
esas almak, 

3.3.1. E itim programlar na kat lan birim 
personeli say s   

13 13 100  

3.4. Fiziksel ve teknolojik 
altyap m z  sürekli 
yenilemek, 

3.4.1. Sat n al nan bilgisayar say s  5 5 100  
3.4.2. Sat n al na bilgisayar yaz l m  say s    5 5 100  

 
B

 Belediye s n rlar  içerisinde toplam 114 hektarl k alanda zemin etüt çal mas  yap ld . 
 Belediye s n rlar  içerisinde toplam 99,47 hektarl k alanda 1/1000 ölçekli imar planlama 

çal mas  yap ld .
 Belediye s n rlar  içerisinde toplam 57 hektarl k alanda parselasyon, ifraz, tevhit 

çal mas  yap ld . 
 Belediyemize yap lan ba vurular de erlendirilerek toplam 99 adet yap  için yap

kullanma izin belgesi verildi.  
 Belediyemize yap lan ba vurular de erlendirilerek toplam 182 adet yap  ruhsat  verildi. 
 Belediyemiz s n rlar  içerisinde toplam 98 imar çap  düzenlendi. 
 Belediyemiz s n rlar  içerisinde bulunan binalarda konu lu toplam 322 asansörde gerekli 

kontroller yap ld . 
 Macun Mahallesi yap m  planlanan 4.000 metrekare kapal  pazar yeri projesi haz rland .
 Aksu k y  band nda yol ve park olarak ayr lan kamu alanlar nda turistik tesislere ait 

i gallerin sonland r lmas  çal malar na devam edildi.   
 Fen leri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri hizmet binas  projelendirme çal malar na 

devam edildi. 
 Yap m  planlanan mahalle muhtar  evleri projelendirme çal malar na devam edildi. 
 Taksi Duraklar  projelendirme çal malar na devam edildi. 
 Kre  ve çocuk yuvas  binas  projelendirme çal malar na devam edildi. 
 Kültür, konferans ve sergi salonu binas  projelendirme çal malar na devam edildi. 
 Kapal  ve aç k spor salonlar  projelendirme çal malar na devam edildi. 
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 Barbaros Mahallesi s n rlar  içerisinde bulunan ticari alanlar n 1/1000 ölçekli uygulama 
imar plan na dayal  parselasyon i lemleri tamamland . 

 Macun, Konak ve Barbaros mahallelerinde kat art  talepleri ile ilgili olarak gerekli 
çal malar ba lat lm  olup; yakla k 80 hektarl k alanda jeolojik etüt çal mas
tamamland .  

 Geçmi  dönemlerde verilen tüm in aat ruhsatlar , ruhsat eki proje ve yaz malar  dijital 
ortamda ar ivlendi.  

 Belediyemiz s n rlar  içinde bulunan bütün mahalle, cadde ve sokaklarda kullan lmak 
üzere bilgi levhas  ve direk al m  ihalesi yap ld . Hac aliler,  Çalkaya, Güzelyurt, Alt nta ,
Cihadiye, Çamköy, Atatürk, Cumhuriyet ve P narl  mahallelerinde bilgi levhas  montaj 
i lemleri tamamland . 

 Nüfus kay t i lemlerinde kullan lmak üzere 3.220 adet adres tespit formu haz rlanarak 
güncelleme çal malar na ba land . 

B
BÜTÇE KALEM  ÖDENEK M KTARI (TL) GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

1 360 000,00 1 159 428,66 85,25
190 000,00 156 371,64 82,30

1 574 000,00 101 410,05 6,44
00 00 00 
00 00 00 

11 000,00 00 00
00 00 00 

B 00 00 00 
00 00 00 

TOPLAM 3.135.000,00 1.417.210,35 45,21 
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a. Toplumsal ya am alanlar n  temizlemek ya da temizletmek,
b. Temizlik hizmetlerin sunumuna ili kin her türlü planlama, koordinasyon ve 
denetim çal malar n  yürütmek,
c. Evsel at klar n toplanmas  ve nakledilmesini sa lamak,
d. Çöp konteyn rlar n y kanmas  ve dezenfekte edilmesini sa lamak,
e. Çöp konteyn rlar n n bak m ve onar m n  sa lamak,
f. Temizlik personelinin araç-gereç ve k yafet ihtiyac n  kar lamak,
g. Yasal olmayan ekilde yap t r lan ilanlar n n sökülmesini sa lamak,
h. Bo  alan ve arsalarda m nt ka temizli i yapmak,
i. Payda larla i birli i halinde çevre ve temizlik bilinci kazand rmaya yönelik 
e itim çal malar  yürütmek,
j. Temizlik hizmetlerine ili kin çal ma raporlar n  haz rlayarak ilgili makamlara 
vermek,
k. At k pillerin, oto lastiklerinin, bitkisel at k ya lar n, elektronik at klar n ve ambalaj 
at klar n n kayna nda ayr  toplanmas n  sa lamak, 
l. Çevre ve temizlik konusunda her türlü yaz l  veya sözlü talep, ikâyet ve öneril-
eri de erlendirmek,
m. Kurban sat  ve kesim yerlerinin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesine ili kin 
çal malar yapmak,
n. Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konu-
larda verilecek di er görevleri yerine getirmektir.  
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B
KADRO DURUMU KADIN ERKEK TOPLAM ORAN (%) 

1 1 2 3
0 17 17 27
7 37 44 70

GENEL TOPLAM 8 55 63 100 

B

ARAÇ VE MAK NE TÜRÜ 
ARAÇ VE MAK NE YA I 

TOPLAM 
0-5 6-10 11-15 16+

B 1 0 0 1 2
4 0 2 2 8
0 0 0 2 2

B 0 0 0 1 1
TOPLAM   5 0 2 6 13 

B B J
DONANIM TÜRÜ M KTAR (ADET) 

B 5
3

B 4
2
5

TOPLAM 19 

a) At klar n toplanmas ,
b) T bbi at klar n kayna nda ayr  toplanmas  ve sterilizasyonu,
c) At klar n çöp toplama merkezine nakli ve bertaraf edilmesi,
d) Pazaryerlerinin temizlenmesi ve y kanmas ,
e) Toplumsal ya am alanlar n n süpürülmesi,
f) Hafriyat ve in aat molozlar n n toplan p çöp sahas na nakli,
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g) Çöp konteyn rlar n n bak m , onar m  ve dezenfektasyonu,
h) Mezarl klar n temizlik ve bak m ,
i) Okullar ve ibadethanelerin temizlenmesi,
j) Dere yataklar n n temizlenmesi,
k) Çöp evlerin temizli i ve dezenfektasyonu hizmetleridir.

 
 

 

STRATEJ K AMAÇ I. KENT MARKASI OLU TURMAK 

J - B
(%)

1.1. Toplumsal ya am 
alanlar n n temizli ini 
sa lamak, 

1.1.1. Temizlenen cadde, sokak vb. 
say s  

76 76 100  

1.1.2. Temizlenen cami/okul say s  74/56 74/56 100  

1.1.3. Cadde, sokak, meydanlar n vb. 
temizlenme s kl  (gün/hafta) 

7 7 100  

1.1.4. Cami ve okullar n temizlenme 
s kl  (gün/ay) 

2/1 2/1 100  

1.1.5. Toplumsal ya am alanlar n n 
temizli i hizmetleri vatanda  
memnuniyet oran   

%80 %80 100  

1.2. ehir çöplerini 
toplamak, depolamak ve geri 
kazanmak, 

1.2.1. Çöp toplama hizmeti verilen 
mahalle ve köy say s    

40 35 100 Köylerin, mahalle 
olarak 
yap land r lmas . 

1.2.2. Toplanan çöp at k miktar  (ton)  20.000 17.724,400 87  
1.2.3. Depolanan çöp at k miktar  (ton) 20.000 0 0  
1.2.4. Toplanan ambalaj at  miktar  
(kg) 

6.000.000 9.265,980 154  

1.2.5. Toplanan bitkisel ya  at  
miktar  (litre) 

8.000 1.430 kg 18 At k bitkisel ya  
yetersizli i. 

1.2.6. Toplanan at k pil miktar  
(kilogram) 

100 75 75  At k pil yetersizli i. 

1.2.7. Toplanan at k araç lasti i say s  500 250 50 Atik lastik 
yetersizli i.  

1.2.8. Olu turulan yeralt  çöp toplama 
konteyn r  say s   

5 0 0 Bütçe yetersizli i. 

1.2.9. Olu turulan konteyn r dura  
say s  

100 100 100  

1.2.10. Olu turulan çöp aktarma 
istasyonu say s  

1 1 100  

1.2.11. Da t lan konteyn r say s  1.000 1200 120  
1.2.12. laçlanan konteyn r say s  500 500 100  
1.2.13. Çöp toplama hizmetleri 
vatanda  memnuniyeti oran  (%) 

80 80 100  
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STRATEJ K AMAÇ II. HALKLA L K LER  GÜÇLEND RMEK 

J - B
(%)

2.1. Karar ve uygulamalar m z  
halk m za etkili ekilde 
anlatmak, 

2.1.1. Belediyemiz internet sitesinde 
yay nlanan haber ve duyuru say s  

24 24 100  

2.1.2. Bas n kurulu lar nda 
yay nlanan haber say s  

6 3 50  

2.1.3. Belediye Bülteninde 
yay nlanan haber say s  

12 12 100  

2.1.4. Di er internet sitelerinde 
yay nlanan haber say s    

6 6 100  

2.2. Payda  ve vatanda larla 
sa l kl  ili kiler kurmak, 

2.2.1. Payda  kamu kurum ve 
kurulu u temsilcileri ile yap lan 
toplant  say s  

12 0 0  

2.2.2. Payda  sivil toplum kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

4 1 25  

2.2.3. Payda larla i birli i halinde 
düzenlenen program say s   

3 0 0  

2.2.4. Birim gelen/giden evrak say s  300/450 320/450 100  

  

STRATEJ K AMAÇ III. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

J - B
(%)

3.1. Personel motivasyonunu 
artt rmak, 

3.1.1. Düzenlenen motivasyon artt r c  
program  say s  

4 4 100  

3.1.2. Motivasyon toplant lar na kat lan 
birim personeli say s  

50 60 100  

3.2. Çal anlar m z aras nda 
tak m ruhunu güçlendirmek, 

3.2.1. Düzenlenecek bilgilendirme 
toplant s  say s  

5 10 100  

3.3. nsan kaynaklar  
yönetiminde sürekli e itimi 
esas almak, 

3.3.1. E itim programlar na kat lan 
personel say s   

50 55 100  

3.4. Fiziksel ve teknolojik 
altyap m z  sürekli yenilemek, 

3.4.1. Sat n al nan çöp aktarma TIR’  
say s  

1 1 100  

3.4.2. Sat n al nan süpürme arac  
say s  

1 0 0 Ödenek yetersizli i. 
 

3.4.3.Sat n al nan konteyn r y kama 
arac  say s  

1 0 0 

3.4.2. Sat n al nan çöp konteyn r  
say s  

1.000 1.200 100  

3.4.3. Bak m  yap lan çöp konteyn r  
say s   

200 250 100  

 

B ,
 Evsel nitelikli kat  at klar ana arterlerden her gün ve sokaklardan ise 2 günde bir olmak 

üzere düzenli topland . 
 Çöplerin toplanmas  ve ta nmas  hizmetleri 8 araç, 8 oför ve 16 ki ilik araç arkas  ekip 

taraf ndan düzenli olarak yap ld . Dönem içerisinde ayl k ortama 1.477 ton çöp 
toplanarak Antalya Büyük ehir Belediyesi taraf ndan i letilen K z ll  Kat  At k Düzenli
Depolama Sahas na nakledildi. Çöp toplama ve nakil hizmetlerinde kullan lan araçlar 
köpüklü dezenfeksiyon madde ile y kanarak periyodik bak mlar  yap ld . 

 lçemizin tüm cadde ve sokaklar  görevlerimiz ve makine ile düzenli süpürüldü.
Toplumsal ya am alanlar n n temizlenmesi hizmetlerinde 1 kontrol sorumlusu, 1 i çi 
ba  ve 12 süpürge eleman  görev yapt . 

 Vatanda lar m zdan gelen ikâyet ve talepler do rultusunda moloz ve tadilat at klar
temizlendi. 

 Çevre ve toplum sa l  aç s ndan tehlike eden telef olmu  hayvanlar ekibimiz 
taraf ndan düzenli ekilde topland . 
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 Haftan n farkl  günlerinde kurulan 17 semt pazar n n temizlik, süpürme ve y kama
i lemleri 13 ki ilik ekibimiz taraf ndan düzenli olarak yap ld .  

 E itim-ö retim y l  ba nda ilçemizdeki tüm okullar temizlendi. Okul temizleme 
çal malar na belirli aral klarla devam edildi. 

 Sahil eridimizdeki halk plaj nda biriken at klar n temizlenmesi çal malar na devam 
edildi.     

 lçemizde bulunan 78 ibadethanenin temizli i günde 3 ibadethane temizli i olmak üzere
düzenli aral klarla gerçekle tirildi.  

 Mahalle aralar nda bo  arsalarda biriken at klar, ekibimiz taraf ndan temizlendi. Ayr ca 
vatanda lardan gelen ikâyetler do rultusunda kanal temizli i ve kanal dezenfekte 
çal malar  yap ld . 

 Sokak aralar ndaki bahçe ve sera at klar  ekiplerimiz taraf ndan belirli aral klarla 
temizlendi.  

 lçemiz s n rlar  içinde bulunan tüm park ve oyun alanlar n n temizli i yap ld . 
 Birim faaliyetlerinde kullan lmak üzere 1.200 adet çöp konteyner  sat n al narak ilçemizin 

muhtelif yerlerine konuldu. Y pranan konteynerler tamir edilerek standartlara uygun hale 
getirildi. Tüm konteyn rlar sinek ve larva olu umuna kar  belirli aral klarla köpüklü 
dezenfektan madde ile y kand . 

 Araçlar aras nda çöp aktar m nda kullan lmak üzere kat  at k aktarma istasyonu yap ld .
 Geri dönü üm at klar n n toplanmas nda kullan lmak üzere ehrin muhtelif yerlerine 28 

kafes, 6 kumbara, 21 konteyner ve 200 den fazla iç mekân kutusu konuldu. 
 Çevre duyarl l n  artt rmak üzere ilkö retim ö rencilerine yönelik e itim seminerleri 

düzenlendi.  
 lçemizde bulunan i letmelerin bitkisel at k ya  sözle meleri kontrol edilerek sözle mesi 

olmayan i letmelerin lisansl  firmalarla sözle me imzalamalar  sa land . Dönem içinde 
içerisinde yakla k 1.430 kilogram at k ya  topland . 

 At k pil geri dönü üm projesi kapsam nda ilk ve orta ö retim kurumlar nda yürütülen 
çal malar sonucu 75 kilogram at k pil geri dönü üme kazand r ld .  

 Geri dönü ebilir at klar n kayna ndan ayr  toplanmas , ta nmas , ayr t r lmas  ve 
bertaraf edilmesi sürecinde vatanda  ve yüklenici firmalar aras nda koordinasyon 
sa land . 

 Ambalaj At  Kontrol Yönetmeli ine uyar nca gerekli denetimler yap ld . Geri 
kazan labilir at klar konusunda halk m z n ikâyet ve talepleri do rultusunda gerekli 
bilgilendirmeler yap ld . 

 Tören, ölen, aç l , kutlama ve benzeri faaliyetlerde kullan lan alanlar etkinlik öncesinde
ve sonras nda temizlendi.  

BÜTÇE KALEM  ÖDENEK M KTARI (TL) GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

1 362 000,00 1 285 377,58 94,37
267 000,00 259 359,98 97,14
664 000,00 575 243,21 86,63

00 00 00 
00 00 00 

335 000,00 317 790,00 94,86
00 00 00 

B 00 00 00 
00 00 00 

TOPLAM 2.628.000,00 2.437.770,77 92,76 
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a) Kentimizdeki in aatlar n ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunlu unu denetle-
mek,
b) Kaçak yap la may  önlemek ve kaçak yap lar n bertaraf edilmesini sa lamak, 
c) Y k lacak derecede tehlikeli binalar  tespit etmek ve tehlikesiz hale getirilmesini 
sa lamak,
d) Eski yap lar n y k larak yeni yap ya dönü türülmesi için cins tahsisinin de i tiril-
mesini sa lamak,
e) Tescilli yap lar n restore edilmesi için yaz malar yapmak, 
f) Ulusal veri taban na ba l  adres güncelleme i lemlerine yard mc  olmak, 
g) Aç l  ruhsat  kontrolü yapmak,
h) Vatanda lardan gelen yaz l  ve sözlü talepleri de erlendirmek ve gere inin 
yerine getirilmesini sa lamak,
i) Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konu-
larda verilecek di er görevleri yerine getirmektir.  

Yap  Kontrol Müdürlü ü; 3194 say l  mar Kanunu, Antalya Büyük ehir Belediyesi mar 
Yönetmeli i, 775 say l  Gecekondu Kanunu, 3621 say l  K y  Kanunu, Plans z Alanlar 
Yönetmeli i, 5237 say l  Türk Ceza Kanunu ve ilgili di er yasal mevzuat kapsam nda yetki, 
görev ve sorumluluklar  yerine getirmektedir. Bu kapsamda:

YAPI KONTROL MÜDÜRÜ V.

 
B R M N AN KAYNAKLARI 

KADRO DURUMU KADIN ERKEK TOPLAM ORAN (%) 
MEM R 1 3 4 40 
KADROL  Ç  0 6 6 60 
GENEL TOPLAM 1 9 10 100 
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B R M F K EL KAYNAKLARI 

ARAÇ VE MAK NE TÜRÜ 
ARAÇ VE MAK NE YA I 

TOPLAM 
0-5 6-10 11-15  16+ 

 2 0 0 0 2 
TOPLAM 2 0 0 0 2 

B R M B L  VE TEKNOLOJ  KAYNAKLARI 
DONANIM TÜRÜ M KTAR (ADET) 
MA A Ü TÜ B L AYAR 6 
D  Ü TÜ B L AYAR 1 
YA I I 4 
BÜRO TELEFON  5 
FOTOKOP  MAK NE  1 
EL TEL  5 
TOPLAM 22 

 

a. Belediye ve mücavir alan s n rlar  içerisinde in a edilecek yap lar n, 3194 say l  
imar kanunu ve imar yönetmeliklerine uygunluk denetiminin yap lmas ,
b. 3194 say l  mar Kanunu, Tip mar Yönetmeli i, ehir imar plan na, ruhsat eki 
ve projeye ayk r  olarak yap ld  tespit edilen yap lar hakk nda yasal i lemlerin yap l-
mas ,
c. Su koruma havzas  içinde kaçak yap la man n kontrolü ve ilgili mevzuat n 
ihlali halinde yasal i lem yap lmas ,
d. Adres güncelleme i lemlerinin Ulusal Adres Veri Taban na kaydedilmesi,
e. Ceza tahakkuklar n bilgisayar otomasyon sistemine i lenmesi,
f. Ruhsatland rma a amas nda jeolojik raporlar n incelenmesi, 
g. Birimin kurum içi ve kurum d  yaz malar n n yürütülmesidir.
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B R M FAAL YET VE PERFORMAN  B L LER 
 
A. DAR  PERFORMAN  ON ÇLARI 

STRATEJ K AMAÇ I. PLANLI KENTLE MEY  SA LAMAK 

TRATEJ K HEDEF PERFORMAN  TER E  ERÇEK-
LE EN 

BA ARI 
(%) 

APMA 
NEDEN  

1.1. Çevre kirlili ini ve 
çarp k yap la may  
önlemek, 

1.1.1. Ruhsats z yap lara yönelik yap lan 
denetim say s   

2.500 500 20  

1.1.2. Ruhsats z yap lara ili kin düzenlenen 
tutanak say s  

1.500 81 6  

1.1.3. htarname verilen bina say s   500 81 16  
1.1.4. Encümene havale edilen tutanak say s  500 24 5  
1.1.7. Y k lmas na karar verilen bina say s  500 70 14  
1.1.6. Y k m  tamamlanan bina say s   500 42 9 Devam eden 

davalar. 
1.1.7. Ruhsats z yap lardaki azalma oran  (%) 60 40 67  

 
STRATEJ K AMAÇ II. HALKLA L K LER  GÜÇLEND RMEK 

TRATEJ K HEDEF PERFORMAN  TER E  ERÇEK-
LE EN 

BA ARI 
(%) 

APMA 
NEDEN  

2.1. Karar ve 
uygulamalar m z  
halk m za etkili ekilde 
anlatmak, 

2.1.1. Belediyemiz internet sitesinde 
yay nlanan haber ve duyuru say s  

5 4 80  

2.1.2. Bas n kurulu lar nda yay nlanan 
haber say s  

5 4 80  

2.1.3. Belediye Bülteninde yay nlanan 
haber say s  

10 2 20  

2.1.4. Di er internet sitelerinde yay nlanan 
haber say s    

10 2 20  

2.2. Payda  ve 
vatanda larla sa l kl  
ili kiler kurmak, 

2.2.1. Payda  kamu kurum ve kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

3 3 100  

2.2.2. Payda larla i birli i halinde 
düzenlenen program say s   

2 0 0  

2.1.3. Birim gelen/giden evrak say s  2.500/2.500 480/ 19/  

 
STRATEJ K AMAÇ III. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

TRATEJ K HEDEF PERFORMAN  TER E  ERÇEK-
LE EN 

BA ARI 
(%) 

APMA 
NEDEN  

3.1. Personel 
motivasyonunu artt rmak, 
, 

3.1.1. Düzenlenen motivasyon artt r c  
program  say s  

2 2 100  

3.1.2. Motivasyon toplant lar na kat lan 
birim personeli say s  

20 20 100  

3.2. Çal anlar m z aras nda 
tak m ruhunu güçlendirmek 

3.2.1. Düzenlenen bilgilendirme toplant s  
say s  

12 12 100  

3.3. nsan kaynaklar  
yönetiminde sürekli e itimi 
esas almak, 

3.3.1. E itim programlar na kat lan birim 
personeli say s   

20 20 100  

 
B. FAAL YETLERE L K N AÇIKLAMALAR  

 zinsiz ve ruhsats z yap larla ilgili gerekli tespitler yap larak Belediye Encümeni ve adli 
makamlara bildirimlerde bulunuldu. Ayr ca yarg lamas  devam eden yap lar için 
mahkemelerin talep etti i bilgiler arazide ve dosyalar nda derlenerek sonuçland r ld . 

 Kaçak ve izinsiz yap la man n önlenmesi için yap  kontrolleri sürdürüldü. Kontroller 
sonucunda kaçak oldu u tespit edilen yap lar için yasal süresi içinde ruhsatland r lmas  
aksi takdirde y k lmas  sa land . Dönem içerisinde kaçak oldu u tespit edilen ve 
ruhsatland r lamayan 42 adet yap  y k ld .  

 Müdürlü ümüz ile mar ve ehircilik Müdürlü ü taraf ndan tespit edilen kaçak yap lara
yönelik Belediye Encümenince toplam 1.972.614,46 TL para cezas  verildi. 

 Müdürlü ümüzce 81 kaçak yap  tespit edildi. Bunlar n 11’i ruhsatland r ld . 
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B. MAL  PERFORMAN  ON ÇLARI 

BÜTÇE KALEM  ÖDENEK M KTARI (TL) GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

PER ONEL DERLER  973.300,00 730.178,44 75,02 
K DEVLET PR MLER  DERLER  272.000,00 131.988,80 48,53 

MAL VE H MET ALIM DERLER  1.628.000,00 16.183,89 0,99 
FA  DERLER  00 00 00 

AR  TRAN FERLER 00 00 00 
ERMAYE DERLER  55.000,00 0,00 00 
ERMAYE TRAN FERLER  00 00 00 

BORÇ VERME 00 00 00 
YEDEK DENEKLER 00 00 00 
TOPLAM 2.928.300,00 878.351,13 30,00 
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ET  Ö E  E U U  
Fen leri Müdürlü ü, mahalli ve mü terek nitelikte olmak art yla a a daki görevleri 
yürütmektedir. 

a) mar planlar na uygun olarak yeni yollar yapmak ve mevcut yollar n onar lmas n
sa lamak; bunun için gerekli proje, ke if ve ön haz rl klar  yapmak, onaylamak ve 
onaylatt rmak; 

b) K  artlar nda yollar  ula ma aç k tutmak; ana arterler, cadde ve sokaklarda trafik 
ak n  en iyi ekilde sa lamak üzere UKOME kararlar n  uygulamak, 

c) UKOME kararlar  do rultusunda otopark, taksi dura  ve garaj giri leri için trafikle 
güveli i ile ilgili i  ve i lemleri yapmak, 

d) Yol, köprü, kald r m, istinat duvar , tretuar, ya mur sular  drenaj ve tahliyesine yönelik 
yat r mlar  amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapmak, 

e) Aç lan yollara stabilize serip s k t rmak, stabilize yollar n bak m ve onar m n  yapmak.  
f) Belediye mülkleri üzerinde bulunan molozlar  toplamak ve döküm yerlerine nakletmek, 
g) 5216 say l  Büyük ehir Belediyesi Kanunu gere i tüm altyap  çal malar n n kaz  

ruhsatlar n n verilmesi i lemlerini Büyük ehir Belediyesi AYKOME ile koordineli ekilde 
yürütmek, 

h) Faaliyet alan  içerisindeki projelere ait artnameleri düzenlemek ve uygulamaya ili kin 
prosedürleri yerine getirmek, 

i) n aat yap m i lerine ili kin i e ba lama ve yer teslim tutanaklar n  düzenlemek; i in 
artname, sözle me, proje ve ekleri ile fen ve sanat kurallar na uygun olarak 

yürütülmesini sa lamak, 
j) Yap m  tamamlanan in aat i lerinin geçici ve kesin kabullerini, muhtelif nedenlerle 

tamamlanamayan i lerin ise tasfiye kabullerini yapmak,  
k) Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konularda 

verilecek di er görevleri yerine getirmektir.   
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B  N N N  
KADRO DURUMU KADIN ERKEK TOPLAM ORAN (%) 

E U  0 10 10 17 
U Ç  0 22 22 37 

T E N ET E E NE  2 25 27 46 
GENEL TOPLAM 2 57 59 100 

 
B  F E  N  

ARAÇ VE MAK NE TÜRÜ 
ARAÇ VE MAK NE YA I 

TOPLAM 
0-5 6-10 11-15  16+ 

B NE  Ç  0 0 3 0 3 
N 5 0 3 3 11 
NET 3 0 0 0 0 

T TÖ  0 0 0 2 2 
H E ET   NE  6 4 1 4 15 
TOPLAM                                                                                                                    31  

B  B  E TE N J  N  
DONANIM TÜRÜ M KTAR (ADET) 

 T  B  9 
 3 

B  TE EF NU 7 
F T  NE  2 
E  TE  8 
TOPLAM 29 

 
UNU N H ET E  

a) Yeralt  Yap lar: Drenaj ve Ya mur geçi  hatlar  ve yol yap m çal malar , 
b) Yerüstü Yap lar: Kald r m, tretuar, asfalt, beton, kilit parke, boya, sanat yap lar , 

bina, köprü ve menfez yap m çal malar , 
c) Kaz  ruhsat  verilmesi, 
d) Kentsel alt ve üst yap  planlama hizmetleri, 
e) Trafik, sinyalizasyon ve yol i aretleme çal malar , 
f) Belediye araçlar n n tamir, bak m ve onar mlar , 
g) Birime ili kin yaz malar n yap lmas  ve koordine edilmesi i lemleridir. 
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STRATEJ K AMAÇ V. KENTSEL ALTYAPIYI TAMAMLAMAK 

T TEJ  HE EF E F N  Ö TE E  E ÇE -
E EN 

B  
(%) 

 
NE EN  

1.1. Kentin altyap  
sorunlar n  çözümlemek, 

1.1.1. n a edilen kald r m miktar  
(metrekare) 

40.000 20.000 50 Mülkiyet sorunlar  

1.1.2. Yap lan asfalt yol miktar  
(kilometre) 

200 40 20 Ödenek  yetersizli i 

1.1.3. Yap lan parke yol miktar  
(kilometre) 

5 5 100  

1.1.4. Aç lan stabilize yol miktar  
(kilometre) 

10 10 100  

1.1.5. Yap lan asfalt yama miktar  
(metrekare) 

7.000 8.000 115  

1.1.6. n a edilen köprü ve viyadük 
say s   

4 2 50  yo unlu u 

1.1.7. n a edilen orta refüj ve döner 
kav ak say s  

3 3 100  

1.2. Kentin trafik sorunlar na 
kal c  çözümler üretmek. 

1.2.1. Aç k-kapal  otopark kapasitesi 
(araç say s ) 

300 300 100  

1.3. Ta k n ve su bask nlar n  
önlemek, 

1.3.1 Su ta k nlar n  önleme proje say s  
(DS  ile koordinasyon halinde) 

3 2 67 Talep yetersizli i 

1.3.2. Yap lan istinat duvar  uzunlu u 
(metre) 

400 800 200  

1.3.3. Dö enen menfez uzunlu u 
(metre) 

2.000 2.000 100  

1.4. Mevcut altyap  
yat r mlar n  yenilemek, 

1.4.1. Asfalt yama yap lan nokta say s  2.000 2.000 100  

1.4.2. Tamir edilen kald r m uzunlu u 
(metre) 

1.000 1.000 100  

1.5. Belediyemizin ta nmaz 
varl n  art rmak, 

1.5.1. Yap lan muhtar evi say s   10 0 0 

Bütçe yetersizli i 1.6. Sürdürülebilir 
kentle meyi sa lamak 

1.6.1. Haz rlaman güne  enerjisi üretme 
projesi say s  

1 0 0 

1.7. Hizmet üretim ve 
sunumunda engellileri 
dikkate almak. 

1.7.1. Tamamlanan engelli kald r m  
uzunlu u (kilometre)  

10 10 100  

1.7.2. Tamamlanan engelli asansörü 
say s  

2 0 0 Engelli asansörü 
yap lmas  gerekli 
alan yoktur. 

1.7.3. Tamamlanan engelli rampas  
say s  

200 200 %100  
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STRATEJ K AMAÇ II. KENT MARKASI OLU TURMAK 

T TEJ  HE EF E F N  Ö TE E  E ÇE -
E EN 

B  
(%) 

 
NE EN  

2.1. Aksu Kentine marka 
de eri yüksek eserler 
kazand rmak, 

2.1.1. Aksu Kültür Merkezinin 
tamamlanma oran  (%) 

10 0 0 Önümüzdeki 
faaliyet 
döneminde 
çal malara 
ba lanmas  
planlanmaktad r. 

2.1.2. Macun Mahallesi Uzay Çat  Kapal  
Pazaryerinin tamamlanma oran  (%) 

70 0 0 

2.1.3. Kemera z  Köyü Uzay Çat  Kapal  
Pazaryerinin tamamlanma oran  (%) 

100 0 0 

2.1.4. Yeni Mahalle Uzay Çat  Kapal  
Pazaryerinin tamamlanma oran  (%) 

50 100 100  

2.1.5. Yurtp nar Mahallesi Meydan ve 
Belediye dükkânlar  Projesi tamamlanma 
oran  (%) 

90 0 0 Henüz planlama 
yap lmad . 

2.1.6. A alarönü Camii Restorasyon 
Projesi tamamlanma oran  (%) 

90 30 30 n aat 
a amas nda. 

 

STRATEJ K AMAÇ III. HALKLA L K LER  GÜÇLEND RMEK 

T TEJ  HE EF E F N  Ö TE E  E ÇE -
E EN 

B  
(%) 

 
NE EN  

1. Karar ve uygulamalar m z  
halk m za etkili ekilde 
anlatmak, 

3.1.1. Belediyemiz internet sitesinde 
yay nlanan haber ve duyuru say s  

15 15 100  

3.1.2. Bas n kurulu lar nda 
yay nlanan haber say s  

10 10 100  

3.1.3. Belediye Bülteninde 
yay nlanan haber say s  

15 15 100  

3.1.4. Di er internet sitelerinde 
yay nlanan haber say s    

10 10 100  

2. Payda  ve vatanda larla 
sa l kl  ili kiler kurmak, 

3.2.1. Payda  kamu kurum ve 
kurulu u temsilcileri ile yap lan 
toplant  say s  

7 7 100  

3.2.2. Payda  sivil toplum kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

1 2 200  

3.2.3. Birim gelen/giden evrak say s  1200/1200 1230/1000 103/83  

 

STRATEJ K AMAÇ IV. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

T TEJ  HE EF E F N  Ö TE E  E ÇE -
E EN 

B  
(%) 

 
NE EN  

4.1. Personel motivasyonunu 
artt rmak, 

4.1.1. Düzenlenen motivasyon artt r c  
program  say s  

4 4 100  

4.1.2. Motivasyon toplant lar na kat lan 
birim personeli say s  

50 50 100  

4.2. Çal anlar m z aras nda tak m 
ruhunu güçlendirmek, 

4.2.1. Düzenlenen bilgilendirme 
toplant s  say s  

3 5 167  

4.3. nsan kaynaklar  yönetiminde 
sürekli e itimi esas almak, 

4.3.1. E itim programlar na kat lan 
personel say s   

50 59 118  

4.4. Fiziksel ve teknolojik 
altyap m z  sürekli yenilemek, 

4.4.1.Sat n al nan i  makinesi say s  3 0 0 Ödenek yetersizli i 
4.4.2. Sat n al nan yaz c  say s  1 0 0  

 
F ET E E N Ç  

 Hac aliler Mahallesi P narlar Devlet Orman  Okullar mevkiinde yakla k 370 metre 
uzunlu unda ve 14 metre geni li inde yol çal mas  yap ld . Yarma çal malar  
s ras nda elde edilen yakla k 45.000 ton toprak yol düzenleme ve Belediyemiz Kat  At k
Aktar m Merkezi dolgu malzemesi olarak kullan ld . Söz konusu yolda heyelan riskine 
kar  1.700 m3 ta  duvar ve 200 metre su tahliye kanal  yap ld . 

 Çamköy Mahallesi’nde 7.000 m² ve Atatürk Mahallesi’ne 3.000 m²’lik alanda 10.000 ton
dolgu malzemesi kullan larak tesviye çal mas  yap ld .  

 Belediyemiz s n rlar  içerisindeki cadde ve sokaklarda yakla k 5.000 ton s cak asfalt 
kullanarak yama çal mas  yap ld .   
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 Kald r m çal malar nda kullan lmak üzere 11 bin adet (4.400 metre tül) engelli k lavuzu 
ta  al m  yap ld . Dönem içerisinde 1.000 metre tül engelli k lavuzu ta  dö enerek 
görme engelli vatanda lar m z n kullan m na sunuldu. 

 ncikp nar  lkokulu ve ortaokulu in a çal malar na devam edildi. 
 Belediyemiz mücavir s n rlar  içerisinde yer alan DS  kanallar  ve sulama kanallar  

üzerindeki köprü ve menfezlere 100 metre tül korkuluk imalat  yap ld .  
 Metinler Camii, ncikp nar  Camii, Yunus Emre Camii, üheda Camii, Kocaahmetler 

Camii, Belen Camii, Kur unlu Merkez Camii, Yörükler Camii, Aksu Merkez Camii,
Solakl  Camii, Hac  Mehmet Demirtop Camii ve Güzelyurt Camii tuvalet, ad rvan, su-
s  yal t m , iç ve d  mekân tadilatlar  yap ld . 

 Önceki dönemlerde temeli at lan Pat rlar Camii %90 seviyesinde tamamland . 
 Karaöz lkokulu ve Ortaokulu, Yeni Mahalle Ortaokulu, Aysel Ak n-Klaus Wagner K z

Teknik ve Meslek Lisesi ile Ertu rul Gazi lkokulu ve Ortaokulu bahçelerine yakla k 
3.500 m² betonarme parke ta  ve 2.000 metre tül bordür kullan larak oturma alanlar  ve 
bahçe düzenlemesi yap ld . Ayr ca Gazi lkokulu n aat  etraf nda bulunan imar yollar  
aç larak okul bahçesi içerisinde gerekli dolgu ve tesviye çal malar  tamamland . 

 Karaçal , Alt nta  ve Kundu mahalleleri muhtelif cadde ve sokaklar nda toplam 10.000 
metre uzunlu unda kald r m çal mas  yap ld . Yaka Camii, Ramazan GÖKÇEN Camii, 
ncikp nar  lk ve Ortaokulu, Cömerto lu lk ve Ortaokulu, Aysel Ak n-Klaus Wagner K z
Teknik ve Meslek Lisesi, Karaöz lk ve Ortaokulu,  Ertu rul Gazi lk ve Ortaokulu ile 
Karaöz Sa l k Oca ’nda bahçe düzenleme çal malar  yap ld . 

 lçemizin muhtelif noktalar nda farkl  çap ve boyutlarda beton boru (büz), menfez ve 
Korige boru kullan larak yakla k 1.000 metre uzunlu unda altyap  çal mas  yap ld . 

 lçemiz s n rlar  içeresinde yakla k 50 km stabilize çal mas  yap ld . 
 Ba ta Murtuna, Yurtp nar, Kur unlu, Hac aliler ve Atatürk mahalleri olmakla birlikte 

gerekli görülen yollarda yakla k 45 kilometre uzunlu unda asfalt yol yap ld . 
 Okul ve cami çevreleri ba ta olmak üzere Antalya Büyük ehir Belediyesi Ula m 

Koordinasyon Müdürlü ü (UKOME) karar  ile 5 noktada kasis olu turdu.  
 Trafi in yo un oldu u cadde ve sokaklar ile kaza riski yüksek noktalara Karayollar  

standard na uygun trafik yön levhalar  konuldu.  
 Alt yap  kurulu lar  ve vatanda lar m zdan gelen talepler do rultusunda AYKOME

Uygulama Yönetmeli i çerçevesinde yakla k 100 adet kaz  ruhsat  düzenlendi. 

B   E F N  NUÇ 
BÜTÇE KALEM  ÖDENEK M KTARI (TL) GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

E NE  E E  2 246 700,00 2 161 198,28 96,19 
 E ET E  E E  476 000,00 407 171,80 85,54 
 E H ET  E E  1 180 000,00 1 159 794,56 98,29 

F  E E  30 000,00 25 538,62 85,13 
 T N FE E  00 00 00 

E E E E  8 137 000,00 5 776 174,49 70,99 
E E T N FE E  00 00 00 

B Ç E E 00 00 00 
E E  Ö ENE E  00 00 00 

TOPLAM 12.069.700,00 9.529.877,75 78,96 
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ET  Ö E  E U U  

a) lçe s n rlar  dâhilinde ki i ba na dü en ye il alan miktar n  artt rmaya yönelik faaliyetlerde 
bulunmak, 

b) mar ve mülkiyet bak m ndan uygun ye il alanlar  lçe halk n n ihtiyaçlar  do rultusunda 
ekillendirilerek yeni parklar tesis etmek, 

c) Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde a açland rma ve ye illendirme çal mas  yapmak, 
d) Parklar, çocuk oyun alanlar , çocuk oyun gruplar , yürüyü  yollar , spor alanlar  ve ye il alanlar n 

bak m, onar m ve iyile tirme çal malar n  yapmak, 
e) Parklar n temizli ini yapmak,  
f) lçedeki a aç ve ye il alanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve ayd nlatma çal malar n  

yapmak, 
g) Ye il alanlar ile a açlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, 

gübreleme, ilaçlama ve çapalama i lemlerini yapmak, 
h) Çal ma programlar n  haz rlanmas  ve uygulanmas n  sa lamak, 
i) Zorunlu hallerde nakledilmesi gereken a açlar n uygun yerlere ta nmas n  sa lamak, 
j) lçe s n rlar  içinde bulunan ve orman a ac  say lmayan a açlar n izinsiz kesilmesi, ta nmas  

ve benzeri zarar verme durumlar nda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip 
ba latmak,  

k) Parklarda bulunan tüm yap sal peyzaj donat lar na  (ayd nlatma elemanlar , çocuk oyun 
elemanlar , pergole, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi 
durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip ba latmak, gerekli cezai 
yapt r m  uygulatmak, 

l) Park, bahçe, refüj ve benzeri alanlarda kullan lmak üzere bitki ve materyal üretimleri yapmak, 
m) Birimin gereksinim duydu u makine, teçhizat ve benzeri demirba lar n sat n al nmas na yönelik 

talepleri olu turmak, 
n) Okul, camii, spor ve sa l k kurulu lar  ile di er kamu kurulu lar na çevre düzenlemesi ve bahçe 

bak m  konusunda yard mc  olmak.  
o) Y ll k çal ma ve faaliyet raporlar n  haz rlamak,  
p) Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konularda verilecek 

di er görevleri yerine getirmektir.   
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B  B  E TE N J  N  
DONANIM TÜRÜ M KTAR (ADET) 

 T  B  4 
 4 

B  TE EF NU 4 
F T  NE  1 
E  TE  3 
TOPLAM 16 

 

a)Ba kanl kça haz rlanan 5 y ll k imar programlar nda yap lmas  öngörülen park, ye il 
alan, çocuk bahçesi, sportif alan ve refüj gibi yerlerin etüt, proje ve planlama çal ma-
lar n n yap lmas ,
b)Belediye s n rlar  içerisinde ye il alanlar, parklar, çocuk bahçeleri, sportif alanlar, 
piknik yerleri ve korular olu turulmas , bunlar n bak m , kontrol ve muhafaza i lerinin 
yap lmas ,
c)Rekreasyon alanlar nda a aç, çiçek, süs bitkisi, süs a ac  ve benzeri bitkisel ürün-
lerin dikilmesi, geli tirilmesi ve korunmas  hizmetleri,
d)Kent mobilyalar  üretilmesi veya sat n al nmas  ve bunlar n ehrin ilgili yerlerine 
yerle tirmesidir.
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B  N N N  
 U U U N E E  T  N (%) 

MEMUR 2 1 3 11 
SÖZLE MEL  PERSONEL 0 1 1 4 
KADROLU Ç  0 4 4 14 
TA ERON LETME PERSONEL  0 20 20 71 

ENE  T  2 26 28 100 

B  F E  N  

ARAÇ VE MAK NE TÜRÜ 
ARAÇ VE MAK NE YA I 

TOPLAM 
0-5 6-10 11-15 16+ 

B NEK ARAÇLAR 1 0 0 0 1 
KAMYON 1 0 0 1 2 
KAMYONET 1 0 0 1 2 
YOLCU TA IMA ARACI 0 0 0 1 1 
TRAKTÖR 0 0 0 1 1 
HAREKETL   MAK NASI  0 1 0 0 1 
TOPLAM                                                                              3             1             0              4                  8  



B  F ET E E F N  B E 
 

  E F N  NUÇ  
STRATEJ K AMAÇ II. KENT MARKASI OLU TURMAK 

T TEJ  HE EF E F N  Ö TE E  E ÇE -
E EN 

B  
(%) 

 
NE EN  

1.1. Do al çevreyi korumak 
ve geli tirmek, 

1.1.1. Olu turulan ye il alan miktar  
(metrekare) 

65.000 15000 23 Ç  1 
 

1.1.2. Ki i ba na dü en ye il alan 
miktar  (metrekare) 

1,8 0,4 23 
 

1.1.3. Dikilen a aç say s  2.000 1.000 50 
1.1.4. Dikilen a açs  bitkisi say s  30.000 1.000 3 
1.1.5. Dikilen çiçek say s  250.000 100.000 40 
1.1.6. Ye il alanlar n sulanmas  s kl  
(gün/ay) 

4 4 100  

1.1.7. A aç ve a açs  bitkilerin 
budanmas  s kl  (budanma say s ) 

3 3 100  

1.1.8. A aç ve a açs  bitkilerin ilaçlanma 
s kl  (ilaçlama say s ) 

6 6 100  

1.1.9. Çimlerin biçilme s kl  (gün/ay) 4 4 100  
1.1.10. Yap lan yeni park say s  14 4 28 Ç  1 

 1.1.11. Olu turulan park alan  miktar  
(metrekare) 

55.000 10.000 18 

1.2. ehrin rekreasyon ve 
fiziksel aktivite alanlar n  
artt rmak, 

1.2.1. Yap lan yeni çocuk park  say s    14 4 28 
1.2.2. Olu turulan çocuk park alan  
miktar  (metrekare) 

5.000 1.250 25 

1.2.3. Parklara yerle tirilen spor aletleri 
grubu say s  (tak m)  

14 4 28 

1.2.3. Parklara yerle tirilen çocuk oyun 
grubu say s  (tak m) 

17 6 35 

1.2.4. Yeni yap lan spor alan  say s  7 0 0 
1.2.5. Ortak ya am alanlar na 
yerle tirilen kent mobilyas  say s    

2.250 600 26 

1.2.6. Ortak yasam alanlar na 
yerle tirilen kameriye ve pergola say s  

100 3 100 

1.2.7. Yap lan yürüyü  yolu miktar  
(kilometre) 

3 1 33 

1.2.8. Yap lan süs havuzu say s  4 0 0 
1.2.9. Ayd nlat lan park ve ye il alan 
miktar  (metrekare) 

50.000 10.000 20 

* AÇIKLAMA 1: Yap lmas  planlanan ihalelerin iptal olmas 
 

STRATEJ K AMAÇ II. PLANLI KENTLE MEY  SA LAMAK 

T TEJ  HE EF E F N  Ö TE E  E ÇE -
E EN 

B  
(%) 

 
NE EN  

2.1. Kentin ye il ve fiziksel 
aktivite alanlar n  
planlamak, 

2.1.1. Planlanan ye il alan miktar  
(metrekare) 

100.000 15.000 15 Ç  1 

2.2.2. Projelendirilen park say s  15 4 26 
2.1.3. Projelendirilen süs havuzu say s  5 0 0 
2.1.4. Projelendirilen çocuk park  say s    15 4 26 
2.1.5. Projelendirilen orta refüj say s  2 2 100  
2.1.6. Projelendirilen yürüyü  yolu 
uzunlu u (km) 

3 1 33  Ç  1 

2.1.7. Projelendirilen bisiklet yolu 
uzunlu u (km) 

2 0 0 

* AÇIKLAMA 1: Yap lmas  planlanan ihalelerin iptal olmas  
STRATEJ K AMAÇ III. HALKLA L K LER  GÜÇLEND RMEK 

T TEJ  HE EF E F N  Ö TE E  E ÇE -
E EN 

B  
(%) 

 
NE EN  

3.1. Karar ve uygulamalar m z  
halk m za etkili ekilde 

anlatmak, 

3.1.1. Belediyemiz internet sitesinde 
yay nlanan haber ve duyuru say s  

20 40 200  

3.1.2. Bas n kurulu lar nda 
yay nlanan haber say s  

20 40 200  

3.1.3. Belediye Bülteninde 
yay nlanan haber say s  

20 30 150  

3.1.4. Di er internet sitelerinde 
yay nlanan haber say s    

10 10 100  
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3.2. Payda  ve vatanda larla 
sa l kl  ili kiler kurmak, 

3.2.1. Payda  kamu kurum ve 
kurulu u temsilcileri ile yap lan 

toplant  say s  

4 4 100  

3.2.2. Payda  sivil toplum kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

5 5 100  

3.2.3. Payda larla i birli i halinde 
düzenlenen program say s   

1 1 100  

3.2.4. Birim gelen/giden evrak say s  300/200 285/152 95/76  

 
STRATEJ K AMAÇ IV. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

T TEJ  HE EF E F N  Ö TE E  E ÇE -
E EN 

B  
(%) 

 
NE EN  

4.1. Personel motivasyonunu 
artt rmak, 

4.1.1. Düzenlenen motivasyon artt r c  
program  say s  

3 3 100  

4.1.2. Motivasyon toplant lar na kat lan 
birim personeli say s  

25 25 100  

4.2. Çal anlar m z aras nda 
tak m ruhunu güçlendirmek, 

4.2.1. Düzenlenen bilgilendirme toplant s  
say s  

4 4 100  

4.3. nsan kaynaklar  
yönetiminde sürekli e itimi 
esas almak, 

3.3.1. E itim programlar na kat lan 
personel say s   

25 25 100  

4.4. Fiziksel ve teknolojik 
altyap m z  sürekli yenilemek, 

4.4.1. Sat n al nan bilgisayar say s  1 0  Ç  2 
4.4.2. Sat n al nan program say s    1 0  
4.4.3. Sat n al nan araç ve makine say s   2 0  

* Ç  2: htiyaç olmamas   

F ET E E N Ç  
 Alt nta  Mahallesi’nde 4.110 m²’lik alanda park projesi tamamland . Proje kapsam nda çocuk 

oyun, spor ve aktivite ve rekreasyon alanlar  olu turuldu. 
 Çalkaya Mahallesi’nde 1.000 m²’lik alanda park projesi tamamland . Proje kapsam nda çocuk 

oyun, spor ve aktivite ve rekreasyon alanlar  olu turuldu. 
 Çamköy Mahallesi’nde 2.155 m²’lik alanda park projesi tamamland . Proje kapsam nda çocuk 

oyun, spor ve aktivite ve rekreasyon alanlar  olu turuldu. 
 Atatürk Mahallesi’nde 500 m²’lik  alanda park projesi tamamland .  
 Kundu Halk Plaj  Projesi tamamland . Proje kapsam nda plaja 10 adet gölgelik, 60 adet 

ezlong, piknik masalar  ve yürüyü  yollar  yap ld . 
 Semt Poliklini i olarak hizmete sunulan Belediyemiz Ek Hizmet binas  çevre düzenlemesi 

tamamland . Proje kapsam nda çocuk oyun alanlar , oturma alanlar  ve yürüyü  yollar  yap ld . 
 Belediye hizmet binas  tören alan  projesi tamamland . Proje kapsam nda Atatürk ve Kuvay  

Milliye ruhunu anlatan heykel ve rölyef çal mas  yan nda çevre düzenlemeleri yap ld .  
 Belediyemiz s n rlar  içerisinde bulunan 8 parkta bulunan çocuk oyun gruplar , spor aletleri, 

ayd nlatma gereçleri ve kent mobilyalar n n bak m ve onar m ve boya i lemleri yap ld . 
 Mevsim ve hava artlar na ba l  olarak park ve ye il alanlar n sulanmas , sulama sistemlerine 

ek olarak olu turulan seyyar ekiplerce gerçekle tirildi.  
 Mevcut park ve ye il alanlar n çim biçme çal malar  t rpan ve çim biçme makinesi ile 

gerçekle tirildi. Ayr ca ilçemiz s n rlar ndaki tüm resmi kurum ve kurumlara ait alanlar ve tehlike 
arz eden özel mülkiyete ki arazilerdeki kuru otlar ekiplerimizce program dâhilinde biçildi. 

 Ba ta parklar olmak üzere tüm ye il alanlar, caddeler, sokaklar ve resmi kurumlardaki a aç ve 
a açs  bitkilerin budama çal malar  mevsim ko ullar na ba l  olarak düzenli ekilde yap ld . 

 Park ve ye il alanlarda bulunan bitkilerin düzenli ekilde gübrelenmesi sa land .  
 Orta refüj ve yol kenarlar nda peyzaj düzenleme çal malar  yap ld . 
 Meyan ve parklarda bulunan süs havuzlar n n bak m ve temizlikleri gerçekle tirildi 
 Ye il alanlarda bitki zararl lar na kar  periyodik ilaçlama çal malar  yap ld . 
 Cami, okul ve Kur’an kurslar nda peyzaj ve çevre düzenleme çal malar  yap ld .  
 Müdürlü ümüz taraf ndan i letilen marangoz, demir ve boya atölyelerinde Belediyemizin ihtiyaç 

duydu u kap , pencere ve kent mobilyalar  üretildi. Üretilen mobilya ürünleri Belediyemizin 
sorumluluk alanlar  yan nda okul cami, sa l k oca  gibi kamusal alanlara monte edildi.  
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B   E F N  NUÇ  
BÜTÇE KALEM  ÖDENEK M KTARI (TL) GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

E NE  E E  724 000,00 498 127,24 68,80 
 E ET E  E E  114 000,00 77 964,45 68,39 
 E H ET  E E  956 000,00 270 811,59 28,33 

F  E E  00 00 00 
 T N FE E  00 00 00 

E E E E  4 573 000,00 649,00 0,01 
E E T N FE E  00 00 00 

B Ç E E 00 00 00 
E E  Ö ENE E  00 00 00 

TOPLAM 6.367.000,00 847.552,28 13,31 
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E K  Ö E  E ML KLA  
a. mar plan nda genel hizmet alan na ayr lan ve kamunun yarar  için öncelikli olan gerçek

ve tüzel ki ilerin mülkiyetindeki yerlerin 2942 / 4650 say l  Kamula t rma Kanununa göre
kamula t rmas n  yapmak, 

b. 5 y ll k imar program n , ilgili di er müdürlüklerle birlikte haz rlamak, 
c. 2981 say l  mar Aff  Kanunu kapsam nda kalan gecekondu hak sahiplerine tapu 

tahsislerini yapmak, 
d. 5216 say l  Büyük ehir Belediye Kanunun ilgili maddeleri, 5393 say l  Belediye Kanunun

ilgili maddeleri ve 69. maddesi uygulamalar n  yapmak,  
e. Di er kamu kurumlar  ad na kay tl  olan ta nmazlar n, imar plan ndaki amac na uygun 

olarak, yasalar do rultusunda belediyemiz ad na devir i lemlerini yapmak, 
f. Mülkiyeti Belediye ad na kay tl  bulunan hisseli veya müstakil ta nmazlar n 5393 say l  

Belediye Kanunu, 3194 say l  mar Kanunu ve 2886 say l  Devlet hale Kanununa göre;
kamu kurumlar na, gerçek ve tüzel ki ilere, sat , tahsis, devir, kiralama i lemlerini 
yapmak, 

g. Memur personelimize, di er müdürlüklerle birlikte lojman tahsis i lemlerini yapmak, 
h. 5216 say l  Büyük ehir Belediye Kanunu, 5393 say l  Belediye Kanunu, 2942/4650 say l

Kamula t rma Kanunu, 2886 say l  Devlet hale Kanunu, 3194 say l  mar Kanunu, 775 
say l  Gecekondu Kanunu, 2981 ve 3290 say l  mar Aff  Kanunu, 4706 / 4916 say l
Hazineye Ait Ta nmaz Mallar n De erlendirilmesi Kanunu, 4342 say l  Mera 
Kanunu,2946 say l  Konutlar Kanunu, 4721 say l  Türk Medeni Kanunu, 818 say l
Borçlar Kanunu ve 6570 say l  Gayrimenkul Kiralar  ile ilgili kanunlar, 634 say l  Kat 
Mülkiyeti Kanunu, 2985 say l  Toplu Konut Kanunu, 3091 say l  Gayrimenkullere Yap lan
Tecavüzlerin dari Yolla Kald r lmas  ile lgili Kanunun, 5747 say l  Kanunun;
Müdürlü ümüzle ilgili maddelerinin uygulamalar n  yürütmek,  

i. Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konularda 
verilecek di er görevleri yerine getirmektir.   
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KADRO DURUMU KADIN ERKEK TOPLAM ORAN (%) 
MEM  0 2 2 100 
GENEL TOPLAM 0 2 2 100 

 
 

 
A M  M K A  (A E ) 

MA A  B L A A  2 
A  2 

B  ELEF  2 
LAM 6 

 

a. Belediyemizin kamula t rma i lemlerin yürütülmesi,
b. Belediyemizin ilgili di er birimleri ile i birli i halinde 5 y ll k imar program n n 
haz rlanmas ,
c. Gecekondu hak sahiplerine tapu tahsis i lemlerinin yürütülmesi,
d. Belediyemiz ad na ta nmaz devir i lemlerinin yap lmas ,
e. Belediye ta nmazlar n n sat , tahsis, devir, kiralama i lemlerinin yap lmas ,
f. Lojman tahsis i lemlerinin yürütülmesi,
g. lgili di er mevzuat n öngördü ü di er i  ve i lemlerin yürütülmesidir.
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STRATEJ K AMAÇ I. KENTSEL ALTYAPIYI TAMAMLAMAK 

A EJ K HE EF E F MA  Ö E E  E ÇEK-
LE E  

BA A  
(%) 

A MA 
E E  

1.1. Belediyemizin 
ta nmaz varl n  
artt rmak, 

1.1.1. Kamula t r lan ta nmaz say s  5 4 80 Hukuksal sorunlar 
1.1.2. Kamula t r lan alan miktar  (m²) 27.500 9.946,28 36 
1.1.3. Kamula t r lan alan miktar  art  oran  (%) 41 0 0 
1.1.4. Envanteri tutulan ta nmaz say s   650 740 114  
1.1.5. Belediyemiz ad na tahsisi yap lan alan 
miktar  (m²) 

75.000 527.192 703  

 

STRATEJ K AMAÇ II. MAL  YAPIYI GÜÇLEND RMEK 

A EJ K HE EF E F MA  Ö E E  E ÇEK-
LE E  

BA A  
(%) 

A MA 
E E  

2.1. Yerel finansal 
kaynaklar n etkin 
ekilde teminini 

sa lamak, 

2.1.1. Kiraya verilen ta nmaz say s  80 44 55 Hukuksal 
Nedenler 

2.1.2. Kamu kurumlar na tahsisi yap lan 
ta nmaz say s  

10 11 100  

2.1.3. Kira gelirleri art  oran  (%) 7 7 100  
2.2. Yeni gelir 
kaynaklar  olu turmak, 

2.2.1. Yeni olu turulan i yeri say s   10 0 0  
2.2.2. Sat lan ta nmaz miktar  (metrekare) 1.000 0 0  

 

STRATEJ K AMAÇ III. HALKLA L K LER  GÜÇLEND RMEK 

A EJ K HE EF E F MA  Ö E E  E ÇEK-
LE E  

BA A  
(%) 

A MA 
E E  

3.1. Karar ve 
uygulamalar m z  
halk m za etkili ekilde 
anlatmak, 

3.1.1. Belediyemiz internet sitesinde 
yay nlanan haber ve duyuru say s  

5 2 40  

3.1.2. Bas n kurulu lar nda yay nlanan haber 
say s  

2 2 100  

3.1.3. Belediye Bülteninde yay nlanan haber 
say s  

3 0 0  

3.1.4. Di er internet sitelerinde yay nlanan 
haber say s    

2 0 0  

3.2. Payda  ve 
vatanda larla sa l kl  
ili kiler kurmak, 

3.2.1. Payda  kamu kurum ve kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

2 5 100  

3.2.2. Payda  sivil toplum kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

1 1 100  

3.2.3. Payda larla i birli i halinde 
düzenlenen program say s   

1 0 0  

3.1.4. Birim gelen/giden evrak say s  250/150 321/212 128/141  

 
STRATEJ K AMAÇ IV. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

A EJ K HE EF E F MA  Ö E E  E ÇEK-
LE E  

BA A  
(%) 

A MA 
E E  

4.1. nsan kaynaklar  yönetiminde 
sürekli e itimi esas almak, 

4.1.1. E itim programlar na kat lan 
personel say s   

1 2 100  

4.2. Fiziksel ve teknolojik 
altyap m z  sürekli yenilemek, 

4.2.1. Sat n al nan yaz c -taray c  say s  1 1 100  
4.2.2. Sat n al nan bilgisayar say s  1 1 100  
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B. FAAL E LE E L K  AÇ KLAMALA 
 Macun Mahallesi 159 ada 1 Parsel Pazar Yerinin Kamula t rma i lemi Belediyemiz 

Hukuk leri Müdürlü ü taraf ndan takip edilmektedir. 
 Barbaros Mahallesi Alia a Sokak yol kamula t rma i leminin k smen tamamlanm  olup,

kalan k sm n kamula t r lmas  Belediyemiz Hukuk leri Müdürlü ü taraf ndan takip 
edilmektedir. 

 Barbaros Mahallesi, Ören Mevkii, Perge Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alan nda 
bulunan 13.421 ada 42 ve 43 parsellerin Maliye Hazinesi ad na kamula t rma i lemi 
Hukuk leri Müdürlü ü taraf ndan takip edilmektedir.  

 Cihadiye Mahallesi 577 ada 2 nolu Arsa (Semt Pazar )’n n kamula t rma i lemi devam 
etmektedir. 

 3194 say l  mar Kanunu 17. maddesine göre 5 adet sat  i lemi gerçekle tirildi. 
 Belediyemize ait 2  adet dükkan n kiralama ihalesi yap ld .. 
 Antalya Orman Bölge Müdürlü ü’nden 3 adet imar yolu kiraland . 
 5393 say l  Belediye Kanunun 75. maddesine göre 11 adet ta nmaz n kamu 

kurumlar na bedelsiz kullan m tahsisi yap ld . 
 Belediyemiz ad na 1 adet arsan n (Resmi Kurum Alan ) bedelsiz ön tahsisi yap ld . 

B. MAL  E F MA  ÇLA 
BÜTÇE KALEM  ÖDENEK M KTARI (TL) GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

E EL E LE  265.000,00 99.942,04 37,71 
K E LE  MLE  E LE  49.000,00 9.998,96 20,41 

MAL E H ME  AL M E LE  174.000,00 19.599,64 11,26 
FA  E LE  00 00 00 

A  A FE LE  00 00 00 
E MA E E LE  1.152.000,00 16.496,56 1,43 
E MA E A FE LE  00 00 00 

B Ç E ME 00 00 00 
E EK Ö E EKLE  00 00 00 

TOPLAM 1.640.000,00 146.037,20 8,90 
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E K  Ö E  E ML KLA  
a. Birim görevlilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek, 
b. Biriminin y ll k yat r m program n  haz rlamak ve Belediye Meclisi’nin onay na sunmak, 
c. Belediye Birimlerinden gelen sat n alma taleplerini, 4734 say l  Kamu hale Kanunu’nun ilgili

hükümleri gere ince kar lamak, 
d. Sat n alma evrak n n dosyalanmas  ve ar ivlenmesini sa lamak,  
e. Birimin bütçesini haz rlay p Mali Hizmetler Müdürlü ü’ne göndermek, 
f. Birimin Performans Program n  haz rlay p, Mali Hizmetler Müdürlü ü’ne göndermek, 
g. Birim Faaliyet Raporunu haz rlay p, Mali Hizmetler Müdürlü ü’ne göndermek, 
h. Birimin demirba  kayd n  tutmak; ekonomik ömrünü tamamlam  demirba lar n terkin i lemlerini 

yapmak, 
i. Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden hurda sat n  ve ihalesini yapmak, 
j. Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden al nan ta n rlar n, Ta n r lem Fi i kay tlar n  

yapmak, 
k. Belediyemizin ambar ve stok kontrolü i lemlerini yürütmek, 
l. Belediye Hizmet binas n n bak m ve onar m n  yapmak ya da yapt rmak, 
m. Belediye Hizmet Binas n n genel temizlik i lerini yapmak ya da yapt rmak, 
n. Müdürlük emrine verilen personelin görev da l m n  yapmak, 
o. Belediye hizmet binalar n n, atölyelerinin, park ve bahçelerin elektrik bak m ve onar m i lerini 

yapmak, 
p. Belediyemize ait elektrik, su, internet ve benzeri abone i lemlerinin takibini yapmak ve bunlarla 

ilgili harcamalar n yap lmas n  sa lamak, 
q. Belediyemize ait elektronik cihazlar n (bilgisayar, yaz c , monitör, telefon santrali, telefon 

makinesi, faks, ses cihazlar  ve benzeri) bak m ve onar mlar n  yapmak ya da yapt rmak, 
r. Resmi törenlerde, kutlama programlar nda, bayramlarda, temel atma, aç l , panel, konferans 

gibi etkinliklerde ses tesisat n n kurulmas n  sa lamak, 
s. Belediyemiz birimlerinde ortak kullan lan bilgisayar yaz l m programlar n n aboneli ini yapmak 

ve bunlarla ilgili harcamalar  takip ederek hizmetlerin devaml l n  sa lamak,   
t. Belediye Ba kan  ve/veya yetkili ba kan yard mc s nca Birimi ilgilendiren konularda verilecek 

di er görevleri yerine getirmektir.   
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KA  M  KA  E KEK LAM A  (%) 
MEMUR 0 8 8 23 
SÖZLE MEL  PERSONEL 0 1 1 3 
KADROLU Ç  2 3 5 14 
TA ERON LETME PERSONEL  3 18 21 60 

E EL LAM 5 30 35 100 

 

ARAÇ VE MAK NE TÜRÜ 
ARAÇ VE MAK NE YA I 

TOPLAM 
0-5 6-10 11-15 16+ 

B NEK ARAÇLAR 5 2 1 0 8 
KAMYONET 1 0 0 0 1 
TOPLAM                                                                              6             2              1             0                  9  

 
A M  M K A  (A E ) 

MASA ÜSTÜ B LG SAYAR 21 
D Z ÜSTÜ B LG SAYAR 1 
FAX 1 
YAZICI 8 
BÜRO TELEFONU 20 
PROJEKS YON C HAZI 1 
FOTOKOP  MAK NES  8 
TELEFON SANTRAL  1 
EL TELS Z  1 
TELEV ZYON 1 
GÜVENL K KAMERASI 24 
GÜVENL K KAMERASI KAYIT C HAZI 1 
FTC C HAZI 4 
SERVER 1 

LAM 93 



a. Belediye Birimlerinden gelen sat n alma taleplerinin kar lanmas ,
b. Sat n alma evrak n n dosyalanmas  ve ar ivlenmesi,
c. Birimin performans program, faaliyet raporu ve bütçesinin haz rlanmas .
d. Demirba  kay tlar n n tutulmas  ve demirba  terkin i lemlerinin yap lmas ,
e. Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden hurda sat  ve ihalelerinin yap l-
mas .
f. Ta n r i lem fi i kay tlar n n yap lmas .
g. Belediyemizin ambar ve stok kontrolü i lemlerinin yürütülmesi,
h. Belediye Hizmet binalar n n temizlik, bak m ve onar m n n yap lmas  ya da 
yapt r lmas ,
i. Belediye hizmet binalar , atölyeleri, park ve bahçelerin elektrik bak m ve 
onar m i lerinin yap lmas ,
j. Belediyemize ait elektrik, su, internet ve benzeri abone i lemlerinin takibinin 
yap lmas  ve bunlara ili kin harcamalar n yap lmas ,
k. Belediyemize ait elektronik cihazlar n bak m ve onar mlar n n yap lmas  ya da 
yapt r lmas ,
l. Resmi tören ve etkinliklerde ses tesisat  kurulmas d r.
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STRATEJ K AMAÇ I. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

A EJ K HE EF E F MA  Ö E E  E ÇEK-
LE E  

BA A  
(%) 

A MA 
E E  

1.1. Belediyemizin mal ve 
hizmet al mlar n  etkin 
ekilde gerçekle tirmek, 

1.1.1. Haz rlanan mal-hizmet al m  ve 
yap m i i ihale dosyas  say s  

15 12 80 AÇ KLAMA 1 

1.1.2. Gerçekle tirilen ihalesi say s  15 12 80  
1.1.3. Al m ve yap m ihaleleri kat l mc  
say s  (ihale ba na ortalama) 

4 3 75  

1.1.4. hale edilen hizmetlerde 
istihdam edilen i gören say s  

150 150 100  

1.1.5. nternet destek hizmeti verilen 
gün say s  

365 365 100  

1.1.6. Sat n al nan akaryak t miktar  
(litre) 

320.000 427.851,30 134  

1.1.7. Sigorta yapt r lan araç ve 
makine say s  

75 75 75  

1.1.8. Periyodik tamir ve bak m  
yap lan araç say s  

75 10 13  

1.1.9. Fenni muayenesi yap lan araç 
say s  

75 75 100  

1.1.10. Periyodik ödemesi yap lan 
elektrik/su aboneli i say s  

7/5 7/5 100  

1.1.11. Periyodik ödemesi yap lan 
sabit/mobil telefon aboneli i say s  

18/10 12 67/  

1.1.12. K rtasiye ihtiyac  kar lanan 
Belediye birimi say s  

15 15 100  

1.2. Fiziksel ve teknolojik 
altyap m z  sürekli 
yenilemek, 

1.2.1. Ta t takip sistemi kurulan araç 
say s   

25 72 288  

1.2.2. Otomatik barkotlama sistemine 
dâhil edilen demirba  say s   

300 300 100  

2.2.3. Tamir ve bak m yap lan belediye 
bina say s  

4 2 50  

1.2.4. Birim faaliyetlerinde kullan lmak 
üzere at n al nan bilgisayar say s   

3 3 100  

1.2.5. Birim faaliyetlerinde kullan lmak 
üzere at n al nan ta t say s  

1 0 0  

1.2.6 Birim faaliyetlerinde kullan lmak 
üzere at n al nan yaz l m say s  

1 80   

1.3. Personel 
motivasyonunu artt rmak, 

1.3.1. Düzenlenen motivasyon artt r c  
program  say s  

2 2 100  

1.3.2. Motivasyon toplant lar na kat lan 
birim personeli say s  

25 25 100  

1.4. Çal anlar m z 
aras nda tak m ruhunu 
güçlendirmek, 

1.4.1. Düzenlenen bilgilendirme 
toplant s  say s  

3 3 100  

1.5. nsan kaynaklar  
yönetiminde sürekli e itimi 
esas almak, 

1.5.1. E itim programlar na kat lan 
personel say s   

25 25 100  

AÇ KLAMA 1: Yap lmas  planlanan ihalelerin iptal edilmesi. 

STRATEJ K AMAÇ I. KURUMSAL KAPAS TEY  GEL T RMEK 

A EJ K HE EF E F MA  Ö E E  E ÇEK-
LE E  

BA A  
(%) 

A MA 
E E  

1.1. Karar ve 
uygulamalar m z  
halk m za etkili ekilde 
anlatmak, 

1.1.1. Belediyemiz internet sitesinde 
yay nlanan haber ve duyuru say s  

5 5 100  

1.1.2. Bas n kurulu lar nda yay nlanan 
haber say s  

2 5 250  

1.1.3. Belediye Bülteninde yay nlanan 
haber say s  

3 3 100  

1.1.4. Di er internet sitelerinde 
yay nlanan haber say s    

2 2 100  

1.2. Payda  ve 
vatanda larla sa l kl  
ili kiler kurmak, 

1.2.1. Payda  kamu kurum ve 
kurulu u temsilcileri ile yap lan toplant  
say s  

5 5 100  

1.2.2. Payda  sivil toplum kurulu u 
temsilcileri ile yap lan toplant  say s  

1 1 100  

1.2.3. Birim gelen/giden evrak say s  2.000/500 674/341 34/68  
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B. FAAL E LE E L K  AÇ KLAMALA 
 4734 say l  Kamu hale Kanunu kapsam nda 18 sat n alma ihalesi yap ld . Bunlardan 5’i

iptal edildi. Toplam ihale sözle me tutar  8.752.790,47 TL olarak gerçekle ti. 
 Belediyemiz birimlerince kullan lmakta olan bilgisayar programlar  ve sunucular  sürekli 

güncellendi. 
 Bilgiye ula m  kolayla t rmak ve h zland rmak için gerekli donan m n kurulmas  ve 

sürekli güncellenmesi sa land . 
 Belediyemizce organize edilen aç l , festival, resmi tören ve benzeri toplant lar 

öncesinde ses sitemi kuruldu. 
 Belediyemiz birimlerinde gerçekle en bilgi ak , merkezi sistem üzerinden düzenli 

olarak denetlendi. 
 Belediyemiz sat n alma ihale i lemleri elektronik kamu al mlar  platformu (Ekap) 

üzerinden gerçekle tirildi. 
 Ta n r mallar n giri  ve ç k  kay tlar  Ta n r Mal Yönetmeli i ve ilgili Mevzuatlar 

do rultusunda yap ld . 
 Belediyemizin elektrik, su, internet, telefon ve benzeri giderleri zaman nda ödendi. 
 Belediye hizmet binalar , araç ve makinalar n n bak m ve onar mlar  yap ld . 
 Resmi bayram ve özel programlarda bayrak as m i i yap ld . 

 
BÜTÇE KALEM  ÖDENEK M KTARI (TL) GERÇEKLE EN (TL) GERÇEKLE ME (%) 

E EL E LE  866.000,00 760.929,63 87,87 
K E LE  MLE  E LE  143.000,00 122.840,54 85,980 

MAL E H ME  AL M E LE  7.581.000,00 7.203.041,60 95,01 
FA  E LE  00 00 00 

A  A FE LE  00 00 00 
E MA E E LE  307.000,00 199.381,17 64,95 
E MA E A FE LE  00 00 00 

B Ç E ME 00 00 00 
E EK Ö E EKLE  00 00 00 

TOPLAM 8.897.000,00 8.286.192,94 93,13 
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2.3.2. MAL  B L LE  
KES N M ZAN (01.01.2014 - 31.12.2014) 
HE A  
K  HE A  A  B Ç ( L) ALA AK ( L) B Ç KALA  

( L) 
ALA AK KALA  

( L) 
101 Al nan Çekler Hesab  291.481,96 291.481,96 0 0
102 Banka Hesab  44.493.136,99 43.708.013,54 785.123,45 0
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab (-) 43.708.013,54 43.708.013,54 0 0
109 Banka Kredi Kartlar ndan Alacaklar Hesab  5.511.256,40 5.225.736,43 285.519,97 0
120 Gelirlerden Alacaklar Hesab  23.849.851,14 23.849.851,14 0 0
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab  11.754.180,96 3.463.792,71 8.290.388,25 0
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa 1.412.805,56 417.970,23 994.835,33 0
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesab  5.323,98 0 5.323,98 0
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab  252.543,96 246.823,96 5.720,00 0
150 lk Madde ve Malzeme Hesab  1.134.670,36 1.134.670,36 0 0
160  Avans ve Kredileri Hesab  307.868,74 307.868,74 0 0
162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab  372.252,64 173.309,03 198.943,61 0
165 Mahsup Dn. Aktar lan Avans ve Krediler Hesab  24,33 24,33 0 0
190 Devreden Katma De er Vergisi Hesab  719.415,73 25.672,82 693.742,91 0
220 Gelirlerden Alacaklar Hesab  2.359,50 2.359,50 0 0
222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa 1.917.610,33 1.124.714,36 792.895,97 0
240 Mali Kurulu lara Yat r lan Sermayeler Hesab  1.800.080,09 26.212,30 1.773.867,79 0
250 Arazi ve Arsalar Hesab  111.350.034,28 18.497.963,06 92.852.071,22 0
251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab  59.580.219,20 27.016.922,92 32.563.296,28 0
252 Binalar Hesab  12.241.783,02 4.784.513,51 7.457.269,51 0
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab  3.019.206,59 450.030,00 2.569.176,59 0
254 Ta tlar Hesab  3.947.009,34 315.424,74 3.631.584,60 0
255 Demirba lar Hesab  1.567.541,38 32.923,32 1.534.618,06 0
257 Birikmi  Amortismanlar Hesab  ( - ) 85.797,56 4.895.309,06 0 4.809.511,50
258 Yap lmakta Olan Yat r mlar Hesab  5.360.998,64 5.360.998,64 0 0
260 Haklar Hesab  802.502,00 0 802.502,00 0
268 Birikmi  Amortismanlar Hesab  (-) 0 118.027,76 0 118.027,76
300 Banka Kredileri Hesab  1.102.804,79 2.350.000,00 0 1.247.195,21
320 Bütçe Emanetleri Hesab . 16.358.209,43 19.047.715,30 0 2.689.505,87
330 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab  410.309,56 889.890,01 0 479.580,45
333 Emanetler Hesab  2.061.980,40 2.364.051,33 0 302.070,93
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab  2.298.597,16 2.533.377,91 0 234.780,75
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesab  2.506.990,68 2.811.389,07 0 304.398,39
362 Fonlar veya Di er Kamu dareleri Ad na Yap la 1.177.593,38 1.273.719,55 0 96.126,17
363 Kamu dareleri Paylar  Hesab  116.256,30 189.248,71 0 72.992,41
381 Gider Tahakkuklar  Hesab  228.491,41 312.592,40 0 84.100,99
391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab  25.672,82 25.672,82 0 0
400 Banka Kredileri Hesab  1.247.195,21 1.247.195,21 0 0
481 Gider Tahakkuklar  Hesab  84.100,99 84.100,99 0 0
500 NET DE ER HESABI 32.025.339,05 141.996.153,19 0 109.970.814,14
570 Geçmi  Y llar Olumlu Faaliyet Sonuçlar  Hesab  0 29.369.959,81 0 29.369.959,81
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesab  6.692.409,42 12.150.224,56 0 5.457.815,14
600 Gelirler Hesab  46.239.513,97 46.239.513,97 0 0
630 Giderler Hesab  32.893.245,62 32.893.245,62 0 0
690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab  38.351.060,76 38.351.060,76 0 0
800 Bütçe Gelirleri Hesab  34.395.790,26 34.395.790,26 0 0
805 Gelir Yans tma Hesab  34.395.790,26 34.395.790,26 0 0
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab  1.443.167,57 1.443.167,57 0 0
830 Bütçe Giderleri Hesab  34.731.646,66 34.731.646,66 0 0
835 Gider Yans tma Hesab  34.731.646,66 34.731.646,66 0 0
895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab  69.122.388,39 69.122.388,39 0 0
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab  62.225.241,83 62.225.241,83 0 0
901 Bütçe Ödenekleri Hesab  89.718.837,00 89.718.837,00 0 0
905 Ödenekli Giderler Hesab  34.731.646,66 34.731.646,66 0 0
906 Mahsup Dönemine Aktar lan Kullan lacak Öd. 32.640,64 32.640,64 0 0
907 Mahsup Dönemine Aktar lan Ödenekler Hesab  32.640,64 32.640,64 0 0
910 Teminat Mektuplar  Hesab  2.174.367,40 1.085.107,40 1.089.260,00 0
911 Teminat Mektuplar  Emanetleri Hesab  1.085.107,40 2.174.367,40 0 1.089.260,00
920 Gider Taahhütleri Hesab  13.397.765,46 13.317.595,46 80.170,00 0
921 Gider Taahhütleri Kar l  Hesab  13.317.595,46 13.397.765,46 0 80.170,00

LAM 944.844.011,46 944.844.011,46 156.406.309,52 156.406.309,52
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AK  BELE E  B LA Ç  (01.01.2014-31.12.2014) 
A K T  F L E R P A S  F L E R 

- önen arl klar 11.259.597,50 - K sa adeli abanc  Kaynaklar 5.510.751,17 
10 Haz r e erler 1.070.643,42 30 K sa adeli ç Mali Borçlar 1.247.195,21 
102 Banka Hesab  785.123,45 300 Banka Kredileri Hesab  1.247.195,21 
109 Banka Kredi Kartlar ndan Alacaklar Hesab  285.519,97 32 Faaliyet Borçlar  2.689.505,87 
12 Faaliyet Alacaklar  9.290.547,56 320 Bütçe Emanetleri Hesab  2.689.505,87 
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab  8.290.388,25 33 Emanet abanc  Kaynaklar 781.651,38 

122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab  994.835,33 
330 Al nan Depozito ve Teminatlar 
Hesab  479.580,45 

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesab  5.323,98 333 Emanetler Hesab  302.070,93 
14 i er Alacaklar 5.720,00 36 Ödenecek i er ükümlülükler 708.297,72 
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab  5.720,00 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab  234.780,75 

16 Ön Ödemeler 198.943,61 
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik 
Kesintileri Hesab  304.398,39 

160  Avans ve Kredileri Hesab  0 
362 Fonlar veya Di er Kamu dareleri 
Ad na Yap lan 96.126,17 

162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab  198.943,61 363 Kamu dareleri Paylar  Hesab  72.992,41 
165 Mahsup Dn. Aktar lan Avans ve Krediler 
Hesab  0 

38 elecek Aylara Ait elirler ve 
ider ahakkuk 84.100,99 

19 i er önen arl klar 693.742,91 381 Gider Tahakkuklar  Hesab  84.100,99 
190 Devreden Katma De er Vergisi Hesab  693.742,91     
    - zun adeli abanc  Kaynaklar 0 

- uran arl klar 139.049.742,76 40 zun adeli ç Mali Borçlar 0 
22 Faaliyet Alacaklar  792.895,97 400 Banka Kredileri Hesab  0 

220 Gelirlerden Alacaklar Hesab  0 
48 elecek llara Ait elirler ve 

ider ahakkuku 0 
222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab  792.895,97 481 Gider Tahakkuklar  Hesab  0 
24 Mali uran arl klar 1.773.867,79     
240 Mali Kurulu lara Yat r lan Sermayeler Hesab  1.773.867,79 - Öz Kaynaklar 144.798.589,09 
25 Maddi uran arl klar 135.798.504,76 50 et e er 109.970.814,14 
250 Arazi ve Arsalar Hesab  92.852.071,22 500 Net De er Hesab  109.970.814,14 

251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab  32.563.296,28 
57 eçmi  llar lumlu Faaliyet 

onuçlar  29.369.959,81 

252 Binalar Hesab  7.457.269,51 
570 Geçmi  Y llar Olumlu Faaliyet 
Sonuçlar  Hesab  29.369.959,81 

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab  2.569.176,59 59 önem Faaliyet onuçlar  5.457.815,14 

254 Ta tlar Hesab  3.631.584,60 
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu 
Hesab  5.457.815,14 

255 Demirba lar Hesab  1.534.618,06     
257 Birikmi  Amortismanlar Hesab  ( - ) -4.809.511,50     
258 Yap lmakta Olan Yat r mlar Hesab  0     
26 Maddi lmayan uran arl klar 684.474,24     
260 Haklar Hesab  802.502,00     
268 Birikmi  Amortismanlar Hesab  (-) -118.027,76     
Aktif oplam 150.309.340,26 asif oplam  150.309.340,26 
X- az m Hesaplar 1.169.430,00 X- az m Hesaplar 1.169.430,00 

90 Ödenek Hesaplar  0 90 Ödenek Hesaplar  0 
906 Mahsup Dönemine Aktar lan Kullan lacak 
Ödenek 0 

907 Mahsup Dönemine Aktar lan 
Ödenekler Hesab  0 

91 akit  eminat ve Ki ilere Ait Menkul K y 1.089.260,00 
91 akit  eminat ve Ki ilere Ait 
Menkul K y 1.089.260,00 

910 Teminat Mektuplar  Hesab  1.089.260,00 
911 Teminat Mektuplar  Emanetleri 
Hesab  1.089.260,00 

92 aahhüt Hesaplar  80.170,00 92 aahhüt Hesaplar  80.170,00 
920 Gider Taahhütleri Hesab  80.170,00 921 Gider Taahhütleri Kar l  Hesab  80.170,00 

E EL LAM 151.478.770,26 E EL LAM 151.478.770,26 
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2.3.3. TEMEL MAL  TABLOLARA L K N AÇIKLAMALAR            
2014 L  E  B ÇE  KE  HE AB  (EK M K FLA MA E ) 

B ÇE KALEM  E  B ÇE  E ÇEKLE E  E ÇEKLE ME  
A  (%) 

PERSONEL G DERLER  12.543.000,00 10.837.205,39 86,40 
SGK DEVLET PR MLER  G DERLER  2.027.500,00 1.751.384,94 86,38 
MAL VE H ZMET ALIM G DERLER  19.107.000,00 15.022.019,86 77,87 
FA Z G DERLER  265.000,00 228.491,41 86,22 
CAR  TRANSFERLER 754.000,00 449.941,41 59,67 
SERMAYE G DERLER  15.202.500,00 6.316.018,34 41,55 
SERMAYE TRANSFERLER  150.000,00 126.584,96 84,39 
BORÇ VERME 1.000,00 0,00 0 
YEDEK ÖDENEKLER 4.950.000,00 0,00 0 
TOPLAM 55.000.000,00 34.731.646,66 63,15 

(2013 y l ndan 2014 y l na devreden ödenek tutar  32.391,83 TL. ) 

Belediyemizin 2014 y l  gider bütçesinde ayr lan 55.032.391,83 TL ödene in 34.731.646,66 
TL’si harcanm  ve %63,11 gerçekle me ba ar s  sa lanm t r. Personel giderleri için 
ayr lan 12.543.000,00 TL ödene in 10.837.205,39 TL’si harcanm  ve bu kalemde %86,40 
gerçekle me ba ar s na ula lm t r. SGK devlet prim gideri olarak ayr lan 2.027.500,00 TL 
ödene in 1.751.384,94 TL’si harcanarak %86,38 gerçekle me sa lanm t r. Faiz gideri 
olarak ayr lan 265.000,00 TL ödene in 228.491,41 TL’si kullan larak %86,22 gerçekle me 
ba ar s  yakalanm t r. Sermaye transferleri kaleminde ayr lan 150.000,00 TL ödene in  
126.584,96 TL’si kullan larak %84,39 gerçekle me ba ar s  yakalanm t r. Mal ve hizmet 
al m giderleri için ayr lan 19.324.391,83 TL ödene in 15.022.019,86 TL’si kullan larak 
%77,74 gerçekle me ba ar s  sa lanm t r. Cari transferler bütçe kalemi için ayr lan 
754.000,00 TL ödene in 449.941,76 TL’si harcanarak %59,67 gerçekle me ba ar s na 
ula lm t r. Sermaye giderleri olarak ayr lan 15.202.500,00 TL ödene in 6.316.018,34 
TL’si kullan larak %41,55 gerçekle me ba ar s na ula lm t r. Buna kar l k yedek ödenek 
olarak ayr lan 4.950.000,00 TL ve borç verme kalemi için ayr lan 1.000,00 TL ödenekler 
harcanmam t r.
Ödenek tutarlar  aç s ndan yap lan kar la t rmada ilk s rada mal ve hizmet al mlar  
gelmekte, bu harcama kalemini sermaye giderleri, personel giderleri, yedek ödenekler, 
SGK prim giderleri, cari transferler, faiz giderleri, sermaye transferleri ve borç verme kalemi 
izlemektedir. Gerçekle en harcama miktarlar na göre yap lan k yaslamada da s ralamaya 
bak ld nda ilk s rada mal ve hizmet al m giderlerinin geldi i, bunu s ras yla personel gider-
leri, sermaye giderleri, SGK devlet primi giderleri, cari transferler, faiz giderleri ve sermaye 
giderleri takip etmektedir. Borç verme ve yedek ödenekler kalemlerinin ise hiç kullan l-
mad  görülmektedir. Gider bütçesi kesin hesab  kurumsal s n fland rma düzeylerine ili kin 
ödenek ve gerçekle me durumlar  a a da görülmektedir. 

2014 L  E  B ÇE  KE  HE AB  (K M AL FLA MA E ) 

BELE E Ö E M B M  E  B ÇE  ( L) E ÇEKLE E  ( L) E ÇEKLE ME  
A  (%) 

1 Ö EL KALEM M L  1.246.000,00 605.306,52 48,58 
2 BA  A  E HALKLA L K LE  M. 586.000,00 364.218,85 62,15 
3 A  KA AKLA  E E M M . 610.000,00 442.998,19 72,62 
4 A  LE  M L  1.162.000,00 501.032,04 43,12 
5 H K K LE  M L  4.370.000,00 4.176.609,70 95,57 
6 FE  LE  M L  11.952.700,00 9.529.877,75   79,73 
7 MA  E EH L K M L  3.135.000,00 1.417.210,35 45,21 
8 K L  E AL LE  M . 1.823.000,00 1.111.841,50 60,99 
9 MAL  H ME LE  M L  4.960.000,00 1.771.164,87 35,71 
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10 A K E BAHÇELE  M L  6.367.000,00 847.552,28 13,31 
11 EM L K LE  M L  2.506.000,00 2.437.770,77 97,28 
12 AB A M L  2.817.000,00 2.215.482,57 78,65 
13 E EK H ME LE  M L  8.897.000,00 8.286.192,94 93,13 
14 EMLAK E MLAK M L  1.640.000,00 146.037,20 8,90 
15 A  K L M L  2.928.300,00 878.351,13 30,00 
GENEL TOPLAM 55.000.000,00 34.731.646,66 63,15 

(2013 y l ndan 2014 y l na devreden ödenek tutar  32.391,83 TL) 

Belediyemiz birimleri aras nda Fen leri Müdürlü ü, 2014 y l  bütçesinde ayr lan 11.952.700,00 TL 
ödenek miktar  ile ilk s rada gelmektedir. Fen leri Müdürlü ü kendisi için ayr lan ödene in 
9.529.877,75 TL’sini harcayarak %79,73 gerçekle me ba ar s  yakalam t r. Bu müdürlü ü 
8.897.000,00 TL ödenek tutar  ile Destek Hizmetleri Müdürlü ü takip etmi  ve ayr lan ödene in 
8.286.192,94 TL’sini harcayarak % 93,13 gerçekle me sa lam t r. Bu müdürlükleri 6.367.000,00 
TL. ödenek ile Park Bahçeler Müdürlü ü, 3.135.000,00 TL. ödenek ile mar ve ehircilik Müdürlü ü, 
2.928.300,00 TL. ödenek le Yap  Kontrol Müdürlü ü, 2.817.000,00 TL. ödenek ile Zab ta 
Müdürlü ü ve di er müdürlükler takip etmi tir. Temizlik leri müdürlü ü %97,28 gerçekle me 
ba ar s  sa layarak ilk s rada yer alm t r. Bu müdürlü ü % 95,57 gerçekle tirme ba ar s  ile Hukuk 

leri Müdürlü ü, % 93,13  gerçekle tirme ile Destek Hizmetleri Müdürlü ü ve di er müdürlükler 
takip etmi tir. Emlak ve stimlak Müdürlü ü, planlam  oldu u kamula t rma i lemlerini yönetsel 
sorunlardan dolay  yapamad  için 1.640.000.00 TL tutar ndaki ödene in 146.037,20 TL’ni kullana-
bilmi  ve gerçekle me ba ar s  %8,90 seviyesinde kalm t r. Belediyemiz bütün harcamalar n  
effaf ekilde ve banka hesaplar  üzerinden yapm t r. Belediyemizin Gelir bütçesi ve gerçekle me 

durumu a a da görülmektedir
2014 L  EL  B ÇE  KE  HE AB 

B ÇE KALEM  GEL R BÜTÇES  GERÇEKLE EN 
GERÇEKLE ME  

ORANI (%) 

VERG  GEL RLER  31.615.000,00 18.483.537,39 58,46 
MÜLK YET VE TE EBBÜS GEL RLER  3.903.000,00 489.107,11 12,53 
ALINAN BA I  VE YARDIMLAR   1.412.000,00 2.064.962,45 146,24 
D ER GEL RLER  16.931.000,00 13.353.134,78 78,87 
SERMAYE GEL RLER  1.404.000,00 0,00 0 
RED VE ADELER -265.000,00 -1.443.167,57 0 

LAM 55.000.000,00 32.947.574,16 59,90 

 

Belediyemiz 55.000.000,00 TL gelir toplamay  öngörmü tür. Tahakkuk eden gelirin 32.947.574,16 
TL’sini tahsil ederek ve %59,90 tahsilat ba ar s  yakalam t r. Tahakkuk eden vergi gelirinin 
18.483.537,39 TL’sini tahsil edilmi  ve %58,46 gerçekle me ba ar s na ula lm t r. Di er gelirler 
kaleminde yer alan alaca n 13.353.134,78 TL’si tahsil edilerek bu kalemde %78,87 gerçekle me 
ba ar s  sa lam t r. Al nan ba  ve yard mlar kaleminde 2.064.962,45 TL tutar nda tahsilat sa lan-
m  ve %146,24 seviyesinde gerçekle me ba ar s  elde edilmi tir. Mülkiyet ve te ebbüs gelirleri 
kaleminde yer alan gelirin %12,53’ü yani 489.107,11 TL’si tahsil edilebilmi tir. Öte yandan red ve 
iadeler 1.443.167,57 TL olmu tur. Sermaye gelirleri kalemlerinde herhangi bir gerçekle me 
olmam t r.
   

Kesin mizan n 300 banka kredileri hesab nda görüldü ü gibi Belediyemizin, 1.331.296,20 TL 
tutar nda k sa vadeli kredi borcu bulunmaktad r. Mizan n 300 kalemlerinde bulunan vergi, sigorta, 
sigorta pirimi emekli kesene i gibi borçlar  k sa vadeli borç olup bunlar ilgili oldu u dönem içerisinde 
ödenmektedir. Mizan n 320 bütçe emanetleri hesab ndaki 2.689.505,87 TL borç 2014 y l  bütçesin-
den ç km  olup 2015 y l nda ödenmek üzere hak sahipleri ad na emanete al nm t r.     
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Kaynak yönetiminde etkinlik, verimlilik, effafl k ve hesap verebilirlik ilkelerini benimseyen 
Belediyemizin gelir, gider ve harcamaya ili kin bütün i lemleri iç ve d  denetime tabidir. 
Belediyemizde kadrolu iç denetçi bulunmamakla birlikte, hiyerar i içinde üst yönetim ve 
birim harcama yetkilileri taraf ndan mali denetimler yap lmaktad r. Belediye yöneticileri, mali 
i lemlerin stratejik plan, bütçe, performans program  ve yasalara uygunlu unu ve yerin-
deli ini denetlemektedir. Harcama birimlerince haz rlanan ara faaliyet raporlar  üst yönetim 
ve birim yöneticilerince toplant larda de erlendirilmektedir. Belediye Ba kanl  taraf ndan 
haz rlanan faaliyet raporu Belediye Meclisinde görü ülüp oylanmaktad r. Ay ca, Belediye 
Meclis Denetim Komisyonu, Belediyenin gelir, gider ve taahhütlerine ili kin her türlü bilgi, 
belge ve i lemi denetlemektedir. Denetim Komisyonumuz, 2014 Mali Y l  hesaplar n n 
incelemesine ba lam  olup çal malar n  sürdürmektedir. 
Belediyemizin gelir, gider harcamaya ili kin bütün i lemleri yasada gösterilen mali denetim 
makamlar  taraf ndan yap lmaktad r. Say tay; mali kaynaklar n etkin, verimli, ekonomik, 
yerinde ve usulüne uygun kullan l p kullan lmad n  denetlemektedir. Mali tablolar n güve-
nilirli i, gelir, gider ve belediye mallar na ili kin hesaplar n yasalara ve di er hukuksal 
mevzuata uygunlu u kontrol edilmektedir. Kamu hale Kurumu, Belediyemizin her türlü 
ihale ve taahhütlerinin ilgililerin ikâyeti üzerine denetlemektedir. 
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III. KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TEN N 
DE ERLEND R LMES   

3.1. GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER 
 

GÜÇLÜ YÖNLER M Z 
 Hizmet birimlerimiz aras nda ileti im kanallar  aç kt r. 

 nsan kaynaklar m z genç ve dinamiktir. 

 Personel say m z yeterlidir. 

 Belediye yönetimi yeniliklere ve i birli ine aç kt r. 

 Çal anlar m z, lçenin sorunlar n  iyi bilmektedir. 

 Halk m z ile Belediyemiz aras nda ileti im kanallar  aç kt r.  

 Belediyemizin yeni gelir kaynaklar  yaratma potansiyeli vard r.  

 Belediye yönetimi tak m çal mas  desteklenmektedir.  

 Kat l mc  yönetim anlay  uygulanmaktad r. 

 Personel motivasyon seviyesi yüksektir. 

  ve i lemlerimiz effaft r. 

 Dosyalama ve ar ivleme sistemimiz yenidir. 
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ZAYIF YÖNLER M Z 

 Araç ve makine park m z yetersizdir. 

 Hizmet binam z yetersizdir. 

 Belediye ta nmaz varl m z yetersizdir. 

 Kurumsalla mada sorunlar vard r. 

 ehirde sosyal donat  alanlar  yetersizdir. 

 ehirde fiziksel aktivite alanlar  yetersizdir.  

 ehrimizin imar ve altyap  sorunlar  çözülmü  de ildir. 

 Toplumsal ya am alanlar n n temizlenmesinde sorunlar vard r. 

 Gelir kaynaklar  hizmetlerimizi finanse etmekte yetersiz kalmaktad r. 

 Birimlerimiz aras  personel da l m nda dengesizlikler vard r. 

 Dezavantajl  toplum kesimlerine yap lan yard mlar yetersizdir. 

 Halk e itim hizmetleri yetersizdir. 

 Hibe projeleri üretme kapasitemiz yetersizdir. 

 Performansa dayal  yönetim uygulanmamaktad r. 

 Veterinerlik hizmetlerimiz yetersizdir. 
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Belediyemiz 2014 Y l  Performans Program nda öngörülen hedefler ve gerçekle me düzey-
lerine bak ld nda genel olarak ba ar l  bir faaliyet dönemi geçirildi i görülmektedir. Birim-
lerimiz birçok performans hedefinde %100 gerçekle me sa lam t r. Hatta baz  faali-
yetlerde hedeflenin çok daha ötesinde gerçekleme ba ar s  yakalanm t r. Zab ta, temizlik, 
sat n alma, temsil, bas n, halkla ili kiler, ruhsatland rma gibi yönetsel hizmetler ba ar yla 
sunulmu tur. Fen leri Müdürlü ü planlam  oldu u alt ve üst yap  yat r mlar n  büyük 
ölçüde gerçekle tirmi tir. Eski Çalkaya Belediyesi hizmet binas nda ba lat lan tadilat 
çal malar  tamamlanarak Aksu Semt Poliklini i olarak hizmete sokulmu tur. Ayr ca iki farkl  
kapal  pazar yeri projesi tamamlanm t r. Park ve Bahçeler Müdürlü ü’nce yap m  planla-
nan park-bahçe ve çevre düzenleme çal malar  önemli ölçüde tamamlanm t r. Aksu ken-
tinin imar sorunlar n n çözümü ve planl  yap la man n sa lanmas  yönünde çal malara 
devam edilmi tir. Emlak ve stimlak Müdürlü ü’nce yap lmas  planlanan kamula t rmalar 
adli sorunlar nedeniyle önemli ölçüde ba ar lamam t r. 
Belediyemizin gelir, gider ve harcamaya ili kin bütün i lemleri effafl k, hesap verebilirlik, 
etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik prensiplerine uygun olarak gerçekle tirilmi tir. 2014 y l  
gider bütçesinde ayr lan 55.032.391,83 TL ödene in 34.731.646,66 TL’si harcanm  ve 
bütçede %63,11 gerçekle me ba ar s  sa lanm t r. Toplanmas  öngörülen 55.000.000,00 
TL gelirin 32.947.574,16 TL’sini tahsil ederek ve %59,90 tahsilat ba ar s  elde edilmi tir. 
Bununla birlikte bütçe gelirlerinin, giderleri kar lama düzeyi oldukça dü ük kalm t r.
Sonuç olarak Belediyemizin idari ve mali aç dan ba ar l  bir faaliyet dönemi geçirdi i 
söylenebilir. Bununla birlikte kurumsalla ma düzeyinin dü ük oldu u, imar sorunlar n n 
devam etti i, da n k yerle imden dolay  hizmet üretmede sorunlar ya and  görülmekte-
dir. Bu sorunlar n çözümlenmesi için bütün payda lar n katk s  ve deste inin al narak geni  
kapsaml  projeler geli tirilmesine ihtiyaç duyulmaktad r.     
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