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1- GENEL BİLGİLER

Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip
kamu tüzel kişileridir. Kanunlarla kendilerine verilen yetki ve görevler çerçevesinde belde halkının
yaşam kalitesinin geliştirilmesi için ortak nitelikli yerel hizmetleri sunarlar.
Belediyeler, yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde kurulmuş kamu kurumları olarak bir yandan
hizmetin halka en yakın yerden verilmesini ve böylece kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını
sağlarken, diğer yandan da yine halka yakınlıkları sebebi ile karar ve uygulamalara halkın katılımının
daha kolay olduğu kurumlardır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesine göre; “Herkes ikamet ettiği beldenin
hemşehrisidir”. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında
bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan
onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.
Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin
korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar.
Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve
çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan
toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmeye paralel olarak insanların kamu kesimine
bakış açıları de değişmekte ve artık kamu kesiminin sunduğu hizmetlerle yetinmeyerek, bu
hizmetlerde kalite aramaktadırlar. Kamunun sunduğu hizmetin bir lütuf olmadığı, kamu
kesiminin toplumun kaynaklarını kullanarak topluma hizmet eden kuruluşlar olduğu anlayışının
yaygınlaşması ile beraber, artık kamunun sunduğu hizmetlerdeki ve sunuş biçimindeki kalite
toplum tarafından sorgulanmaktadır. Toplum, kendisine hizmet etmekle sorumlu olan kamu
yönetimlerinin ve özelde belediyelerin kendilerine tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli
kullanılması konusunda da her geçen gün daha hassas davranmakta ve bu alandaki çalışmaları
sorgulamaktadır.
Belediyemiz, hemşehrilerimize yönelik olarak sunmakta olduğu hizmetlerde kalite, etkinlik ve
verimlilik artışını sağlamak, hemşehrilerinin yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla gereken
çalışmaları yapmak ve hemşehri memnuniyetini artırmak için Toplam Kalite Yönetimi ve ISO
9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını başlatmış ve “Akhisar Belediyesi Kalite
Yönetim Sistemini” kurmuştur.
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MİSYONUMUZ

Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “varlık sebebim
nedir?”, yani “niçin varım?” sorusuna verdiği cevaptır.
Kısa, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, hizmetin
amacını tanımlar. Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde
belirlenir.
Kuruluşun hizmet verdiği kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve /veya
ürünler tanımlanır.
Akhisar Belediyesinin Misyonu;
“AKHİSAR’IN KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK”
A- 2 )

VİZYONUMUZ

Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından
benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifadeyle vizyon; kuruluşun “ne olmak
istiyoruz” sorusuna vereceği cevaptır.
Akhisar Belediyesinin Vizyonu;
“KENDİNİ VE KENTİNİ GELİŞTİREN ÖNCÜ BELEDİYE”

A- 3)

İLKELERİMİZ

•

Belediye hizmetlerinde “önce insan “ düsturu ile vatandaş memnuniyetini sağlamak

•

Planlı, etkin ve verimli çalışmak

•

Adil, güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek

•

Şeffaf ve hesap verebilir olmak

•

Bilgi ve teknolojiden azami düzeyde faydalanmak

•

Çevreye karsı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak

•

Karar ve uygulamalara vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak

•

Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem vermek

•

Kent ve kent halkının değerlerini ve haklarını korumak

•

Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu güçlendirmek

•

Kent hizmetlerinde gönüllü katılımı teşvik etmek
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ODAK ALANLARI
Odak Alanlar, belediyemizin önümüzdeki süreçte özel önem vereceği, kaynaklarının önemli bir
bölümünü aktaracağı ve belediyemizin misyon ve vizyonuna ulaşabilmesi için yapılacak çalışmaların
yoğunlaşacağı alanlardır. Dolayısıyla, bundan sonraki süreçte belediyemiz çalışmalarının genel
konseptini bu bölüm oluşturmaktadır.
Odak alanlarda, her alan için belediyemizin ulaşmak istediği amaç, bu amaca ulaşmak için izlenecek
politikalar ve bu politikalara uygun yapılacak faaliyetler belirlenmektedir. Akhisar Belediyesinin
odak alanları, bu alanlarda izlenecek politikalar ve politikalar kapsamında gerçekleştirilecektir.

B – YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir
içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat,
turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri
açar.
b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile
bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir;
bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak
yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli
desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün
başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda
bankacılığı yapabilir.
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Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek
nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine
göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak
veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su
ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem
dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata
göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve
tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı
malları yoksullara vermek.
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n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve
hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre
kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları
ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini
tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması
ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi
tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri
Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir;
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle
yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara
göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve
ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve
aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz
olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık,
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz
veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da
uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç
gelirleri haczedilemez.
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C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-

ÖRGÜT YAPISI
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2- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Belediyemiz araştırma, inceleme, projelendirme, hesaplama, uygulama,
bilgilendirme, bilgi alma, tahsilat ve her türlü işlemlerin yapılması, sonuçlandırması gibi tüm
hizmet çalışmalarında, faaliyetlerinde etkinlik verimlilik ve kalite artışının sağlanması için
bilişim teknolojilerinden yararlanmaktadır.
2009 yılı içerisinde kurum içi otomasyonu tamamlanmış olup, bilgisayarsız birim
kalmamıştır. Tüm birimlerde internet mevcut olup, internet güvenlik için ve uygunsuz
kullanımları önlemek için Freewall alınmıştır. El bilgisayarı alınmış olup su okumaları anında
tahsilata yansıtılmaktadır. Bankalarla yapılan anlaşma gereği düzenli olarak su tahsilatı
bilgileri transferi yapılmaktadır.
Belediye otomasyon programında gelir ve muhasebe ayağı tamamen
kullanılmakta olup zabıta ve ayniyat demirbaş, makine ikmal ve eğlence programları
kullanımına başlatılmış eğitimi verilmiştir. 2007 yılından itibaren evlendirme, ölüm mernis,
işyeri ruhsat, emlak istimlak proğramları kullanılmaktadır. İmar işleri ruhsat programını aktif
olarak kullanmaktadır. Proğramda değişiklikler ve yeni uygulamalar sürekli
güncellenmektedir.
Ayrıca mahalle muhtarlarını da belediye otomasyonuna bağlanmıştır

4-

AKHİSAR BELEDİYESİ NORM KADRO UYGULAMASINA
GÖRE DÜZENLENEN YENİ MÜDÜRLÜKLER

1- YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
2- MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
3- FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
4- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
5- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
6- İTFAİYE MÜDÜRÜ
7- ZABITA MÜDÜRÜ
8- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
9- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ
10- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
11- BASIN YAYIN VE HALKLA İLŞ. MD
12- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ
13- ÇEVRE VE KORUMA KONTROL MÜDÜRÜ
14- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ
15- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
16- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.
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5-

SUNULAN HİZMETLER:

Toplumların ortak ihtiyaçlarının karşılanması, ortak kurallarının korunması amacıyla
oluşan organizasyon olan devletin işlevsel ve yapısal özelliklerinin bütününe, kamu yönetimi
denmektedir. Bir başka ifade ile kamu yönetimi; “Devlet ve toplum düzeninin kesintisiz
olarak işlemesi ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerinin
üretilip halka sunulmasına ilişkin bir sistemdir.”
Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulan kamu yönetimi merkezi
ve yerel olmak üzere iki ayrı yapılanmadan oluşmaktadır. Merkezden yönetim; kamu
yönetiminde karar mekanizmalarının merkeze bağlı olması ve merkez tarafından belirlenmesi,
mali kaynak yönetiminin (gelir ve giderlerin), her türlü personel işlemlerinin ve kamu
hizmetlerinin organizasyonunun merkezi birimler veya onlara bağlı birimler tarafından
yapılmasını ifade eder. Yerinden yönetim ise; merkezi yönetimden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip
bulunan idari kuruluşların yönetimle ilgili kararlar alıp uygulayabildiği sistemdir. Yerel
Yönetimler, yöre halkının ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak üzere, yerel topluluğa
kamu hizmeti sağlayan ve yerel halkın kendi seçtiği organlarca yönetilen, yönetsel, siyasal ve
toplumsal bir kurumdur.
Yerel Yönetimler, kentlerin gelişim alanlarını yönlendirilmelerini, sanayi alanlarının,
konut alanlarının, sosyokültürel alanların, ticari ve ortak alanların yer seçimi, uygulaması ve
kanun ile yönetmelikler doğrultusunda yapılanmasını sağlar. Yapılanma sonucu oluşan her
türlü alt yapının ve üst yapının yapılmasını, bakım ve onarımını sağlar. Kentlinin her türlü
ulaşım sorunlarını, çevre sağlığı, temizlik, zabıta, acil yardım, kurtarma, nikah hizmetleri,
mesleki beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri, kültürel etkinlikler,
sanat, tanıtım, turizm alanlarında sosyal yaşam standartlarına ulaşmasını ve kalitenin
arttırılmasını organize eder, yapar veya yaptırır.
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AMAÇ VE HEDEFLER :
İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Akhisar Belediyesi olarak amacımız, kaynaklarımızın etkin ve verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlamak, sürekli eğitim ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla hareket edip,
hemşehrilerimizin ve çalışanlarımızın, karar ve uygulamalarımıza katılımı ile, kentimizin
sağlıklı gelişimini ve halkımızın memnuniyetini sağlamaktır.
Kalite politikamız kapsamında faaliyetlerimizi gerçekleştirirken takip edeceğimiz
yönetim ilkelerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akhisarlılara, çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayışı ve bakış açısı ile hizmet
etmek
Kararlara ve uygulamalara hizmet edenlerin ve hizmet alanlarının katılımını sağlamak
Hizmet alanların, memnuniyetine odaklı belediyecilik anlayışını benimsemek
Halkın kültür, eğitim, spor gibi ihtiyaçlarını da temel ihtiyaçlar olarak kabul etmek ve
gereklerini yerine getirmek.
Kolaylaştıran, kucaklayan, birleştiren, zayıfları koruyan sosyal bir anlayışla yönetim
Güler yüzlü, diklenmeyen ama dik durabilen ilkeli bir yönetim
“Mazeretin, başarının yerini tutmayacağı” ilkesine inanmış olmak.
Belediyecilikte her zaman farklı yaklaşımlar, yenilikler ve hedeflerle çalışmak.
Hizmet kalitesini korumak ve yükseltmek için, çalışan motivasyonunu ve gelişimini
sürekli hale getirmek, ekip ruhunu geliştirmek.
Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri, “daha iyi hizmeti, daha etkin, daha yaygın
ve daha ekonomik nasıl sunabiliriz” arayışı ile yapmak.
Kamu kurum-kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medya
ve toplumun diğer dinamikleri ile diyalog içinde bir yönetim.
Hukuktan yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil davranmak.
Öğrenen kent anlayışını geliştirmek.
Halk yararına tüm çözümlerde kararlı olmak.
Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme.
Tarihi kültürel ve doğa mirasına sahip çıkan bir belediye.
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FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Stratejik Yönetim çalışmaları kapsamında yapılan durum analizin için en fazla
kullanılan teknik Swot Analizidir. Swot Analizi, kuvvetli-zayıf-fırsatlar ve tehditler analizi
demektir.
GÜÇLÜ YÖNLER
Güçlü yönler, kuruluşun amaçlarına ulaşması için yaralanabileceği olumlu hususlar ve
özelliklerdir.
Belediyemizin güçlü yönleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
1- Yeni belediye hizmet binası
2- Güçlü gayrimenkul portföyü
3- İş makine parkının güçlü oluşu
4- Bilişim alt yapısının mevcut olması
5- Su ve kanalizasyon şebekesinde yüksek tamamlanma oranı
6- Belediye sosyal ve sportif tesislerinin fazla oluşu

ZAYIF YÖNLER
Zayıf yönler de kuruluşun başarılı olmasını engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir
ifadeyle, aşılması gereken olumsuzluklardır.
Belediyemizin zayıf yönleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
1- Mali kaynak yetersizliği
2- Nitelikli personel yetersizliği
3- Birimler arası personel dağılımında dengesizlik
4- Kurum içi iletişim yetersizliği
5- Motivasyon eksikliği
6- Organizasyon yapısında belirsizlik
7- Atık su arıtma tesisi yetersizliği
8- Çöp toplama ve ayrıştırma tesis yetersizliği
9- Halihazır harita eksikliği
10- Revizyon imar planı ihtiyacı
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11- Yağmur suyu kanal eksikliği
12- Köy garajının yetersizliği
13- Otopark sorunu

FIRSATLAR
Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması
muhtemel olan etkenler ya da durumlardır.
Belediyemizin fırsatları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
1- Zengin tarihi – kültürel miras
2- Organize sanayinin varlığı
3- Zeytin ihtisas organize sanayi kurulması girişimi
4- İlçenin şehirler arası ana ulaşım aksında bulunması
5- Doğalgaz kullanımının artması

TEHDİTLER
Tehditler, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi
veya sınırlandırılması gereken unsurlardır.
Belediyemizin tehditleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir
1- Ekonomik kriz
2- Kentin şehirler arası yol ve tren yolu ile bölünmüş olması
3- Deprem riski
4- Çevre kirliliği
5- Doğalgaz şebeke yatırımlarının yollardaki tahribatı
6- Kent içi trafik
7- Tarım arazileri üzerindeki imar baskısı
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BELEDİYEMİZ 01.OCAK.2010-31.ARALIK.2010 TARİHLERİ
ARASINI KAPSAYAN FAALİYET RAPORUDUR.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ:
BELEDİYEMİZ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞININ ÖZEL
KALEMİ DAHİL KARAR VE YÜRÜTME ORGANLARIDIR.
MECLİS ÇALIŞMALARI

:

BELEDİYE MECLİSİ 5393 SAYILI YASA GEREĞİNCE AĞUSTOS AYI TATİL
OLMAK ÜZERE HER AYIN İLK CUMA GÜNÜ TOPLANARAK 120 ADET KONUYU
KARARA BAĞLAMIŞTIR.
ENCÜMEN ÇALIŞMALARI

:

BELEDİYEMİZİN 2. BÜYÜK KARAR ORGANI OLAN BELEDİYE ENCÜMENİ
OCAK 2010 İLE ARALIK 2010 TARİHLERİ ARASINDA (51) TOPLANTI YAPARAK,
(1650) ADET KONUYU KARARA BAĞLAMIŞTIR.
PERSONEL İŞLERİ

:

148 MEMUR, 6 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL, 89 DAİMİ İŞÇİ VE İHALE İLE
ÖZELLEŞTİRİLEN TEMİZLİK, FEN İŞLERİ, ZABITA, İTFAİYE, ÖZEL GÜVENLİK VE
PARK BAHÇE İŞLERİNDE 2010 YILI İÇİN TOPLAM 400 MÜTEAHHİT FİRMA
ELEMANI İLE HALKIMIZA HİZMET VERİLMİŞTİR
ARŞİV ÇALIŞMALARI

:

DÜZENLİ OLARAK ARŞİV HİZMETLERİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR.
EVLENME İŞLERİ
OCAK 2010 İLE
YAPILMIŞTIR.

:
ARALIK 2010 TARİHLERİ ARASINDA 933 NİKAH AKTİ
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET
RAPORU
Ocak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akhisar Musiki Derneği Zekai Tunca Konseri.
İlçemizde evlenen çiftlere özel kutlama mesajı, doğum paketleri ve vefat kartları gönderimi oniki ay
boyunca devam etmektedir.
Yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.
Basın Bayramı Kutlandı.
Belediyemize başvuran özürlü bir vatandaşımızın akülü abrasına cihaz yardımı yapıldı.
Akhisar Rehabilitasyon Merkezinde bulunan 10 özürlü öğrenciye spor ayakkabısı yardımı yapıldı.
Belediyemiz kurumsal kimliği çalışması, 2009 yılında yapılan çalışmalarıyla ilgili bilboard çalışması,
onur madalyonu çalışması, otobüs duraklarına belediye imaj çalışması, kent kimliğini ortaya çıkarmaya
yönelik çalışma, otogar ve Şehit Necdi Şentürk Parkı tabela çalışmaları yapıldı.
Belediyemiz yayınlarından olan Fotomaraton, Akhisar’da Bir Gün ve Akhisarlı Gözüyle Akhisar
Kitaplarından 1000’ er adet bastırıldı.
2004-2009 yılları arası arasında belediyemizin yaptığı tüm çalışma ve hizmetlerle ilgili arşivimiz için
tanıtım filmi, sunum ve rapor hazırlandı.
Tanıtım amaçlı zeytin ve zeytinyağı paketlerinin belirlenen kişi, ekip ve kurumlara gönderimi sağlandı.

Şubat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akhisar Sanat Dostları Derneği Türk Sanat Müziği Konseri.
Tanıtım amaçlı zeytin ve zeytinyağı paketlerinin belirlenen kişi, ekip ve kurumlara gönderimi sürekli
olarak devam etmektedir..
İstanbul 2010 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına katıldık.
Yeni seçilen oda başkanlıklarına kutlama mesajı gönderildi.
Atamızın Akhisar’a gelişinin 87. yıldönümü etkinlikleri.
Yavuz Selim İlköğretim Okulu, Karabulut Spor Kulübü ve Çağlayan Spor Kulübüne spor malzemesi
desteği.
Belediyemiz araçlarına branda tasarımı ve araç giydirme çalışması yapıldı.
25. Yılın Fotoğrafları Sergisi.
Dünya Kadınlar Günü Programı – İkbal Gürpınar ve Uzman Doç. Dr. Öznur Özdoğan’ın katılımıyla.
Türkiye İstatistik Kurumuna 2009 yılı Kültürel ve Bilimsel Faaliyet Araştırması için , 2009 yılı Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Etkinlik ve Program İstatistiği hazırlanarak gönderilmiştir.
Tamer Kurtcebe anısına düzenlenen Geleneksel Nostalji Futbol Turnuvasına ve 7. Geleneksel Çağlak
Futbol Turnuvası etkinliklerine malzeme desteği verildi.

T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2010 YILI FAALİYET RAPORU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mart
Akhisarlı Kadın Sanatçılar Karma Sergisi – ASDER işbirliği ile.
Manisa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne, Kentimizde geleneksel el sanatları ile uğraşan sanatçılarla
ilgili sunum hazırlanarak gönderildi.
İlk Öğretim 6.7.8. sınıf öğrencilerine destek amaçlı SBS soru bankası kitabı yardımı yapıldı.
Mahalle Konağında bulunan Çocuk Kulübü hazırlıkları tamamlanarak işlevsel hale getirildi.
Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde bilboard çalışması yapıldı, web ilanı ve basın duyurusu yapıldı.
Belediyemizce yürütülen geri dönüşüm projesi ile ilgili çalışmalar ve planlama yapıldı.
Kız Meslek Lisesi Geri Dönüşüm sergisine destek.
Köpek ırkı güzellik yarışmasına organizasyon ve afiş tasarım desteği ile kupa, plaket ve madalya desteği.
Mahalle konağı tabela çalışması.
Çocuk Sanat Buluşması – Çocuk Resim Sergisine destek.
Güvercin Festivalinin düzenlenmesine afiş, tasarım, kupa, plaket ve madalya desteği.
Sosyal Proje olan Anne-Baba eğitimi uygulamasının sunum hazırlığı ilgili merkeze gönderimi sağlandı.
İlimiz Belediye Başkanları aylık toplantısı organizasyonu - hizmetlerimizle ilgili sunum hazırlığı,
kokteyl, fotoğraf sergisi ve yemek organizasyonu yapıldı.

Nisan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çocuklarda Saldırganlık ve Suçluluk Duyguları Açısında Anne- Baba Eğitimi Toplantısı semineri
Belediye meclis Salonunda gerçekleştirilmiş olup, bununla ilgili afiş, bilboard, davetiye çalışmaları
yapıldı.
Kurum çalışanları için kartvizit çalışması yapıldı.
Adım Adım Spor Programı çalışması tamamlanarak işlevsel hale getirildi. Programla ilgili afiş, bilboard,
çalışması yapıldı.
23 Nisan Çocuk Şenliği Kutlamaları Şehit Necdi Şentürk Parkı içerisinde yapıldı. Programla ilgili olarak
afiş, bilboard çalışması yapıldı. Fanatik Akhisarlı şapkası tasarımı yapılarak alımı sağlandı.
Model uçak Yarışması afiş tasarımı yapıldı.
Belediyemize bağışlanan hikaye ve roman kitaplarının envanteri çıkarılarak Balkan Göçmenleri ve
Dayanışma Derneği Gezici Kütüphanesine teslim edildi.
Haluk Özkan Resim sergisi.
Yeni Asır Kadın Kulübü yemek organizasyonu.
Mahalle Konağı İlhan Ayverdi Pano çalışması.
Romanlar Derneği Konseri.
Akhisar ve Yöresinde Oynanan Çocuk ve Genç Oyunları kitap tasarımı yapılarak basımı sağlandı.
Mahalle Konağı dış camlarının giydirilmesi.
Saadet Atalı Resim Sergisi.
Hıdrellez programı gölet alanında gerçekleştirildi.
Anne Çocuk Eğitimi seminer programı yapıldı.
Asuman Dabak Tiyatrosu – Harika Doğum Günü adlı Oyunun Bülent CİĞEROĞLU Kültür Salonunda
gösterimi sağlandı.
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Mayıs
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

“Dünyanın En Değerli Varlığı Anneler” adlı kompozisyon yarışmasında dereceye girenler için ödül
töreni yapıldı. Yarışmaya katılan bütün öğrencilerin kompozisyonları bir kitapta toplanarak basımı
sağlandı.
Rehabilitasyon Merkezi Sergi açılışı desteği.
ABZET “Cafe Biz” düzenleme ve açılış desteği.
Mahalle Konağı Açılışı. Açılışla ilgili olarak afiş, el ilanı, davetiye, süsleme, alan düzenleme, özel
promosyon hediyelik yapımı – dağıtımı, ikram, seminer ve konser .
Kanal 35 Canlı Yayın Programı hazırlık (DVD)
İlçe Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi açılışına destek.
Teknoloji Tasarımları sergisi.
Sağlık Grup Başkanlığı Semineri.
Ferart yıl sonu resim sergisi.
AKÇEB logo tasarımı.
Çevre Haftası ile ilgili afiş ve bilboard hazırlanması.
Bosna Hersek için özel sancak hazırlığı, promosyon hediyelik hazırlığı.
Yaz Spor Okulları afiş hazırlığı.
551. Çağlak Festivali:
- Trap atışları
- Satranç Turnuvası
- 3. Umut Fırat Futbol turnuvası
- Geleneksel anma Töreni
- Festival ve Sergi Açılışları
- SILA Konseri
- AKSEK Çocuk Korosu
- Defile Mesleki Eğitim Merkezi
- Karikatür Atölyesi
- Söyleşi – Akhisarlı Şeyh İsa
- Balkan Göçmenleri Gecesi
- Murat Balkan Konseri
- Gençlik Konserleri
- Spor Time Çocukları Dans Gösterisi
- Güneşin Oğlu Film Gösterimi
- Veteranlar Futbol Turnuvası
- Geleneksel Zeytinyağlı Yemek Yarışması
- Hedef Bulma-Orientring Yarışması
- Mustafa Ceceli Konseri
- Geleneksel Piknik ( cirit-değnek, yağlı güreş, tarihsel canlandırma, belediye halk oyunları gösterisi)
Festival kapsamında ; etkinlik takvimi oluşturulması, etkinlik afişleri, yol afişleri, pankartlar, süslemeler,
el ilanları, özel bayraklar, davetiyeler, web duyurular, organizasyon planlama, konuk konaklama ve
ulaşım trafiğinin düzenlenmesi, hediyelikler, promosyonlar, plaket hazırlıkları, canlandırma ekibi kurgu,
sergilerin hazırlanması, uygulama aşamalarında destek ve kontrol.
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Haziran
Babalar Günü Bilboard çalışması , asılması..
Kitap ayraç tasarımı yapılması, gölet uyarı levhası tasarımı, park yasağı tabela tasarımı yapıldı.
Enes Aksoy kişisel sergisine afiş, davetiye ve kokteyl desteği.
Zeytinkent Bilboard çalışması.
Fanatik Çanta Tasarımı.
TRT Belgesel çekimine destek.

Temmuz
•
•
•
•
•

Fanatik Akhisarlı şapka tasarımı yapılarak alımı sağlandı.
Şeyh Mecduddin İsa’nın kitabı ve vasiyetinin baskı düzenlemesi yapıldı.Basımı sağlandı.
Huzurevi ek binası açılışına destek verildi.
Zeynel Zade Halk Kütüphanesi için kitap ayraç çalışması ve basımı.
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Belediyemizce yapılan protokol çerçevesinde ve Belediyemiz
Encümen kararı ile düzenlenen Türkiye Yıldızlar Şampiyonası katılımcılarına konaklama, ulaşım,
yemek, tanıtım, duyuru, ses ışık ve sahne düzenleri ve organizasyon süresince diğer ihtiyaçları
tarafımızdan temin edilerek organizasyonun gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ayrıca yarışma ile ilgi olarak
afiş, bilboard, duyuru, davetiye, pankart, tişört-şapka, yarışmaya özel tasarımlı zeytin yağı ve
Akhisarımızı tanıtıcı doküman hazırlanarak takdim edildi.Kortej yürüyüşü yapılarak Belediye Meclis
Salonumuzda Halk Oyunları kura çekimi kokteyli düzenlendi.

Ağustos
•
•
•

Fanatik Akhisarlı Tişörtü tasarımı yapılarak 200 adet basıldı.
Avrupa Değişim Projesi Kapsamında Gerçekleşen Poula Preuss ve Piotr Wieclaw konseri.
Spor Şenliği Programı oluşturularak tanıtıcı afiş, ilan, anons ve davetiye hazırlandı. Şenlikte dağıtılmak
üzere fanatik Akhisarlı şapkası ve yaz okuluna katılan öğrenciler için katılım belgesi bastırıldı.
• 6 Eylül Kutlamaları.
• Çocuk Kulübü için Fanatik Akhisarlı çanta tasarımı yapılarak hazır hale getirildi.
• Ramazan Etkinlikleri için;
Belediyemize özel ramazan imsakiyesi ve gün gün program kartları basıldı. Her katılımcıya özel afiş, duyuru
ve el ilanı tasarımı yapılarak dağıtımı sağlandı, katılımcılara plaket ve ilçemizi tanıtan doküman çantası
hazırlandı.
Ramazana özel logo çalışması yapılarak etkinlikleri tanıtıcı her türlü afiş, branda, pankart, el ilanı ve
duyurumu yapıldı.
Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı tasarımı yapılarak gönderimi sağlandı.
-

-

-

Meddah, Hacivat Karagöz, Tahta Bacaklı Adam, Jonglör, Sihirbaz, Davulcu, Neyzen ve Semazen gösterileri.
Recep Demirkaynak ile stand up show.
Yarışmalar.
Fasıl Gurubu.
Aşuk-Maşuk, Tiyatro ( ibiş )
Fethi Çağıl
İbrahim Sadri-Yücel Arzen
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Konferansı
Selahattin Kocaaslan
Şahane Ramazan Süheyl – Behzat Uygur Kardeşler
Bayram Programı
Emre Altuğ Konseri
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Eylül
•
•

•
•
•

Reşat Bey Anıtı için tabela tasarımı ve yenileme çalışması.
İtfaiye Haftası Kutlamaları .
Yeni eğitim öğretim yılı kutlaması için bilboard tasarımı ve asılması. Okullara mesaj gönderilmesi.
Saadettin Koç “O’nun Çizgisi” sergisi.
“Batı Anadolu Fay Hatları Tırı” deprem semineri.

Ekim
•
•
•
•
•
•
•

Karikatür Atölyesi faaliyete geçirildi.
Hasat Şenliği yemek organizasyonu.
Çocuk Koruma Kanunu Sektörel Uygulamaları 2. Bölge Toplantısı Belediyemiz Meclis Salonunda
gerçekleştirildi. Konuşmacı katılımcıların ulaşım ve konaklamaları tarafımızdan sağlanmıştır. 13 ilden gelen
temsilci katılımcıları şehir içi ulaşımları ve konaklamaları tarafımızdan sağlanmıştır.
Kadınların ve Çocukların İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Programı / Sabancı Vakfı Yerelde Eşitlik
Eylem Planı Toplantısına katılım.
Mimarlar Odası tarafından paneli.
Kurban Bayramı Kutlama Mesajı kartı ve bilboard tasarımı ve basımının sağlanması.
Akhisar’ lı Kahramanlar Kitabı ( İstiklal Savaşı Kahramanları ) tasarım, takip ve basımı.
Kemal Çetin Kitabı ( Akhisar Türküleri ) tasarım ve basımı.
Erol Mollaibrahimoğlu kitabı tasarım, takip ve basımı.

Kasım
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yılbaşı takvimi,tebrik kartı ve bloknot yapımı-dağıtımı
Süheyl – Behzat Uygur Kardeşler Tiyatrosu halka ücretsiz olarak sunuldu.
100. Yıl İlköğretim Okulunda okuyan 20 öğrenciye keman hediye edildi.
AKİAD Derneği beden dili eğitim semineri.
Mimarlar Odası afiş çalışması yapıldı.
Engelliler Derneği afiş çalışması yapıldı.
TÜRFAD – İnsanlar Yaşarken de Anılmalı Ödül Töreni için gerekli tüm hazırlıklar; (davetiye, kokteyl, afiş,
promosyon hediyelik ve tanıtım dökümanları ) birimimiz tarafından organize edilmiştir.
Garaj önü bilboard tasarım çalışması yapıldı.
Üst Geçide Akhisar ile ilgili prestij pankartı yapıldı.
Kovalık mevkiine pankart yapıldı.
24 Kasım 2010 Öğretmenler Günü Kutlamaları.
Belediyemizin çalışmalarını sosyal-kültürel faaliyetlerini ve ilçemizin tanıtımı 14 Kasım 2010 tarihli yeni asır ek
gazetede yayınlandı.
Bizim Mahalli İdareler Gazetesinde yayınlanmak üzere belediyemizin tanıtımı ve faaliyetleri ile ilgili çalışmalar
yapıldı.

Aralık
•
•
•
•
•
•
•
•

Turizm Fuarına gönderilmek üzere Manisa İl Kültür Müdürlüğüne tanıtım amaçlı doküman, promosyon zeytin ve
zeytinyağı gönderildi.
Kitap Yardımı ; Mardin Kemal Gözü Kız Meslek ve Teknik Lisesinde gelen talep üzerine kurdukları kütüphane
için kitap yardımında bulunuldu.
Belediyemiz Fuaye alanında düzenlene kokteyl programları için masa yaptırıldı.
AKİAD toplantısı için davetiye tasarımı yapıldı.
Yılbaşı kutlama afişi hazırlandı.
Temizlik araçlarına araç giydirme yapıldı.
ABZET yemeği için davetiye hazırlandı..
Mimarlar odası ve yapı denetimi uygulamaları toplantısı için kokteyl desteği verildi
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
01.01.2010 – 31.12.2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
2010 Mali yılı gelir – gider bütçesi 50.345.507,00.-TL olarak bağlanmış ve 01.01.2010
tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
2010 Mali yılı gideri 31.12.2010 tarihi itibari ile 39.995.133,18.-TL olarak gerçekleşmiştir.
31.12.2010 tarihi itibari ile yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki gibidir ;
01 – Personel Giderleri
:
02 – Sos.Güv.Kur.Dev.Primi
:
03 – Mal ve Hizm.alım giderleri :
04 – Faiz Giderleri
:
05 – Cari Transferler
:
06 – Sermaye Giderleri
:
YEKÜN

:

7.968.327,89.-TL
1.497.579,38.-TL
19.828.305,46.-TL
1.973.343,60.-TL
2.483.285,07.-TL
6.244.291,78.-TL
39.995.133,18.-TL

31.12.2010 tarihi itibari ile gerçekleşen gelir 43.693.406,08.-TL dir. Gelirlerin ayrıntısı aşağıda
gösterilmiştir.
01 – Vergi Geliri
03 – Sermaye Gelirleri
04 – Alınan Bağış ve Yard.
05 – Diğer Gelirler
06 – Sermaye Giderleri
YEKÜN

:
:
:
:
:

7.892.262,21.-TL
11.717.046,69.-TL
245.436,94.-TL
23.781.632,82.-TL
57.027,42.-TL

:

43.693.406,08.-TL

01.01.2010 - 31.12.2010 döneminde 6 kadrolu işçimiz emekliye ayrılmış olup , emekliye ayrılan
işçilerimizin toplam 547.501,14.-TL kıdem tazminatı ödenmiştir. Emekliye ayrılan kadrolu işçilerimiz ile
ilgili liste aşağıya çıkarılmıştır.
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SIRA
NO
1
2
3
4
5
6

ADI SOYADI
SATILMIŞ ÇAKIR
ALİ ERÇİN
MUSTAFA KAYALI
HÜSAMETTİN KESKİN
YELİZ UZ
AYET ÇİÇEK
YEKÜN
:

EMEKLİ
TARİHİ
05.08.2010
05.08.2010
04.05.2010
08.03.2010
04.03.2010
08.03.2010

KIDEM
TAZMİNATI
( TL )
74.469,08
56.666,09
46.263,21
44.194,38
4.431,28
44.055,86
270.079,90

01.01.2010 - 31.12.2010 döneminde 2 memur emekliye ayrılmıştır.Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğüne Emekli İkramiyelerinin karşılığı olarak toplam 36.999,19.-TL ödenmiştir. Emekliye ayrılan
memurlarla ilgili liste aşağıya çıkarılmıştır.
SIRA
NO
1
2

ADI SOYADI
REZZAN AKAY
SEBAHAT YILMAZ
YEKÜN
:

EMEKLİ
TARİHİ
11.11.2010
11.10.2010

EMEKLİ
İKRAMİYESİ
12.979,35
24.019,84
36.999,19

İSTİMLAK ÖDEMELERİ
: 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında
824.817,13.-TL istimlak ödemesi yapılmıştır.

toplam

ESNAF ÖDEMELERİ
: 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında Müdürlüğümüze
21.381.729,11.-TL tutarında , 4090 adet ödeme evrağı teslim edilmiş olup , bunun 21.106.690,76.-TL lik
kısmı ödenmiş olup , 2011 yılına 54 adet evrak devretmiştir.Devreden evrakların toplam tutarı 275.038,35.TL dir.
BORÇ ÖDEMELERİ
: Belediyemiz 5598 sayılı Takas – Mahsup Kanunundan
yararlanmış olup , 12.05.2006 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Uzlaşma Komisyonu ile uzlaşma yapılmıştır.
Bu uzlaşma ile kamuya olan ve 2004 yılı öncesine ait toplam 7.320.279,32.-TL lik vergi , S.S.K. ,
emekli sandığı kesenekleri ve TEDAŞ’a olan elektrik borçlarımız 5.379.947,26.-TL ye indirilmiştir.
2006/Ekim ayından itibaren 30 ay süre ile İller Bankası paylarımızdan ortalama olarak
180.000,00.-TL kesilmiştir.10.02.2010 tarihinde kamuya olan borçlarımız tamamen bitmiştir.Ayrıca 2004
yılından başlayarak vergi , S.S.K. Primleri emekli kesenekleri ve elektrik faturaları her ay düzenli olarak
gününde ödenmiş ve ödenmeye devam edilmektedir.Belediyemizin bu gün itibariyle kamuya herhangi bir
borcu bulunmamaktadır.Bununla ilgili tablo aşağıya çıkarılmıştır.
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BORÇLU
OLDUĞUMUZ
KURUM
VERGİ DAİRESİ
S.S.K.
ÖZEL İDARE
TEDAŞ
EMEKLİ SAND.
YEKÜN :

TAKAS MAHSUP
BORÇ TOPLAMI
(TL)
1.087.794,20
1.713.967,64
220.666,08
243.596,28
2.334.589,13
5.600.613,33

31.12.2010
TARİHİNE
KAD.ÖDENEN (TL)
845.020,25
1.581.796,72
226.666,08
243.596,28
1.581.796,77
5.600.613,33

KALAN BORÇ
(TL)
----------------------------------

İLLER BANKASI ÖDEMELERİ :
İller Bankasından kullanılan krediler için 2010 yılında
İller Bankası payımızdan kesilen taksit miktarları aşağıya çıkarılmıştır.
Kanalizasyon inşaatı kredisi
Belediye Hizmet Binası inşaatı
kredisi
Gıdacılar Çarşısı inşaatı
kredisi
Gölet inşaatı kredisi
Mezbaha inşaatı kredisi
İtfaiye , cenaze otosu , Beko Loder alım kredisi
YEKÜN

:
:
:
:
:
:

317.799,84.-TL
1.158.048,00.-TL
1.128.588,00.-TL
414.984,00.-TL
343.231,00.-TL
135.060,21.-TL

:

3.497.711,05.-TL

HUKUK İŞLERİ FAALİYET RAPORU

1- Belediyemiz leh ve aleyhine açılmış devam eden 94 dava bulunmaktadır.(17 ceza davası 77 hukuk
davası).Bu davaların duruşma ve keşiflerine katılarak temyizi gerekenlerin temyiz işlemleri
yapılmıştır.
2- Belediyemiz alacaklarının tahsili için açılmış devam eden 47 icra takibi bulunmaktadır.Bu icra
takiplerine ait gerekli işlemler yapılmakta olup İcra Müdürlüğünce 10 kez hacze çıkılmıştır.
3- Başkanlık Makamı ve diğer müdürlüklerden gelen sorular hukuki mevzuat dikkate alınarak yazılı
ve sözlü olarak cevaplanmıştır.
4- Başkanlık Makamınca gönderilen Belediyemizin taraf olduğu sözleşme ve protokoller incelenerek
Belediyemizin hukuki menfaatlerine aykırı olan hükümlere gerekli çekincelerin konulması
sağlanmıştır.
5- Belediyemizce her hafta yapılan Encümen,her ay yapılan Meclis toplantılarına iştirak edilerek
toplantı esnasında hukuki konularda oluşabilecek sorunların çözümüne katkı sağlanmıştır.
6- Başkanlık Makamınca İhale Komisyon üyesi görevlendirilen ihalelere katılarak sonuçlandırılmıştır.
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GELİR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010)

Müdürlüğümüz Gelir, Tahsilat, Emlak, Su olmak üzere 4 Şeflikten, Müdürlük Kalemi, Sicil, İcra olmak üzere
3 Servisten oluşmaktadır. Müdürlüğümüzde 31 Adet Memur, 35 adet işçi olmak üzere toplam 66 adet Personel görev
yapmaktadır.
2010 yılı içerisinde =49.894.891,24= TL Gelir Tahakkuk etmiş olup bunun =43.693.406,08= TL si tahsil
edilmiştir. Bu durum yılı içerisinde Tahakkuka bağlı tahsilatın % 87 oranında gerçekleştiğini göstermektedir.
Vadesinde ödenmeyen Belediye Alacakları ile mevcut imkanlar ölçüsünde maksimum seviyede mücadele
edilmiş Vergi, Resim, Harç alacaklarımız için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun
uyarınca mükelleflerimizin tamamına Ödeme Emri gönderilmiştir. 3120 mükellefimizin dosyası belediyemiz İcra
Memurluğuna gönderilerek takip sürdürülmüş, İcra Memurluğunca tamamına Görüşme mektubu gönderilmiştir.
Bunlardan 410 mükelleften alacağımız tahsil edilmiş, 200 mükellefe taksitlendirme yapılmış, 2512 mükellef hakkında
yasal takibimiz devam etmektedir.
Belediyemiz kira borçlarını zamanında ödemeyen 87 kiracımıza protesto çekilmiş, 59 Kiracımız
alacaklarımızın tahsili için Avukata sevk edilmiştir. Yine su borçlarını zamanında ödemeyen 162 Abonemizin dosyası
Alacaklarımızın tahsili için Avukata gönderilmiştir.
Müdürlüğümüze herhangi bir sebeple müracaat etmiş olan vatandaşlarımız Sicil Servisine yönlendirilerek
bilgilerin güncellenmesi, çift sicillerin birleştirilmesi çalışmalarına aralıksız devam edilmiştir. Bu hususta
vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi açısından şehrin muhtelif yerlerine uyarıcı afişler asılmış, Belediyemizin İnternet
Sitesinde duyuruları yapılmıştır.
Semt Veznelerimizde Stratejik Planımızda da öngörüldüğü üzere Belediyemizle ilgili her türlü Tahsilat işlemi
yapılmaya devam edilmiştir.
Stratejik Planımızda yılda 10.000 Adet sayacımızın yenilenmesi hedeflenmişse de yeterli düzeyde personel
takviyesi yapılmadığı için Damga yılı dolmuş Su Sayaçlarımızın yenilenmesi ve Sayaçların Kelepçelenmesi
çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür. Ancak 1422 adet su sayacı yenilenebilmiş, 1071 adet Su Sayacı
kelepçelenebilmiştir. Bu çalışmalara başlanılmadan önce El İlanı ile Abonelerimiz bilgilendirilmiş. Çalışmaların
başladığı Yerel Basın aracılığı ile halkımıza duyurulmuştur.
2010 yılı içerisinde 1484 Adet Yeni Abone yapılmış, 2595 Adet Aboneye İsim Değişikliği yapılmış, 585 Adet
Kaçak Su kullanan Abone tespit edilmiştir.
2010 yılı içerisinde =3.870.491 m 3 = Su Satılmış, her ay okuma gerçekleştirilmiş olup =343.261= Adet
Fatura kesilerek Abonelere ulaştırılmıştır.
Su borcunu ödemeyen abonelerimize kesme ihbarnamesi gönderilerek mevcut personellerimiz ve Özel
Sektörün personelleri ile mümkün olduğu ölçüde su kesme işlemi gerçekleştirilmiştir.
İlan Reklâm ve Çevre Temizlik Vergileri ile ilgili kontroller aralıksız olarak sürdürülmüş,başta Gıda
İmalatçıları Sitesi satış ihaleleri olmak üzere Belediyemizin bütün kiralama ihaleleri,işgaliyeye verme işleri,emlak
vergisi ile ilgili düzenlemeler Müdürlüğümüzce yapılmıştır.
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2010 YILI FEN İŞLERİ YILLIK FAALİYET RAPORU
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanları kısaca dört başlık altında inceleyebiliriz.
A – Yol Açım Yapım ve Tesviye İşleri
B – Su Kanal İşleri
C – Okul ve Kamu Kuruluşlarına Destek
D – Diğer İşler

A – Yol Açım Yapım ve Tesviye İşleri
Belediyemizin imar alanı yaklaşık 24.000 dönümolup yol açım ve yapım çalışmalarımız, bu alan
içinde devam etmektedir.
Özellikle satıh kaplama ile yeni yol çalışmalarında yolun sağlamlaştırılması için 71.965 ton baypas
ve 23.900 ton mıcır alınmış bu alınan malzeme için yaklaşık için 350.000 TL ödeme yapılmıştır. Yine yol
yapımında kullanılmak üzere yaklaşık 7.000 kamyon (98.000 m3) çay malzemesi (çakıl) ve çeşitli taş
ocaklarında ücretsiz malzeme alımı yapılmıştır.
A-1 Taş Kaplama Çalışmaları:
2010 yılı içinde toplamda 1.882.300 TL bedel ile taş kaplama ihalesi yapılmış olup, 115.000 m2 taş
kaplama işi yapılmıştır.
Taş kaplanan sokaklar;
160
16/2
300
248/1

16
151
266
201

16/1
18
513
365

17
256
352
324

155
62
180
247/7

156
543
138/1
249

-Sanayi 1.blok ile 2.blok arası

-Sanayi 1.blok ile Gölmarmara cd. Arası

-543 sokak paraleli yeşil alan arasındaki yol

-Sanayi 3.blok

-Sanayi 1.blok küme evleri ara yol

-Sanayi 2.blok ara yol

-Sanayi 3.blok ara yol

-160 sokak üzerindeki park

-Sanayi 23 blok küme evler

-Sanayi 22 blok ile 21 blok arası

-Sanayi 22 blok ile 23 blok arası
-214 sokak ile 450 sokak kavşak

-Kültür park içi tenis kortu önü

158
178
247/8
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A-2 Satıh Kaplama Çalışmaları:
2010 yılı içinde toplamda 129.0000 TL bedel ile satıh kaplama ihalesi yapılmış olup, 146.000 m2
satıh kaplama işi yapılmıştır. Bu işler için tüpraştan toplamda 30 ton mc ve 181 ton asfalt malzemesi alınarak
Tüpraşa 365.000 TL ücret ödenerek satıh kaplama için alt dolgu malzemeleri hariç 494.000 TL ödeme
yapılmıştır.
Satıh kaplama yapılan sokaklar;
382
469
642
391
722
385
417

123
641
468
648
356
492
474

479
390
721
529
703
282
410

473
775
476
727
513
396
470

280
388
300
524
748
464

466
755
473
720
484
411

475
399
151
527
621
475

A-3 Sıcak Asfalt Çalışmaları:
2010 yılı içinde toplamda 743.000TL bedel ile sıcak asfalt ihalesi yapılmış olup, 13.500 ton asfalt
dökülmüştür. Sıcak asfalt için tüpraştan ayrıca 500.000 TL karşılığında 50/70 asfalt bütümü alınmış ve
dökülen sıcak asfalt yama yapımında kullanılmıştır.
A-4 Yeni Açılan Yollar:
İmar uygulaması yapılmış olmakla birlikte yerleşime yeni başlanılan sokaklarda yol açım çalışmaları
devam etmekte olup, 166.500 m2 alan kaplayan yolun açım işi tamamlanmıştır.
Çalışma yapılan sokaklar;
336
785
279
256/4
263
Olarak belirlenmiştir.

491
228

382
380

263
383

566
280

258
495

B – Su Kanal İşleri
İlçemizin altyapısında önemli eksiklikler bulunmakta olup, sadece içme suyu hizmetimiz eksiksiz olarak
yürütülmektedir.
Atık su çalışmalarına 2009, 2010 yılında önemli kaynaklar aktarılmıştır. 2010 yılında yapılan ihalenin yapım
işleri henüz tamamlanmamıştır. İhalenin 2011 yılında tamamlanması ile birlikte yerleşim gerçekleşmiş ancak
kanalizasyonu olmayan 2.000 m kanala daha ihtiyaç olacağı hesaplanmıştır. Kalan 2.000 m kanalın da 2011 yılı içinde
yeni yapılacak ihale ya da belediyemiz imkanları ile tamamlanması planlanmıştır.
Yağmur sularının ilçe dışına uzaklaştırılması işi ilçemizin en önemli alt yapı sorunudur. Konu ile ilgili proje
çalışmalarına başlanılmış ve ana arterlerin yapımı için iller bankasına müracaat edilmiştir. Konu ile ilgili çalışmaların
2012 yılı ile birlikte başlanılacağı tahmin edilmektedir.
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B-1 İçme Suyu Çalışmaları:
Mevcut içme suyu tesisatının bakım ve onarım işi belediyemiz ekiplerince yürütülmekle birlikte, yeni
imalatı yapılan içme suyu hatlarının tamamı belediyemiz ekipleri tarafından yapılmıştır.
İçme suyu çalışmaları;
484
480
514
263/2
234
476
472
380
436
402
410
411
280
170
Sokaklarda yapılmış olup, toplamda 3.000 m çeşitli ebatlarda su borusu döşemesi gerçekleştirilmiştir.
B-2 Yağmur Suyu Çalışmaları:
Mevcut yağmur suyu kanallarının bakım ve onarım işi belediyemiz ekiplerince yapılmıştır. Belediye
ekiplerimiz tarafından;
93 sk
365 sk
30 sk
Sokak ile yeni mezarlık ve gıdacılar çarşısı alanlarda çalışma yapılmış olup toplamda 1.380 m çeşitli
ebatlarda kanal döşenmiştir.

B-3 Atık Su Çalışmaları:
İlçemizde yaşanan atık su probleminin 2011 yılının sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Bu
amaçla 2010 yılı içinde 15.000 m çeşitli ebatlarda kanal döşenmesi için ihaleye çıkılmış ve iş 1.179.000 TL
ye ihale edilmiştir. 2010 yılında işin yaklaşık 10.000 m lik kısmı tamamlanmıştır. İhale kapsamında;
777
389
466
396
433

778
387
472
460
435

779
481
476
433
448

787
467
489
440
441

374
461
491
485
435

383
384
495
456
749

385
388
488
454
192

267/3
279
355

256/4
631
428

382
201

Sokaklarda çalışma yapılmıştır.
Ayrıca belediyemiz personeli tarafından da;
234
465
258

355
480
514

728
409
182

263/4
413
754

Sokaklarda çalışma yapılmış olup, toplamda 2.300 m çeşitli ebatlarda kanal döşenmiştir.
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C – Okul ve Kamu Kuruluşlarına Destek
Belediyemizin birinci derecede görevi olmamakla birlikte ilçemizdeki çeşitli okullara gerek malzeme
gerek işçilik yardımında bulunulmaktadır. Ayrıca diğer kamu kurumlarına proje desteği verilmektedir.
Okullara yapılan destek çalışmaları sırasında; 2010 yılında 350.000 TL kaynak aktarılmıştır.
Çalışma yapılan okullar,
Muhittin Kavaklı Ana Okulu: Ana okulunda yaklaşık 1.500 m2 bahçe düzenlemesi yapılmış olup, işin
yaklaşık bedeli 18.000 TL olarak hesaplanmıştır.
İmam Hatip Lisesi: İmam Hatip lisesinde 1.800 m2 bahçe düzenlemesi yapılmış olup, yaklaşık 22.000 TL
harcama yapılmıştır.
Ülkü İlk Öğretim Okulu: Tenis korduna beton dökülmüş olup, toplamda 3.400 TL harcama yapılmıştır.
Atatürk İlk Öğretim Okulu: Atatürk İlk Öğretim Okulu çok amaçlı salonunun sıva işini belediyemiz
üstlenmiş olup, toplamda 13.600 TL harcama yapılmıştır.
Göldeli İlk Öğretim Okulu : Okulun içine yeni yapılan ek bina mevcut atık su kanalının üzerinden
geçtiğinden 70 m lik yeni atık su kanalı yapılmıştır. İşin yaklaşık maliyeti 5.000 TL olarak hesaplanmıştır.
Kız Meslek Lisesi : Kız Meslek Lisesinde 6.000 m2 bahçe düzenlemesi yapılmış olup, yaklaşık 72.000 TL
harcama yapılmıştır.
100. Yıl İlk Öğretim Okulu : Okulda bulunan çok amaçlı salona merdiven yapılmış ve yeni yapılan ek
binaya 80 ton demir alınmıştır. Tüm bu işler için toplamda 95.000 TL harcama yapılmıştır.
Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu: Okulun eski salonu yıkılarak çok amaçlı salon ile yemekhane ve kantin
inşaatı planlanmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile varılan anlaşma gereğince tüm binaların su basman
seviyesi ile kantin ve yemekhane kısmının tamamlanması işi belediyemiz tarafından üstlenilmiştir. Anılan iş
tamamlanmış olup, yapılan işler için Belediyemiz yaklaşık 90.000 TL harcama yapmıştır.
İstiklal İlk Öğretim Okulu: Okulun eski kömürlüğü yıkılmış ve 1.800 m2 bahçe düzenlemesi yapılmıştır.
Anılan işler için yaklaşık 21.500 TL harcama yapılmıştır.
Çağlak Anadolu Lisesi : Çağlak Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda boya badana çalışması yapılmıştır.
Dr. Tarık Sarı İlk Öğretim Okulu: Okulda 500 m2 bahçe düzenlemesi yapılmış olup, yaklaşık 6.000 TL
harcama yapılmıştır.

T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2010 YILI FAALİYET RAPORU

D – Diğer İşler
Mezarlıklar: Yeni Mezarlık ile Su Yolu Mezarlığında ana yollar ile tali yolların taş kaplaması çalışması
yapılmıştır. Ayrıca yeni mezarlıkta tuvaletler yenilenmiş ve mescidin çatısı onarılmıştır.
Havuzlu Çarşı: Yanan çatının onarım işi tamamlanmıştır.
Kovalık Futbol Sahası: Kovalık futbol sahasının zemininin suni çime dönüştürülmesi, tribünlerin üstünün
kapatılması, tribünlerde oturma yerlerinin yapılması, sahanın aydınlatılması ile tribünlerin altında amatör
kulüplere yer bölünmesi işi tamamlanmıştır.
İtfaiye Binası: Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğüne yetersiz gelen idare binası ve park yeri için İtfaiye
Müdürlüğü içinde yeni idare binası ile araçların park edebilecekleri kapalı park alanı yapılmıştır.
Aynalı Cami: Aynalı Cami bahçe düzenlemesi yapılmıştır.
Şehir Stadı: Şehir stadının 1. lig kıstaslarına uymaması nedeni ile federasyonun istekleri doğrultusunda ek
bina, demir korkuluklar, engelli tribünü, turnikeli kapılar ve tribünler üzerine TV, Radyo ve gözlem odası
bölme işleri yapılmıştır. Ayrıca stadın kapasitesinin arttırılması için 1.800 kişilik portatif ek tribün
yaptırılmıştır.
Kültür Park Düğün Salonu: Kültür park içinde bulunan düğün salonunun akıtan çatısının yalıtım
çalışmaları yapılmış ayrıca salon genel bir bakımdan geçirilmiştir.
Semt Veznesi: Cumhuriyet mahallesinde semt veznesi yapılmıştır.
Gölet Alanı: Gölet alanında Çağlak festivali kapsamında otopark, sergi alanları ve konser alanı düzenleme
çalışmaları, 50 m2 lik dev perde ile tüm gölet alanı için gerekli elektrik tesisatı imalatı yapılmıştır.
Çocuk Park Yerleri: 160, 267 sokaklarda ve Erzurumlular Derneği önünde bulunan kavşağın içine park
alanları yapılmıştır.
Akhisar Spor Tesisleri: Belediyemize ait olup Akhisar Belediye Spora kiraya verilen spor tesislerinde A-2
takımının dinlenme tesislerinin yapım işi tamamlanmış binanın doğalgaz dönüşümü yapılarak tesisi
kullanıma başlamıştır.Ayrıca antrenman sahasının çevresi rüzgar kırıcı perde ile çevrilmiştir.
Belediye Hizmet Binası: Hizmet binası meclis salonunun önüne havuz yapılmıştır.
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PARK -BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI FAALİYET RAPORU
1- Park Refuj ve Yol kenarlarında bulunan çiçek parterlerine yazlık-kışlık çiçeklerin dikimi
yapıldı.
2- Tüm Park, kaldırım üzerinde bulunan ağaçların ve resmi kurum bahçelerinin içinde bulunan
ağaçların budama işlemi 22 Kasım 2010 Tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2010 tarihinde
tamamlandı.
3- Fidanlığımızda bulunan bitkilerin saksı değiştirme, repikajların saksılanması işlemi yapıldı.
Mevsimlik çiçek üretimi (Yazlık-Kışlık) yapıldı.
4- Park içi yürüyüş yolları, orta refüjlerde yabancı ot temizliği yapılıp, mücadele için ilaçlama
yapıldı.
5- Tüm Park ve Yeşil Alanlarda bulunan çim alanlara gübre atıldı.
6- Nisan ayı başından itibaren ağaç dipleri ve sulama tesisatı olmayan yerlerin tankerlerle
sulanması işlemi yapıldı.
7- Mayıs ayında gece 24:00’den sabah 07:00’a kadar, yeşil sinek ve ağaçlardaki ballanmayla
mücadele için ilaçlama yapıldı.
8- Tüm Parklarda çocuk oyun gruplarının salıncak koltukları değiştirilip, bakımları yapıldı.
9- Yeni mezarlık girişine 6 adet, Reşatbey mezarlığına 6 adet, Su Yolu mezarlığına 4 adet Bank
monte edilip, mevsimlik çiçek dikimi ve ot temizliği yapılıp, Bayrama hazırlandı.
10- Kültür Park içerinde bulunan Gölet’in suyu boşaltılarak, temizliği yapılmıştır.
11- Düzenleme Yapılan Yerler;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muhittin Kavaklı Anaokulu Bahçesi.
Kantarcıoğlu Vakıf Çarşısı
Erzurumlular Derneği önü.
Aynalı Camii bahçesi.
Gülin Öngör Kız Meslek Lisesi bahçesinin düzenlenmesi.
Efendi Mahallesi 267 sokakta 500 m2’lik çocuk oyun grubu ve oturma yerlerinden oluşan
“Mahalle Parkı” yapılması.
Anadolu Öğretmen Lisesi bahçesinin, projelendirme ve uygulama işinin yapımı.
Atatürk Mahallesi 160 sokak yolu üzerinde 2200 m2 yeşil alana çocuk oyun grubu ve oturma
gruplarından oluşan parkın yapımı.
Galericiler Sitesinde bulunan yeşil alanların mil çekimi yapılarak, bitkilendirilmesi
tamamlanmıştır.
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12-Ağaç Dikimi yapılan Yerler;
•
•
•
•
•
•

Gölet Alanı içerisinde; Anıt yerine şehitlerimiz adına ağaç dikimi yapıldı.
Hasat Şenliklerinde, Gölet alanı içerisine zeytin fidanları dikilmiştir.
Yeni mezarlık dönüş yolunun kenarlarının ağaçlandırılması yapıldı.(96 adet servi)
21 Sokak Anayol-Demiryolu arasına 110 adet karışık ağaç fidanı dikimi yapıldı.
224 Sokak Adliye yanı, refuj içine ağaç fidanı dikimi yapıldı.
Kaldırımlarda bulunan boş ağaç yerleri ve vatandaşların istekleri doğrultusunda ağaç
dikimine müsait yerlere fidan dikimi yapıldı.

13- Doğan Parkına ve Hürriyet Mahallesi 443 sokak parkına “Fitness” aletleri monte edilmiştir.
14- Beyaz masadan gelen “Vatandaş Dilekçeleri” yerinde yapılan incelemelerle
Yardımcı olunup, vatandaşa bilgi verilmiştir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI FAALİYET RAPORU
RUHSAT İŞLERİ
* 983 Adet İnşaat Ruhsatı hazırlanmıştır.
* 1059 Adet İskan Ruhsatı hazırlanmıştır.
* 45 Adet Mesafe Krokisi verilmiştir.
* 65 Adet G S M Ruhsatı İmar Görüş yazısı verilmiştir.
* 88 Adet Geçici Elektrik-Su yazısı verilmiştir.
HARİTA İŞLERİ
* 1211 Adet İmar durumu verilmiştir.
* 170 Adet Temel üstü vizesi yapılmıştır.
* 142 Adet İstikamet kontrolü yapılmıştır.
ÖZEL PARSELASYONLAR
* Hürriyet mahallesinde yapılmakta olan imar uygulamasının 22 adet tapusu dağıtılmaktadır.
* Atatürk mahallesinde 1,6 hektarlıkalanda yapılan uygulama sonucu 52 adet imar parseli
oluşturulmuştur.Tapuları dağıtılmaktadır.
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILAN VEYA YAPTIRILAN
PARSELASYON İŞLERİ
* Efendi mahallesinde yaptırılan iki adet 15 hektarlık imar uygulamasının 1.bölümü bitmiş 112 adet imar
arsası oluşmuş ve dağıtılmaktadır,2.bölümü ise Tapu Sicil Müdürlüğündedir..
* Yapılan bina aplikasyon belgesi: 496 adet bina aplikasyon belgesi kontrol edilmiştir..
* Yapılan tevhit-ifraz,yola terk sayısı : 72 adet Encümen kararı alınıp 138 adet yeni imar arsası
oluşturulmuştur.
* İtfaiye alanının tevhit ifrazı yapılmıştır.
* Ulucami 1180 ada,3 parsel ifraz yapıldı.(trafo alanı)

PLANLAMA İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLER
A- 34 Adet Meclisten Komisyona Havale edilmiştir.
B- 25 Adet Komisyon Kararı Alınarak Mecliste Onaylanan plan
25 Adet Kabul Edilen Plan
4 Adet Reddedilen Plan

KAÇAK YAPI-ESKİLİK BELGESİ-TAMİR/TADİLAT
* 4 Adet Yapı Tatil Tutanağı hazırlandı.
* 100 Adet Eski Yapı Belgesi verildi.
* 56 Adet Basit Tamirat ve Tadilat Belgesi hazırlandı.
* 75 Adet Şikayet Dilekçesi yanıtlandı.

NUMARATAJ İŞLERİ
* 2500 Adet Numarataj Belgesi tanzim edildi.
* 4573 Adet sokak levhası monte edildi.
* NVİ’ den gelen 1500 vatandaşın adresleri yerinde tetkik edildikten sonra bilgisayar ortamında
güncellemeleri yapıldı.
* 2120 Adet kapı numarası takıldı.
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İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI FAALİYET RAPORU

Can Kaybı

Yanan
Kısmın

Halktan

Görevli

İnsan

9

22

43

1

--

1

5

1

-

Ev (Baca )

-

-

33

İşyeri

-

7

12

-

-

2

8

26

-

-

36

Tüp Parlaması

-

-

6

-

-

6

Ot –Anız –
Zeytinlik Yang.

5

17

219

313

Orman

-

2

2

4

Ev Yangını
Ev ( Dam )

Araç Yangını

74
.30 Koyun

7
33

.1000 Piliç

19

Çöp,Hurda,Kablo,Plastik, Kargılık vs.

-

2

86

Trafik Kazası
Sıkışmalı – Yol
Yıkaması
Diğer olaylar

66
İntihar,Su çekme, kuyu-dan kediköpek çıkarma .

22

Ceza Evi
Tatbikatı

2

Asılsız İhbar

6

GENEL
TOPLAM

676

İtfaiye müdürlüğümüz 676 adet yangın ve diğer olaylara müdahale etmiştir. Muhtelif tarihlerde ilçemiz
sınırları içerisinde ve dışında meydana gelen 66 adet trafik kazası sonucu sıkışmış ve savrulmuş durumda 65
yaralı, 14 ölü vatandaşımız çıkarılmış, yaralıların hastanelere kaldırılmasına yardımcı olunmuştur.
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SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010
KENDİ YERİNE
GÖMÜLENLER
ÜCRETLİ GÖMÜLENLER
ÜCRETSİZ
GÖMÜLENLER
MEZAR ÜSTÜ
GÖMÜLENLER
TOPLAMLAR
CENAZE MALZEMESİ
VERİLEN
2010
YENİLENENLER
2010
KISIRLAŞTIRILAN
KÖPEKLER
TEDAVİ EDİLENLER
SAHİPLENDİRİLENLER
2010
PORTÖR
HBS
PERSONEL
DİĞER TAHLİLLER
GENEL
2010
MESUL MÜDÜR
SIHHİ RUHSAT
G.S.M
UMUMA AÇIK
YER SEÇİM İZNİ
ÜRÜN İLAVESİ
YENİLEME
AYLIK TOPLAMLAR

TOPLAM
MEZARLIK İŞLERİ AYLARA GÖRE GÖMÜLEN CENAZE SAYILARI
GÖMÜLEN
OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA
13
19

13
17

19
18

21
27

11
24

10
12

18
22

19
34

8
18

11
22

29
17

11
22

183
252

12

7

3

7

5

8

5

10

8

7

11

3

86

1
51

4
41

3
44

55

1
41

2
32

2
47

34

2
42

57

1
37

16
544

4

7

1

63

3
1
2
3
6
4
4
6
4
ESNAF MUAYENE İŞLEM KARTLARI
OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA
30 101 114 58
21
33
9
34
35 20 32
95
VETERİNERLİK BÖLÜMÜ
OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA
30
4
5

15
10
15
10
10
5
10
5
7
10 10
50
40
45
40
40
40 45 25
LABORATUVAR BÖLÜMÜ
OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS
35
22
11
16
10
14
50
20
70 21 37
33
19
29
7
8
13
43
17
20
9
7
3
4
2
5
6
7
7
4
6
22
23
13
12
29
15
46
43
80 13 18
57
47
46
39
49
31 145 87 154 47 57
RUHSAT SERVİSİNDE DÜZENLENEN EVRAK SAYILARI
OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS
8
42
12
3
1
4
70

25
5
5

1
36
6
8
1
2
2
56

24
3

7
59
7
8
1
2

1
34
3
7

84

46

5
34
7
3
4

3
27
4
3

2
28
4
4

2
16
6
1
2

1
19
4
1

6
32
3
8

2
55

1
38

38

27

25

1
50

3
11
6
4
3

1
28

10
15
24
ARA
110
18
11
36
175

45
TOPLAM
582
TOPLAM

149
74
359
TOPLAM
416
223
55
350
934
TOPLAM

ARA
2
53
9
8
1
2
3
78

41
391
71
58
13
7
13
595
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2010
ADLİ TIP
ÜCRETLİ
ÜCRETSİZ
TOPLAM
2010
ŞEHİR DIŞI
ÜCRETLİ
ÜCRETSİZ
GÖREVLENDİRME
ŞEHİR İÇİ
2010
HASTA SAYISI
RAPOR
ENJEKSİYON+PANSUMAN

RAPOR CENAZE

CENAZE OTOLARI
TOPLAM
OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA
9
9
3
4
7
3
3
3
4
4
49
1
7
5
2
4
2
3
5
3
32
5
11
3
3
4
5
3
1
6
3
44
15
27
11
9
15
10
9
9
10
10
125
ANBULANS
TOPLAM
OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA
9
17
13
14
7
10
3
17 11
10
111
2
4
1
3
4
2
2
5
1
24
6
13
12
11
3
10
1
16
6
9
87
1
1
1
3
18
16
16
17
21 16 27
20
151
POLİKLİNİK
TOPLAM
OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA
73
4
5
29

27
2
17
18

40
8
34
29

27
3
20
25

24
3
8
17

25
1
8
17

19
1
1
15

24
3
29

30
1
6
12

33
3
5
13

47
5
8
24

42
5
4
17

411
36
119
245

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI FAALİYET RAPORU

İlçe Belediye mücavir olan sınırları içerisinde, yasa ve yönetmeliklerin sorumluluk verdiği alanların
temizliği, bakımı, konu ile ilgili tesisleri kurmak kurdurmak işlettirmek, yönetmelikler hazırlamak, temizlik
bilincinin gelişmesini sağlamak halkı bu konuda bilinçlendirerek bu sorumluluğa katmak amaç ve görevleri
arasındadır.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR
a ) 5393 sayılı Belediye Kanunu
b ) 2872 sayılı Çevre Kanunu
c ) Katı Atıkların kontrolü Kanunu
d ) Tıbbi Atıkların Kontrolü Kanunu
e ) Atık pil ve Akümülatörlerin kontrolü Kanunu
f ) Ambalaj ve ambalaj Atıklarının kontrolü Kanunu
g ) Tehlikeli atıkların kontrolü Kanunu
l) Harfiyat toprağı inşaat yıkıntı ve Atık. Kanunu ve Akhisar Belediyesi Meclis kararı ile 03.03.2006
tarih 2006 – 37 sayı nolu Meclis Kararı ile çıkarılan Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
yönetmeliklerine göre çalışmalarını devam ettirmektedir.
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İLÇEMİZDE GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
a ) Ege Belediyeler Birliği – Şişecam ortak protokolü ile ilçemiz muhtelif yerlerine monte edilen 13
adet cam – şişe kumbarası ile 2010 yılı içerisinde 49.430 kg cam şişe toplanmıştır.
b ) Belediyemizce Topla Kazan Kampanyası başlatılmış ve ilk etap çalışmalar okullara ATIK
KUMBARALARI dağıtılmıştır.
c ) İlçemizde 06.04.2007 Tarihinde (T.A.P)Taşınılabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği
İktisadi İşletmeleri ile yapılan ve imza altına alınan Protokol anlaşması ile ATIK PİL Kutuları dağıtımı
yapılmış, pil toplama kampanyasına ait afişler okullara dağıtılarak çalışmalar devam etmektedir.
d ) İlçemizde 28.03.2008 tarihinde Ulusal Atık Yağ Toplama San.Tic ile protokol yapılarak ilk etap
Atık Yağ Toplama çalışmalarına başlanmıştır.
e) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması amacıyla Canerler Firması ile protokol yapılmış ilk
etap hürriyet mahallesinde konutlarda bilgilendirme sonucu 22.600 kg ambalaj atığı toplanmıştır.
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU
- Müdür ( Memur )
= 1 adet
- Ç.V.Ş. ( İşçi )
= 1 adet
- Şoför
( Müteahhit ) = 29 adet
- Mevkici ( Müteahhit ) = 14 adet
- Toplayıcı ( Müteahhit ) = 70 adet
TOPLAM :
115 kişi
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1) Konut, Kamu Kurum, Kuruluşu, işyerlerinden çıkan evsel, büro atıklarının toplanması, taşınması,
depolanması işlemi yapılmaktadır.
Şehrin tüm atıklarının toplanması, taşınması amacıyla 01.01.2010 tarihinden itibaren temizlik
hizmetleri Trenkwalder-Erçak firması tarafından yürütülecektir.
2 ) İlçe mücavir alan içerisindeki, benzin istasyonları, dinlenme tesisleri, otel motel, sayfiye evlerinin
atıklarının toplanması.
3 ) Piknik ve ören yerlerinin atıklarının toplanması.
4 ) İlçe mezarlıkları, Pazar yerleri, otogar, sebze meyve hali, hayvan pazarı, spor tesisleri vb. süpürülmesi
yıkanması atıklarının toplanması(İtfaiye,Kanal işl.ile ortak)
5 ) Sanayi Sitesi, unlu mamuller, süt ürünleri imalathanelerinin atıklarının ayrı programla toplanması,
süpürülmesi imhası yapılmaktadır.
6 ) Mevsim itibari ile ev ve işyerlerinden çıkan kalorifer ve bahçe atıklarının toplanması.(Fen İşl ile ort)
7 ) İlçemizde mevcut Mezbaha ve kasapların atıklarının ayrı toplanması ve imhası yapılmaktadır.
8 ) İlçemiz açık Kanal, logar, mazgalları temizliği sonucu çıkan atıkların toplanması.
9 ) Yukarıda belirtilen atıkların toplanması sonucu nisan ve temmuz ayında yapılan tartım işleminde
günlük ortalama 130 ton atık toplanmakta olup, diğer aylarda kül vb ile miktar artmaktadır. Yıllık ortalama
47.450 ton atık toplanmaktadır.
10) İlçede mevcut Kamu ve Özel Sağlık ünitelerinden kaynaklanan tıbbi atıkların belli program dahilinde
toplanması ve imhası yapılmaktadır.2010 yılında toplanan tıbbi atık miktarı 86.532 kg olup 64.872.00TL
ücret tahakkuk ettirilmiştir.
11 ) 2010 yılı içerisinde Çevre Bakanlığı tarafından Belediyemize bir adet 13+1 Ford Kargo Atık
Toplama aracı alınmıştır.
12 ) İlçemiz merkez cadde ve sokakları belli program ve ihtiyaca göre iki adet vakumlu süpürge aracı ve
el ekipleri ile kaldırım ve yol temizliği yapılmaktadır.
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13 ) İlçemizde düzenlenen resmi tören, festival ve fuarda alan temizliği ve hazırlıklarının yapılması.
14) İlçenin muhtelif noktalarında bulunan tekerlekli konteynerlardan 300 adedi onarılmıştır,.(Makine
İkmal işl.ile ort). 2010 yılı içerisinde 200 adet 400 kg.lık tekerlekli konteyner ve 500 adet galvanizli,
120kg.lık kapaklı konteyner alınmıştır.
15 ) Temizlik İşleri Müdürlüğü – Halkla İlişkiler – Belediyemiz Beyaz Masa ve 185 şikayet ve talep
hattına gelen yazılı elektronik, sözlü şikayet, talep ve ihtiyaçlar günlük kontrol ve çalışmalarla birebir
gerçekleştirilmiştir.2010 yılında 179 talep ve şikayet bildirilmiş bunların 138 tanesi varil konteyner talepleri
diğer 41 adedi de diğer konularda bildirimlerdir.
16 ) İlçemizde mevcut konut ve işyerlerinden çıkan eski ev ve büro eşyalarının belli bir programla
toplanılıp onarılarak ihtiyaç sahiplerine vermek.(Fen İşleri ile ortak)
17 ) İlçemiz bazı mahalle ve sokaklarda bulunan çöp ev tabir ettiğimiz evlerin temizliği ve sonrası
ilaçlanması yapılmaktadır.(Sağlık İşleri ile ort.)
Yukarıda sayılan çalışmaların dışında Belediyemiz hizmet birimleri ile yapılan işlemlere destek
sağlanmaktadır.

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI FAALİYET RAPORU

Müdürlüğümüzde 1 müdür 1 memur 2 adet Mütaahit elemanı görev yapmaktadır.
Müdürlüğümüz, Belediyemizde bulunan diğer dairelerin istekleri doğrultusunda kamulaştırma
yapılmaktadır. Stratejik plan doğrultusunda 30 mt’lik ring yoluna hızlandırma kazandırılmıştır. Bu sebeple
2010 yılında 30 mt’lik yol ve yeşil alan diğer imar yolları üzerinde kalan (evler)enkazlarla ilgili olarak
oturulabilir insanların yaşadığı 15 adet eve 285.520.00 TL ödenerek kamulaştırılmıştır.Vatandaşa ortalama
olarak 19.034.00 TL ödeme yapılmıştır. Kamulaştırmalarda Belediyemizin ve halkımızın korunması esası
gözetilmiştir.
Devlet Su İşlerinin ( D S İ ) 2’nci Bölge müdürlüğünün yapımı kapsamında bulunan Çağlak ve
Şahbaz derelerinin taşkınlıklarından korunması amacıyla Belediyemiz hudutları dahilinde yapılan Taşkın
Koruma inşatının Kamulaştırma işlemleri Belediyemizce yapılmakta olup, 2010 yılı itibariyle zeytinli/tarla
sahiplerinin 36 adet parsellerde kamulaştırma işlemi tamamlanmıştır. 67.673.00 TL ödeme yapılmıştır.
Vatandaşlarla hiçbir ihtilafa düşülmemiş olup kamulaştırmalarla ilgili mahkeme süreci yaşanmamıştır. Kalan
parsellerle ilgili olarak kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. Kamulaştırma (D S İ) ile ilgili olarak Mülk
sahiplerinin ölümleri sebebiyle mirasçılardan intikallerden sonra kamulaştırma ödeme işlemleri
yapılmaktadır.
18. maddesinden sonra oluşan Belediye hisseleri ile ilgili olarak 55 adet vatandaşlarımıza tebligat
gönderilmiştir. Yapılan satışlar dahilinde Hisselerin satış işlemlerinden 186.667.00 TL gelir elde edilmiştir.
2010 yılı dahilinde Belediyemizle ilgili olarak Artık parsel satış işlemi 6 adet yapılmıştır. 32.753.00
TL gelir elde edilmiştir.
Emlak İstimlak servisi olarak 2010 yılında gelen talep üzerine ihaleyle arsa satış işlemi
gerçekleştirilmiştir. Seyitahmet ve Hacıishak mahallesinde toplam 10 adet müstakil arsa satılmış ve bundan
127.150.00 TL gelir elde edilmiştir.
Satışlarda + KDV işlemi tabi tutulmuştur.
30 metre ring yolu çalışmaları 2011 yılı dahilinde çalışmaları devam edilecektir.
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BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI FAALİYET RAPORU
01-Web sitemizde veri girişleri ve son güncellemeler devam edilmiştir.
02-Daire Müdürlerinden müdürlüğü ile ilgili faaliyet raporu ve kısa bilgiler istenmiş gelen faaliyet
raporu ve bilgiler web sayfasına yüklenecektir.
03-2010 Yılı Program hazırlık ve açılışları yapıldı.
04-2009 Yılı Programlarda kapanış ve yıl sonu raporlarının çekilmesi işlemleri hazırlandı.
05-Reşatbey Mahallesi Mahalle Halk konağı Bilgisayar alt yapı Bağlantısı Yapılarak Çalışır durma
getirilmiştir.
06-2009 Yılı Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabı Raporlamalarında Dairelere Yardım Edildi.
07-Cumhuriyet Mahallesi Semt Veznesi Bilgisayar alt yapı Bağlantısı Yapılmış ve gerekli
donanımlar bağlanarak Vezne Çalışır durma getirilmiştir.
08-Networkte gerekli çalışma yapılıp değişmesi gereken ana panolardaki cat6 uçları sökülüp kabin
içinde pacht panele işlenerek 10/100/1000 swichler baglanarak tekrar çalışır hale getirilmiştir.
09-Su Gelir Kodu Düzenlemesi Yapılarak Dağınık Olan Gelir Kodu Birleştirilmiştir.
10- Köylü Garajının arızalanan güvenlik kamerası onarımı yapılarak çalışır duruma getirilmiştir.
11-İtfaiye Müdürlüğüne Güvenlik Sistemi Kurulması Konusunda Yardımcı Olundu.
12-Su Gelir Kodu Düzenlemesi Yapılarak Dağınık Olan Gelir Kodu Birleştirilmiştir.
13- 2011 Yılı Program hazırlıkları Yapıldı.
14- Yetersiz olan Bilgisayar Ağ Yapısı Güvenlik Duvarı değiştirilerek yeniden düzenlendi kapasitesi
arttırıldı.Ayrıca domain yapıya geçilerek bilgisayarların gereksiz yere kullanımı konusunda düzenlemeler
yapıldı.
15-Gerekli Program düzenlemeleri yapılarak Standart Dosya Planı Uygulamasına geçilmesi sağlandı
16-Güvenlik Sistemi Yeniden Yapılandırıldı çalışmayan kameralar değiştirildi
17-Birimlerdeki arızalı bilgisayar ve network de meydana gelen arızalar müdürlüğümüz teknik
servisince yapılmaktadır.
18-Programlarla ilgili birimlerden gelen problemlerle ilgili gerekli çalışmalar yapıldı.

Donanımsal ve Programsal sorunların çözümü aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

DONANIM
ÇÖZÜM
SAYISI

SERVER BAKIMI
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR BAKIMI
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR BALKIMI
LASER YAZICI BAKIMI
NOKTA VURUŞLU YAZICI BAKIMI
NETWORK ARIZASI
DATA HATTI ARIZASI
ADSL ARIZASI
FİBER SONLARDIRMA
UPS BAKIMI
TOPLAM

12
130
35
85
55
350
10
4
1
2
684
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PROGRAM
ÇÖZÜM
SAYISI

TROJEN VE SPY TARAMA (Çeşit bazında sayı)
VİRÜS (Çeşit bazında sayı)
BELEDİYE OTOMASYONU KURULUM
İNTERNET PROBLEMLERİ
WİNDOWS KURULUM
OFFICE KURULUM
PRINTER KURULUM
UZAKTAN ERİŞİM İLE ÇÖZÜMLEME
TELEFON DESTEĞİ İLE ÇÖZÜMLEME
YAZILILIM İSTEK VE DÜZENLEMELER
BELEDİYE OTOMASYONDA YASAL
DÜZENLEMELER

245
85
95
150
95
95
120
100
30
-----

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI FAALİYET RAPORU

Şehrimizde bulunan işyerlerine Zabıta Müdürlüğümüzce Zabıta hükümlerine göre gerekli kontroller
yapılmıştır. Bu yönetmeliğe uymayanlara gerekli yasal işlemler yapılmıştır.
ENCÜMENE GİREN ZABIT SAYISI

=1855

ENCÜMENDE İHTAR VERİLEN ZABIT SAYISI

=1.310

ENCÜMENDE CEZA ÇIKAN ZABIT SAYFASI

=545

KAÇAK İNŞAAT TUTULAN ZABIT SAYISI

=3

KAÇAK SU KULLANANLARA TUTULAN ZABIT SAYISI

=10

AĞAÇLARA ZARAR VERENLERE TUTULAN ZABIT SAYISI

=12

KANAL VE ASVALT BOZMA ZABIT SAYISI

=12

TAHSİL EDİLEN PARA CEZALARI
HAFTA TATİL RUHSATINDAN ELDE EDİLEN GELİR

=16.705.50.-TL
=123.253.00.-TL
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PAZAR YERİ DEVİR ÜCRETİ

=109.620.00.-TL

PAZAR YERİ VİZE ÜCRETİ

=56.541.25.-TL

TASTİK ÜCRETİ

=16.473.00.-TL

ASKER AİLESİ YARDIM MAAŞI BAŞVURAN KİŞİ SAYISI

=111

ASKER AİLESİ YARDIM VERİLEN AİLE SAYISI

=109

ASKER AİLESİ YARDIM MAAŞI RET ÇIKAN KİŞİ SAYISI

=2

DENETLENEN İŞYERİ SAYISI

=8000

İHTAR VERİLEN İŞYERİ SAYISI

=220

01.01.2010 –31.12.2010 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYETLER
24. MADDE
=İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan faaliyet
=616
25. MADDE
=İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını görevli memura ibraz etmediği = 3
69. MADDE
=Sağlık karnesinin vizesinin olmadığı
=345
79. MADDE
=Pazar yeri kartının vizesinin olmadığı
=233
79/15. MADDE =Pazar yerinde kendine ait olmayan yere sergi yeri açmadığı
= 12
78. MADDE
=Ölçü tartı aletlerinin damgasını yaptırmadığı
= 23
51. MADDE
=Açılış kapanış saatlerine uymadığı
= 1
17. MADDE
=Kaldırım işgali
= 55
80.4/1. MADDE =Sattığı malların Hal faturasını ibraz etmediği
= 7
20. MADDE
=Evinde hayvan beslediği
= 15
76. MADDE
=Yeni fiyat listesinin olmadığı
= 78
124/19. MADDE =Çalışanların iş önlüğü takmadığı
= 4
4207 Sayılı kanun=İşyerinde sigara içilmesine izin verdiği
= 33
394/10.MADDE =Hafta Tatil Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği
=352
147/19-B Madde =Garaj çıkış fişi almadığı
= 2
83/d MADDE
=Kesmiş olduğu hayvanları sağlıksız olarak dağıttığı
= 1
95/15. MADDE =Üretim izni olmadan ekmek satışı yaptığı
= 11
9 MADDE
=Depodan çıkardığı malları sokağa atıp çevre kirliliği
= 1
19 MADDE
=Boş arsaya zeytin çırpısı koyarak tehlike arz ettiği
= 3
11/1 MADDE
=Apartmanın su giderini yola akıttığı
= 1
7 MADDE
=İnşaatta geç saate kadar çalışıp rahatsızlık verdiği
= 1
15 MADDE
=Çevre kirliliği
= 9
71. MADDE
=Seyyar olmasına rağmen sabit olarak satış yaptığı
= 2
146/22 MADDE =Tüp satış bayii olmadan tüp satışı
= 3
45/7 MADDE
=Hazır betonu yola dökerek çevre kirliliği
= 2
94/21 MADDE =Sattığı ekmeğin içinde yabancı madde çıktığı
= 2
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35. MADDE
83 MADDE
79/19 MADDE
45/7 MADDE
94/18 MADDE
45. MADDE
18/1 . MADDE
16. MADDE

=Kamu malına zarar verdiği
=Kaçak hayvan kestiği
= Pazar yerinde önlem almadan sergi yeri açtığı
=Yola koyduğu kumlarla tehlike arz ettiği
=Çalışanların sağlık karnesinin olmadığı
=İnşaatın önünden molozları kaldırmadığı
= Dükkanına taktığı sundurmayı uzatıp tehlike arz ettiği
=Evinin balkonun yıkarken yoldan geçen vatandaşı ıslattığı

= 3
= 1
= 1
= 1
= 30
= 2
= 1
= 1

-184. ZABITA HAFTASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN İLK KEZ KUTLANDI
-Yönetmelik gereği Genel kasap denetim kontrolleri yapıldı
-İl çevreden gelen yazı doğrultusunda manuel kazanları bulunan meskenlere gidilerek tebligatları yapıldı.
-Köy ve şehir içi Ölçü tartı aletlerinin kontrolleri devam etmekte
-Pazarcı kart vize kontrolleri devam etmekte
-Yiyecek üzerine satış yapan işyerlerinin sağlık karnesi ve temizlik kontrolleri yapıldı
-İşyeri açma ruhsatı ve sağlık karneleri kontrolleri yapıldı
-111 Asker ailesi yardım maaşı başvurusu yapılmış ve Zabıta Müdürlüğümüz tarafından ailelerin evlerine
gidilip yerinde tahkikat yapılmıştır.
-551. cisi düzenlenen çağlak festivali ve zeytin şenlikleri kapsamında düzenlenen konser ve etkinliklerin
tamamında görevli bulunuldu
-Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklerin tamamında görevli bulunuldu

HAL İŞLERİ
Belediyemiz Sebze ve Meyve Halinin 01/01/2010 – 31/12/2010 tarihleri arasındaki Yıllık faaliyet
raporu aşağıya çıkarılmıştır.
.
1- Kantar geliri
: 42.216,00.-TL.
2- Hal rüsumu
: 33.410,68.-TL.
3- Pazar yeri rüsumu : 94.146,00.-TL.
4- Hal yer işgaliye
: 33.640,00.-TL.
5- Para cezaları
: 3.432,00.-TL.
6- Yol Denetim geliri : 75.677,50.-TL.
7- Çeşitli Gelir
:
54,00.-TL.
---------------------282.576,18.-TL.
HAL EKİBİNİN YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR
•
•

742 Adet bakkal gezilmiş olup, hal faturaları kontrol edilmiştir. Kontroller esnasında 26 adet
esnafa ihtarname düzenlenmiştir. Halde işyerini kapalı tutan ve belediyemize borcu bulunan
işyeri sahiplerine 14 adet tebligat yapılmıştır.
Şehir içerisinde seyyar satış yapan 431 adet satıcının hal faturaları kontrol edilmiş olup
kendilerine gerekli ikaz yapılmıştır. Kontroller esnasında 1 adet esnafa ihtarname
düzenlenmiştir.

•
•
•
•
•
•

Çarşamba Pazar yerinde 13.962 adet ve paşa camii etrafında 674 adet satıcının evrakları
kontrol edilmiş olup kendilerinden gerekli hal rüsumu tahsil edilmiştir. Kontroller esnasında
25 adet esnafa ihtarname düzenlenmiştir.
Şehir içerisindeki 782 adat manav kontrol edilmiştir. kontroller esnasında 24 adet ihtarname
yazılmıştır.
Cuma pazarındaki 8.423 adet tezgahın hal fatura kontrolleri yapılarak % 2 hal rüsumu
tahsilat işlemi gerçekleştirilmiştir. Kontroller esnasında 13 adet esnafa ihtarname
düzenlenmiştir.
Pazar pazarındaki 9.616 adet tezgahın hal fatura kontrolleri yapılarak % 2 hal rüsumu
tahsilat işlemi gerçekleştirilmiştir. Kontroller esnasında 8 adet esnafa ihtarname
düzenlenmiştir.
Halde bulunan kantarda 01-01-2010 / 31-12-2010 tarihleri arasında 7 036 adet kantar tartımı
gerçekleştirilmiştir.
01-01-2010 / 31-12-2010Tarihleri arasında saat 17:00 ile 24:00 de yol denetim ekiplerinin
şehir giriş ve çıkış noktalarında yapmış olduğu kontrollerde 2955 adet araç durdurulmuş olup
880 adet araca eksik evraklarından dolayı % 25 ceza uygulaması yapılmıştır.
2010 YILI AYLIK FAALİYET RAPORLARI
KANTAR
GELİRİ

RUSUM
GELİRİ

PAZARYERİ
GELİRİ

İŞGALİYE
GELİRİ

ZABIT
GELİRİ

YOLDENETİM
GELİRİ

ÇEŞİTLİ
GELİR

TOPLAM

OCAK

2.694.00

3.815.06

6.785.00

3.000.00

---

335.00

12.00

16.641.06

ŞUBAT

3.318.00

2.984.43

6.700.00

3.000.00

---

4.790.00

---

20.792.43

MART

3.618.00

5.543.21

6.186.00

3.000.00

---

4.470.00

12.00

22.829.21

NİSAN

3.630.00

3.660.59

7.928.00

2.800.00

---

3.155.00

---

21.173.59

MAYIS

2.736.00

3.113.49

8.152.00

2.800.00

---

8.345.00

---

25.146.49

HAZİRAN

4.182.00

3.727.19

9.269.00

2.800.00

---

5.620.00

---

25.598.19

TEMMUZ

4.674.00

2.196.84

9.947.00

2.840.00

---

6.602.50

---

26.260.34

AĞUSTOS

3.144.00

2.123.34

6.953.00

2.800.00

1.144.00

8.042.50

---

24.206.84

EYLÜL

4.680.00

1.510.90

10.964.00

2.800.00

1.144.00

7.540.00

---

28.638.90

EKİM

3.216.00

1.752.72

7.964.00

2.600.00

---

7.520.00

12.00

23.064.72

KASIM

3.372.00

1.852.30

6.254.00

2.600.00

---

6.602.50

---

20.680.80

ARALIK

2.952.00

1.130.61

7.044.00

2.600.00

1.144.00

12.655.00

18.00

27.543.61

TOPLAM

42.216.00

33.410.68

94.146.00

33.640.00

3.432.00

75.677.50

54.00

282.576.18

01.01.2011/31.01.2011 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KALEMİ FAALİYET RAPORU

1:2010 yılında ramazan bayramı ve kurban bayramlarının arife günlerinde ilçemiz yeni mezarlık ve su yolu
mezarlığına vatandaşların ücretsiz olarak taşınması sağlanmaktadır.
2:Her yıl düzenli olarak yapılan çaglak festivalinin 2010 yılı gölet alanında yapılması sebebi ile 10 gün
boyunca ilçemiz bütün mahallelerinden araç görevlendirilerek toplam 100.000 vatandaşımız ücretsiz olarak
taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.
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3:ilçemiz belirli noktalarda bulunan bisiklet park yerleri yenileri ile değiştirilmiş gelen talepler doğrultusunda birçok
ilave gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu işlem sonucunda ilçemiz bisiklet park yerleri açısından daha güzel ve modern bir
görünüme kavuşmuştur. Ayrıca bu işlemin yapılmasının ardından bisiklet park yerleri talepleri artış göstermiştir.
4:ilçemiz mücavir alanı içinde faaliyet gösteren 14 adet ticari taksi durağı ile bu duraklara bağlı toplam 148 adet ticari
taksi denetlenmiştir. Ticari taksi çalışma ruhsatları kontrol edilmiş olmayanlara cezai işlem uygulanmıştır.
5:Akhisar Belediyesi denetimli minibüslerinin D plaka (denetimli) geçiş işlemi yapılmıştır. Ticari taksi duraklarının T
plakaya (ticari) geçiş işlemlerinin girişimleri başlatılmıştır. Muhtemelen yaklaşık 3 ay gibi bir zaman zarfında T
plakaya geçiş sağlanacaktır.
6:Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçemiz belirli noktalarına yolcu bekleme durakları yapılmıştır. Trafik
kazası sebebi ile kullanılamaz hale gelen bir durak değiştirilmiştir. Eski ve görüntü kirliliği yapan deforme olmuş
durakların yenileme işlemi gerçekleştirilmiştir.
7:İlçemiz mücavir alanı içinde bulunan tüm okulların giriş ve çıkış kapılarına 100 metre mesafe ile modern kauçuk
kasis konulmuştur.
8:İlçe trafik komisyonuna vatandaşlardan gelen talep ve istekler üst yazı ile gönderilerek buradan çıkan komisyon
kararına göre gerekli işlemler yapılmaktadır.
9:İlçemizde faaliyet gösteren 200 adet müdürlüğümüze kayıtlı seyyar satıcının büyük bir kısmının çalışma ruhsatı ve
sağlık karneleri kontrol edilmiştir.
10:Her yıl yapılan resmi kutlama ve etkinliklerde etkinliğin yapılacağı alanda gerekli tertip ve düzenin sağlanması
trafik önleminin alınması protokol ve ses düzenlerinin taşınması gibi faaliyetler müdürlüğümüz kontrolü altında
yapılmaktadır.
11:2010 yılı içinde toplam 698 adet şikayet dilekçesi sonuçlandırılmıştır. Ayrıca 125 adet ulaşım ve trafik 573 adet
gelen sokak hayvanları şikâyetlerinde ekte sistemsel çıktısında da görüldüğü üzere 100/100 başarı ile
sonuçlandırılmıştır.
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ENCÜMENE GİREN ZABIT VARAKASI
ENCÜMENDEN ÇIKAN CEZALAR
KABAHATLER KANUNU PARA CEZALARI
TİCARİ TAKSİ VİZELERİ (25.00 TL)
TİCARİ TAKSİ DEVİR (500,00 TL)
OKUL SERVİS İZİN BELGESİ (60.00 TL)
İŞÇİ SERVİSİ İZİN BELGESİ (60.00 TL)
AMELE (GÜNDELİK İŞÇİ) TAŞIMA İZ. BEL
PERON TAHSİSİ (60.00 TL)
RAYİÇ BELGESİ YOL HARCİRAHI (Ücretsiz)
SEYYAR SATICI KARTI VİZE (5.00 TL)
153 SİKAYET HATTINA GELEN ŞİKÂYETLER
DİLEKÇE İLE GELEN ŞİKÂYETLER
ORACLE GELEN ŞİKÂYETLER
KÖPEK TOPLAMA EKİBİ(Alınan köpek)
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TOPLAM

T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2010 YILI FAALİYET RAPORU

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda
ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve
düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları
ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim.

Salih HIZLI
Akhisar Belediye Başkanı

