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Sevgili Hem erilerim, 
 
5393 Say  Belediye Kanuna göre belediyemizin 2012 y  Faaliyet Raporunu haz rlad k. 
 
Kentsel hizmetlerde kente ve kent halk na en iyi hizmetleri sunmaya çal yoruz. Bütün çabam z 
Bergama’n n daha ça da  ve daha rahat ya anabilir kent olmas  içindir. 
 
Bir y ll k faaliyet raporunda bu çal malar  detayl  olarak bulacaks z. Hem erilerimizden 
ald z destekle Bergama için çal maya devam ediyoruz. 
 
Sayg lar mla. 

 
                                                                       
                       Mehmet GÖNENÇ 

               Bergama Belediye Ba kan  
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1 - GENEL B LG LER 
A - ÖZGÖREV,ÖZGÖRÜ VE LKELER Z 
 
1. ÖZGÖREV (Misyon): 
 
Halk n   ortak ve ya amsal gereksinimlerini zaman nda, e itlikçi, kat mc  ve saydam bir hizmet 
anlay yla kar lamak. Yaln zca kamusal ç karlar  temel alan insan odakl  bir yerel yönetim anlay  
ya ama geçirmek ve kurumsalla rmak. 
 
2. ÖZGÖRÜ (Vizyon) : 
Toplumcu belediyecilik anlay  ve Cumhuriyetin temel kazan mlar n verdi i bilinçle; kent 
sakinlerinin ya amaktan keyif ald , ça da , çevreci, sa kl  bir kent yarat rken kültürel ve   tarihsel 
miraslar za da sahip ç kmak. nsanl n Ortak Miras ; Kültür Bilim ve Sanat Kenti Bergama 'y  
Yeniden Yaratmak. 
 
3. LKELER Z       :  
 
1- Güler yüzlü ve ho görülü hizmet 
2- Etkin, verimli, kaliteli hizmet anlay  
3- De ime ve yenili e aç kl k 
4- Hizmet üretiminde eti e ba k 
5- nsan haklar na sayg  
6- Tarafs z ve e it davranmak 
7- Etkin ve adil kaynak kullan  
8- Yönetimde aç kl k ve hesap verebilirlik 
9- Kültürel miras  ve tarihi dokuyu sahiplenme 
10-Karar alma ve uygulamada kat mc k 
11-Hizmetlerde kararl k ve uygulama bütünlü ü 
12-Öncelikli ve uygulanabilir proje üretmek 
13-Do al ya am  korumak 
14-Payda  güveni ve memnuniyetini sa lamak 
15-Yenilikleri takip etmek ve de imi yönetmek 
16-Sürekli kurumsal e itim 
17-Hizmetleri etkin tan tmak 
18-Ekip çal mas  sa lamak 
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B - YETK , GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

          Bergama Belediyesi 1869 y nda kurulmu tur. Belediye te kilat nda kuruldu u günden bu güne 24 
belediye ba kan  görev yapm r. 
 
          Bergama Belediyesi'nin 25 Meclis Üyesi, 5 Encümen üyesi, 14 birim müdürlü ü ve hissedar  
oldu u 4 adet irketi bulunmaktad r. 
 
            5393 Say  Belediye Kanunu ile 1.668 Km2’lik alana ve nüfusu 60.559 olan ilçeye, ilgili yasa ve 
hükümler çerçevesinde hizmet götürmektedir. 5393 say  yasa gere i, Belediyemizin en temel görevi ve 
varolu  amac  “Belde sakinlerinin mahalli ve mü terek ihtiyaçlar  kar lamakt r”. Bunu seçimle i  
ba na gelmi  karar organ  eliyle yapan Belediyemiz, idari ve mali özerkli e sahiptir.  
    
            Hizmet, yaln zca ilçe s rlar  içerisindeki hem erilere de il kent içindeki tarihi ve turistik yerleri 
ziyaret eden turistlere, ticaret amac yla gelen i  adamlar na, geçici olarak ikamet eden vatanda lara ve 
do al çevrede ya ayan tüm canl lara sunulmaktad r.  
 
          Hizmet s rlar z :  
 
            Yerle im alan  olarak kent; Kuzeyde 331 rak ml  Akropol, bat da 358 rak ml  Boztepe ve 1051 
rak ml  Geyikli da n eteklerine yaslanmaktad r. 
Co rafi olarak; Kuzeyden Madra, Geyikli Da lar  ile Kozak Yaylas , Kuzeydo udan Çaml tepe ve 
Güneybat dan Bak rçay Ovas yla hizmet alanlar z s rland lm r. 
 
BELED YE’N N GÖREVLER  

            Belediye’nin görevleri 5393 say  yasan n 14. maddesinde verilmi tir. Belediyenin görev, 
sorumluluk ve yetki alan  belediye s rlar  kapsar. Belediye meclisinin karar  ile mücavir alanlara da 
belediye hizmetleri götürülebilir. Belediye, kanunlarla ba ka bir kamu kurum ve kurulu una verilmeyen 
mahallî mü terek nitelikteki di er görev ve hizmetleri de yapar veya yapt r. 

1. Kent altyap  ile ilgili görevler, Su temini, ebeke yap  ve da  sa lamak, kanalizasyon 
ebekesi kurmak, ehiriçi yollar ve meydanlar  yapmak, parklar ve mezarl klar yapmak, co rafî ve kent 

bilgi sistemlerini olu turmak, 
2. ehircilik hizmetleri ilgili görevler, Çöp toplamak, yollar  temizlemek, kat  at k tesislerini kurmak, 
halk sa  koruyucu tedbirleri almak, çevre ve çevre sa  koruyucu tedbirler almak, itfaiye 
hizmetlerini yerine getirmek, zab ta hizmetlerini yapmak, acil yard m, kurtarma ve ambulans 
hizmetlerini yerine getirmek, ehir içi trafik düzenlemesi yapmak, 
3. marla ilgili görevler, Plan haz rlamak, ayr nt  imar planlar  haz rlamak, imar planlar nda gerekli 
de iklikleri yapmak, yap  ruhsat  vermek, in aatlar n kontrolünü yapmak, 
4. Ekonomik görevler, Fiyat ve ücretleri tespit edip denetlemek, hal yerleri açmak, mezbaha kurmak, 
pazar yerleri kurmak, i portac  düzenlemek, fuar, sergi, panay r, festivaller düzenlemek, belde 
dahilinde ilan ve reklam faaliyetlerini düzenlemek, turistik tesisler kurmak, turistik faaliyette bulunmak, 

5. itim ile ilgili görevler, Okul öncesi e itim kurumlan açmak, Devlete ait her derecedeki okul 
binalar n in aat  ile bak m ve onar  yapmak her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar  
kar lamak, mesleki e itim kurslar  düzenlemek, kütüphane ve okuma salonlar  açmak, ö renci okutmak, 
6. Sosyal nitelikli görevler, Sa kla ilgili her türlü hizmet verebilmek, nikah i lemleri, fakirler için 
yurtlar kurmak, yetim evleri açmak, muhtaç asker ailelerine yard m etmek, ucuz konutlar yapmak, 
Hizmet sunumunda özürlü, ya , dü kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulamak, 

7. Ula rma  ile ilgili görevler, Belediye s rlar nda yük ve yolcu ta t arac  sa lamak ve i letmek, ta t 
araçlar n i letilmesine tekel niteli inde olmamak üzere izin vermek, belediye s rlar nda ki ilerce ve 
belediyece yap lan yolcu ta ma ücret tarifesini düzenlemek ve uyulmas  sa lamak, imar planlar nda 
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trafik güvenli i için gerekli bölgeleri ay rmak ve uygulamalar  izlemek, belediye s rlar ndaki deniz, göl 
ve nehirlerde gerekti inde ula  sa lamak, bu araçlar n sa laml k, temizlik ko ullar , yolcu ve yük 

rlamalar , ücret tarifelerini düzenlemek ve kontrol etmek, 
8. Sportif ve kültürel konularla ilgili görevler, Kültür ve sanat, turizm ve tan m hizmetlerini yürütmek, 
kütüphane, kültür merkezi açmak spor alanlar  yapmak, tiyatro, müze, sinema salonlar  açmak, 
Gerekti inde, ö rencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verip ve gerekli deste i sa lamak, her türlü 
amatör spor kar la malar  düzenlemek, 

9. Tar m ve veterinerlik hizmetleri görevleri, nsan ve hayvan sa  koruyucu veterinerlik 
hizmetlerini sa lamak ve denetimini yapmak, g da kontrol laboratuvarlar  kurmak ve yönetmek, park, 
bahçe, hayvanat ve bitki bahçesi, fidanl k, koru kurmak, ye il alanlar  düzenlemek, korumak; orman, 
bahçe, mera, vb araziyi hasardan korumak, mü terek su yollar n yap m, bak m ve onar  yapmak, 
su birikintilerini kurutmak. 
10.  Mali ve hukuki görevler, Yerel vergiler (vergi, rüsum, harç vb), ile, belediye cezalar  toplamak, 
kamula rma i lemlerini yapmak. 

11. Tarihi dokunun korunmas  ile ilgili görevler, Kültür ve tabiat varl klar  ile tarihî dokunun ve kent 
tarihi bak ndan önem ta yan mekânlar n ve i levlerinin korunmas  sa lamak. 
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        2 – STRATEJ K ALANLAR, STRATEJ K AMAÇLAR VE HEDEFLER 

Bergama Belediyesi’nin misyonu, durum analizi ve GZFT çal malar  göz önünde 
bulundurularak, kurumsal vizyonumuz ve ilkelerimiz belirlenmi tir. Bu do rultuda görev, 
sorumluluk ve hedeflerimiz 2010-2014 y llar  için, 15 stratejik alan, 23 stratejik amaç ve 90 hedef 
olarak a daki ekilde tespit edilmi tir. 

 
1. nsan kaynaklar  geli tirebilmek 
2. Mali yap  güçlendirebilmek 
3. Ça da  yönetim anlay  ve kent bilincini geli tirebilmek 
4. Sa kl  bir kent için çevre bilincini geli tirebilmek 
5. Ye il alan standartlar  yükseltebilmek 
6. Kent temizli i standartlar  yükseltebilmek 
7. Kentsel ya am  kolayla rmak amac yla alt yap  çal malar  tamamlayabilmek 
8. Kentin özgün yap  ve dinamiklerini dikkate alarak, ula labilirli ini sa layan geli mi  

ula m a na sahip olabilmek 
9. Sa kl  Bir Toplum Olu turmak 
10. Sosyal Refah  Artt rabilmek 
11. Sportif Faaliyetleri Etkin Hale Getirebilmek 
12. Kentin Kültürel Alandaki Geli imini Sa layabilmek 
13. Kentin Sanat Alandaki Geli imini Sa layabilmek 
14. Kentin Turizm Alandaki Geli imini Sa layabilmek 
15. Tan m Ve Bilgilendirme Çal malar  Geli tirebilmek 
16. Kentin Ekonomik Alandaki Geli imini Sa layabilmek 
17. Kültürel Miraslar  Ya atarak Gelecek Ku aklara Aktarabilmek 
18. mar Planlar na Uygun Tarihi Ve Do al Çevreyle Uyumlu Kent Yap  Olu turabilmek 
19. Vatanda lar n Can Ve Mal Güvenli ini Sa lamak Amac le tfaiye Ve Acil Yard m 

Hizmetlerini Etkinle tirebilmek 
20. Vatanda lara çilebilir, Temiz Ve Sa kl çme Suyu Temin Edebilmek 
21. Sa  Ve Huzuru Tehdit Eden Unsurlar  Ortadan Kald rabilmek, Sa kl  Ve Temiz Bir 

Çevre çin Gerekli Tedbirleri Alabilmek 
22. Alternatif Enerji Kaynaklar  Kullan ma Sunulabilmek 
23. Ulusal Ve Uluslar Aras  Düzeyde li kileri Güçlendirebilmek, Ortak Projeler Üretebilmek Ve 

Fonlardan Yaralanabilmek 
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YAZI LER  MÜDÜRLÜ Ü 

   

GÖREV TANIMI VE KAPSAMI 

5393 Say  Belediye Kanunun 20.maddesi uyar nca her ay yap lan Ola an Meclis Toplan-

lar  için, Belediye Meclis Üyelerine gerekli duyuru, ilan ve tebligat n yap lmas  sa lamak. 

Meclis 1. ve 2.Ba kan Vekilli i, Katip Üyeler, Müntahap Encümen Üyeleri ve Komisyon 
Üyeleri seçimlerini yapar.5393 Say  Belediye Kanununa istinaden ç kart lan Belediye 
Meclislerinin Çal ma Usulüne Dair düzenlenen talimatnamede belirtilen usul ve esaslara göre 
yap lmas  sa lamak, Belediye Meclis Üyelerinin, Meclis Toplant lar na devam edip etmedi ini 
izleme, bir birini izleyen üç toplant  gününde bir özre dayanmaks n, toplant larda haz r 
bulunmayan üyelerin 5393 Say  Kanunun 29.maddesi uyar nca evrak  Meclis’e getirmek,5393 
Say  Belediye Kanununun 23.Maddesine göre al nan kararlar  Kaymakaml k Makam na 
göndermek, Meclis toplant ndan sonra bu toplant lara ait karar özetini katip üyelere imzalat p, 
muhafazas  sa lamakt r. 

5393 Say  Kanunun 33.Maddesi gere ince toplanacak Belediye Encümenini daha önce 
tespit edilen gün ve saatte toplanmas  sa lamak, Belediye Ba kan  taraf ndan Encümen’e havale 
edilen evrak n görü ülüp karara ba lanmas  sa lamak. 

Belediye Meclisi veya Belediye Encümeninde görü ülüp karara ba lanan konular n 
bilgisayarda yaz lmas  sa lamak ve yaz  tamamlanan Meclis ve Encümen Kararlar n usulüne 
uygun olarak dosyalanmas  ve muhafazas  sa lamak, Belediye Meclisi ve Encümenine 
Ba kanl k Makam  taraf ndan havale edilen evrak n Meclis ve Encümen Karar Defterine kayd  
yapmak, al nan karar özetlerini yazmak, ilgili birimlere zimmet kar  da tmakt r. 

 
ME A T ARAÇ VE MALZEMELER 

 
1) 3 Adet Ba ms z Bilgisayar 
2) 2 Adet Yaz  
3) lgili Mevzuat Kitaplar  ve Büro Malzemeleri 

      
        M ÇALI MALARI 

Encümen Çal malar  

 01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri aras nda 53 adet toplant  yap lm  olup, bu toplant lar 
sonucunda 308 adet evrak görü ülerek karara ba lanm r. Al nan bu Encümen Kararlar  usulüne uygun 
olarak yaz lmak suretiyle ilgili birimlere gönderilmesi sa lanm r. 

Toplant  Ay                                     Toplant  Adedi           Toplam Encümen Karar 
Ocak 2012     4     19 

ubat 2012     5     18 
Mart 2012     4     18 
Nisan 2012     4     31 
May s 2012     5     24 
Haziran 2012     4     18 
Temmuz 2012     4     31 

ustos 2012     6     36 
Eylül 2012     4     24 
Ekim 2012     4     27 
Kas m 2012     4     29 
Aral k 2012     5     32 
T   O   P    L    A   M                               53                308 

• 405 adet Gelen Evrak , 555 adet Giden Evrak kayd  yap lm r. 
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          2012  y   içinde  Belediyemiz  Meclisinde  Temmuz / 2012  ay   tatil ilan edilmi  ancak, görülen 
lüzum üzerine Tatil ay nda 1 adet ola anüstü toplant  yap lm r. Ola an üstü toplant  d nda di er 
aylarda 1’er oturum, Ekim ay nda ve  Kas m ay  bütçe görü melerinde ise 2’ er oturum  Meclis Toplant  
yapm r. 

  Bu oturumlarda toplam 96  adet karar al nm  ve al nan kararlar Kaymakaml k Makam na ve ilgili 
birimlere gere i için gönderilmi tir.    

YAZI MALAR VE GENEL EVRAK BÖLÜMÜ 
 

GÖREV TANIMI VE KAPSAMI: 
 

    Yaz leri Müdürlü ü Evrak Kay t Servisi, Belediyemizin görev ve sorumluluk alan na giren her 
türlü vatanda  talep, itiraz ve ikayetleriyle ilgili dilekçeleri ile Kamu Kurum ve Kurulu lar ndan gelen 
yaz  taleplerin kabul edildi i ve genel kayda al nd  bir birimdir.   

 
     Vatanda lardan gelen dilekçeler ile resmi kurum ve kurulu lardan gelen yaz lar incelenerek, 

kaydedilip, konular na göre tasnif edilerek gere i için ilgili birimlere Ba kan ve birim sorumlusu 
taraf ndan havale edilmektedir. 

 
    Belediyemiz birimlerince gere i yap larak sonuçland lan dilekçe ve resmi yaz lar yine servisimiz 

arac  ile posta ve zimmet kayd  ile ilgililerine gönderilmektedir. 
 
    Genel olarak, Belediyemize gelen ve Belediyemizden giden bütün evraklar servisimizce koordine 

edilmektedir.  Defter kay t i lemlerinin yan  s ra bütün evraklar bilgisayar ortam nda kaydedilip, gerekli 
kontrolleri yap larak raporlanmaktad r. 

 
    Genel hedefimiz; vatanda lar n talep, itiraz ve ikayetlerindeki memnuniyeti artt rmak, kamu 

hizmetlerinden faydalanma doyumunu en üst seviyeye ç kartmak ve Belediye hizmet sunum kalitesini 
yükseltmektir.     

                  
     B ME A T ARAÇ VE MALZEMELER: 
 
1) 3 adet Bilgisayar, 
2) 2  adet Yaz ,  
3) 1 adet Fotokopi Makinas , 
4) lgili mevzuat kitaplar  ile büro malzemeleri 

 
    B M ÇALI MALARI: 
 

         Servisimiz; vatanda lar n kolay ula  sa lamak amac yla, Belediyemizin giri  kat nda 
hizmet vermektedir.   
  
         Bu çal ma ile Vatanda lar n talep, itiraz ve ikayetlerini iletmede kolayl k sa lamak, kat mc  
artt rmak, sonucunu k sa sürede almas  sa lamak ve k sa i lem süreli hizmetleri giri  kat nda vererek 
memnuniyeti artt rmak hedeflenmi tir. Özellikle ya  ve engelli vatanda lar z için önemli bir çal ma 
olmu tur. 
 
         Belediyemizce kullan lan Evrak Takip Program , program yaz m i ini yapan  firmayla kar kl  
çal larak, program n güncellenmesi ve iyile tirilmesi yap larak daha verimli kullan r hale 
getirilmektedir.   

 
 Birimimizin i leyi i gere i a da ayr nt lar yla verilen 01 Ocak  – 31 Aral k 2012 dönemi toplam 

25.316 adet dilekçe ve resmi evrak  Belediyemize gelen evrak olarak, giri  kay tlar  yap lm r.  
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 Servislerce gere i yap lan evraklarda yine servisimiz arac  ile belediye ç  kayd  verilerek 
ilgililerine posta veya zimmetle gönderilmektedir. 

 
 Servis iç yaz mas  olarak, 01 Ocak  – 31 Aral k 2012 dönemi aras  toplam 47 adet evrak i lem 

görmü tür. 
 
 01 Ocak – 31 Aral k 2012 dönemi  posta durumu öyledir : 

     
1. adeli mektup   : 1179 Adet 
2. Tebli li mektup  : 1223 Adet 
3. Adi mektup  : 4116 Adet 
4. Kargo    :   250 Adet 

 
             Belediyemiz Meclis Toplant  salonu ve Haluk Elbe Toplant  Salonu Vatanda , sivil toplum 
örgütleri ve kurumlardan gelen talep üzerine  Ba kanl k  Makam n onay   ile  toplant  amaçl   tahsis  
edilmektedir. 2012 y  içerisinde de ik amaçl  60 adet salon tahsisi yap lm r. 

 

 

 

 

 

Yine bu birimimizde Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde i  ve i lemler yürütülmektedir.  
Vatanda lar n ma dur olmamas  veya ma duriyetlerinin en k sa sürede giderilmesi için özen 
gösterilmektedir.  

                 Bilgi edinme kanunu çerçevesinde yürütülen faaliyetler  a da tabloda gösterilmi tir. 

Veriler 2012 

Bilgi edinme ba vuru toplam  40 

Yaz  olarak yap lan ba vuru say  13 

E-posta ile yap lan ba vuru say  27 

Olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere eri im 
sa lanan ba vuru say  

 

smen reddedilip k smen de olumlu cevaplanarak 
bilgi ve belgelere eri im sa lanan ba vuru say  

- 

Reddedilen ba vurular toplam  - 

 

YILLARA GÖRE BELED YEM ZE 
GELEN D LEKÇELER 

2011 13.904 Adet 

2012 12.757 Adet 

 

YILLARA GÖRE BELED YEM ZE 
GELEN 

RESM  EVRAKLAR 
2011 12.174 Adet 

2012 12.559 Adet 
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     Vatanda lar n Türkiye  Kurumu kay tlar  da kimlikleri kar nda yap lmaktad r. Ayn  zamanda 
sizlik maa  talep dilekçeleri doldurulup vatanda n hak etmesi sa lanmaktad r. 2012 y  içinde 1670 

ki iye hizmet verilmi tir.   
 
       Birimimiz içinde faaliyet gösteren ikayet hatt na sözlü yada telefonla gelen ikayetler ilgili birimlere 
an nda iletilmektedir. 2012 y  içinde Sözlü veya telefonla gelen ortalama ikayet konu ve say lar  a da 
verilmi tir.  
 
   KONU           BA VURU ADED  

 Kanalizasyon Ar zalar             98                                                                                
 Yol Dö eme Bozukluklar               4                                                                    
 Harfiyat Pislikleri / Kal nt lar                22 
 Ba bo gezen Köpekler          294                        
 Kaçak aat                                                                     3  
 Seyyar Sat lar              17         
 Kald m gali              34        
 açlar n Budanmas  Ve Bak m stekleri                       32 
 Otlar n Biçilmesi                 29   
 Cadde Ve Sokak Temizli i               20 
 ehir çi Çal an Minibüsler                9 
 Hoparlör Ar zalar                    8                     
 Su Patla                                                          147    
 laçlama                  12                                                                              
 Çöplerin Al nmas                33                                 
 Kanalizasyon Kapa n K k Olmas                 4 
 Trafik I klar  Ar zas  Ve Elektrik Ar zalar             17 
 Parktaki Oyuncaklar n Bak                12 
 Gürültüden Duyulan Rahats zl k              14           
 Hayvan Beslenmesi le lgili ikayet               12 
 Çöp Konteyner Bak , Talebi Ve Kald lmas                      8 
 Tuzlama Çal mas  Yap lmas              14 
 Çiçek Saks lar n Geri Getirilmesi                   1  
 bbi At klar n Al nmas                                       4 
 Bahçe Düzenlenmesi                4 
 Demirlerin Kesilmesi                5 
 Su Ta  Olmas                  5 
 Yol Çökmesi               12 
 Merdivenlere Tutunma Demiri Yap lmas              2 
 Çam Pisliklerinin Al nmas               5  
 Durak Camlar n K lmas               4    
 Izgaralar n K lmas                7 
 Kedi, Köpek Ölüsünün Al nmas                7 
 Bacalarda Filitre Olmamas ndan Duyulan Rahats zl k           1 
 Pankartlar n Kopmas                3 
 Oturma Banklar n K lmas               2 
 Duvar Çökmesi le lgili ikayet              1 
 Bo  Arazinin gali                1 
 Dumandan Duyulan Rahats zl k              2 
 Bina y lmas                 1     . 

                                                                      TOPLAM                       945             
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EVLEND RME MEMURLU U 

 
GÖREV VE TANIMI    
*Evlendirme yönetmeli ine göre evlenme dosyas  haz rlamak. 
*Evlenme akdini yapmak. 
*Aile cüzdan  düzenleyip vermek. 
*Evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sa lamak. 
*Evlenme kütü ü ve dosyalar  iyi bir ekilde muhafaza etmek. 
*Denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolayl  göstererek ve bu yetkililerce istenen 
kütük. dosya ve belgeleri denetime haz r halde bulundurmak. 
 
  * Belediyemiz Evlendirme Memurlu unun 01.01.2012  ile  31.12.2012 tarihleri aras nda 

          501  Adet, Evlenme  müracaat     ile  ilgili     Nüfus    Müdürlüklerinden   Çiftlerin   nüfus kay t 
örnekleri   al narak   Evlenme  Akid   i lemleri    yerine  getirilmi tir.   Toplam   501 adet  evlenme  Akid  

lemi  Bergama  Nüfus  Müdürlü üne  ilgili  Nüfus Müdürlüklerine gönderilmek üzere  Mernis Evlenme 
Bildirimleri düzenlenerek gönderilmi tir. 

         Yine bu tarihler aras nda evlenen çiftlere toplam 501 adet uluslar aras  aile cüzdan  düzenlenerek 
imza kar  verilmi tir. 

* Belirtilen  tarihler  aras nda  evlenme  izni  isteyen  42 çifte  evlenme  izin  belgesi haz rlan p 
verilmi tir. 

* Belirtilen  tarihler  aras nda  112   adet evlenme izni ile gelen  çiftlerin nikah akidleri 
gerçekle tirilmi tir. 

* Belediyemiz  Evlendirme Memurlu unda 1 adet yaz , 1 adet bilgisayar, 1 adet Aile Cüzdanlar n 
yaz nda kullan lan 1 Adet yaz  ve Evlendirme ile ilgili Yönetmelikler ve Mevzuat Kitaplar  
bulunmaktad r. 

Evlendirme Memurlu unun  yap lan i lemler ile ilgili tabloda belirtilmi tir.  

Veriler 2011 2012 

Müracaat 475 501 

Yap lan Akit 475 501 

Al nan Aile Cüzdan  475 501 

Verilen zin Belgesi 39 42 

mha Edilen Cüzdan -- -- 

zin Belgesi ile Gelen -- 112 

 

* 01.01.2012 tarihinden 31.12.2012 tarihleri aras nda Evlendirme Memurlu unda  59 adet gelen 229 adet 
giden evrak  kayd  yap lm r. 
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LANAT MEMURLU U 

          Bergama Belediyesine gelen resmi daire, çevre belediye ve duyuru amaçl ah s dilekçeleri evrak 
kay t müdürlü ünce kayda girildikten sonra  lanat Memurlu una gönderilir. lanat  Memurlu unca  
incelenen evraklar ücrete tabi ise belediyemiz tahakkuk servisine gönderilir ve yap lan i lem sonucu 
belediyemiz veznesine yat r. Ücreti yat ld ktan sonra ilanat memurlu una gönderilerek ilan  yap r. 
Postaya verilecek evrak ise ücret  tahakkuku ve ilan tutana  ile resmi daireye gönderilmek üzere zimmetle 
evrak kay t memurlu una teslim edilir. 

          Duyuru amaçl ah s ilanlar  belediyemiz kablosuz ses yay n sistemi yönetmeli ine uygun olarak 
ilan  yap lmaktad r. 

 Bergama Belediyesi lanat Memurlu una 2012 y  içerisinde 

Resmi lanlar : 377 

ah s lanlar  : 144 

Bergama Belediye lanlar  : 88 

cra Dairesi ve Sulh Hukuk Mahkemesi lanlar  : 234 

Ölüm lanlar  :519 

Bunun d nda çe itli kay p ve kan anonslar  ücretsiz olarak yap lm r. 

Duyuru yap lan tüm evraklar ilanat memurlu unca dosyalan r. 
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BASIN BÜROSU 

2012 YILI HABER L STES  
 Ba kan Mehmet Gönenç yeni y  ö rencilerle kutlad  
  geldi, havalar so udu… 
 Bergama Belediyesi Logo Yar mas  
 Bergama’daki dereler slah edilecek 
 Ba kan Gönenç gazetecilerle bir araya geldi 
 Bergama Sempozyumu Bildirileri iki ciltte topland  
 rencilerin karne hediyesi boyama kitab  

 

                       
 Ba kan Gönenç’ten zmirspor Maç  öncesi moral yeme i 
 ur Mumcu Bergama’da an lacak 
 Bergama Belediyespor lider zmirspor’u yendi 
 Engelli merkezinde çal malar tamamland  
 Tiyatrolar Kenti Bergama’da yepyeni bir tiyatro toplulu u kuruluyor 
 2. K  Okulu E itim Program  
 2. Bergama Fotomaratonu Ve Foto rafç lar Bulu mas  
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 Kar sürprizi Bergamal lar  sevindirdi 
 2. K  Okulu E itim Program  ba lad  
 2.K  Okulu sona erdi 
 Bergama Belediyesi EMITT yolcusu 
 EMITT 16.kez kap lar  açt  
 Bakan Günay Bergama Stand ’n  ziyaret etti 
 Kobi Bilgilendirme Konferans  
 EMITT sona erdi 

 

                   
 Çal malar h zla sürüyor 
 Zab tadan ekmek gramaj  denetimi 
 KOB  Bilgilendirme Konferans  gerçekle ti 
 Ekmek denetimleri devam ediyor 
 Türk Hava Kurumu 87 ya nda 
 Güzellik Il cas  Havuzu yeniden canlan yor 
 aat sektörüne ustal k e itimi 
 Bergama Kat  At k Bertaraf Tesisi’ne inceleme gezisi 
 Daha çok ye il daha çok huzur 
 Belediye ö renciler için e- dershane dönemini ba latt  
 Dünya Miras  olma yolunda h zla ilerleyen Bergama’ya ziyaret 
 Vergi Haftas  kutlan yor 
 Pazarc ya Yeni Hal Kay t Sistemi tan ld  
 ÖMSS Haz rl k Kursu 
 Bergama Belediyespor'da yeni yönetim belirlendi 
 Bergama’da Zeytin A ac  Budama Kursu 
 Büyükelçilerin Bergama ziyareti 
 tfaiye Müdürlü ü’nden tatbikat 
 Meslek E itim Kurslar ’nda çal malar sürüyor 
 Bergama ITB Fuar ’nda yerini ald  
 Bergama Belediye Ba kan  Mehmet Gönenç’in 8 Mart Mesaj  
 8 Mart Bergama’da kutland  

 

 



18 
 

 

 Bergama ITB Berlin Fuar ’nda tan yor 
 

                         

 Bergama Heyeti’nden Berlin Pergamon Müzesi’ne ziyaret 
 Bergama Belediyesi’nden ö rencilere büyük destek 
 Bergama Belediyesi ilçede ha erelere kar  ilaçlama ba latt  
 Belediye Meclisi’nden yeni karar 
 Bergama Belediyesi Logo Yar mas 'nda halk oylamas na sunulacak be  eser belirlendi 
 zmirli kad n çiftçiler Bergama’da yar  
 Bergama’da halk müzi i ziyafeti 
 18 Mart Bergama’da an ld  
 Bergama’da A aç Bayram  
 Bergama’da Nevruz enli i 
 Sa kl  ya amak onlar n da hakk  
 Logo yar mas nda sona yakla yor 
 Dünya Tiyatrolar Günü Kutlu Olsun! 
 Bergama 76’nc  kez Kermes’e haz rlan yor 
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 Ba kan Gönenç 3 y  de erlendirdi 
 Rahmi Ye ilsoy Engelli Merkezi aç ld  
 Daha ye il bir Bergama için… 
 Kaymakaml k Hal  Saha Futbol Turnuvas  ba lad  
 UNESCO Dünya Miras Listesi Adayl k Çal malar  Sürüyor, 
 Araç filomuz büyüyor 
 Sa k hakk  için bulu tular 
 Polis Günü Bergama’da da kutland  
 Bergama Belediyesi’nden OÇEM’e destek 
 Gönenç, üç y  anlatt  
 Atatürk' ün Bergama' ya Geli i’nin 78 .Y  
 Bergama’da sanat müzi i rüzgâr  esti 
 Turizm Haftas  Bergama’da ba lad  
 23 Nisan Çocuk Bayram  Bergama’da kutlan r! 

 
 

                         

 “Turizmin yükselen ismi Bergama” 
 16. Çocuk enli i Bergama’da ba lad  
 Bergama’da 23 Nisan co kusu 
 Bergama Belediyespor 3. Lig'de 
 Madalyalara devam… 
 Ba kan Gönenç’ten ampiyonluk hediyesi 
 Bergama Belediyesi içme suyunu yeni bir yöntemle dezenfekte ediyor 
 Ba kan Mehmet Gönenç’ten “Yerel Yönetimler” dersi 
 Bergama Belediye Ba kan  Mehmet Gönenç’in 1 May s Mesaj  
 2. Bergama Fotomaratonu ba yor 
 Ba kan Gönenç’ten baklaval  1 May s kutlamas  
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 Bergama Belediyesi süt da  son kez gerçekle tirdi 
 
 

                        

 2. Bergama Fotomaratonu ba lad  
 Bergama ehidini son yolculu una u urlad  
 2. Bergama Fotomaratonu sona erdi 
 Ha ere ve keneye kar  etkin mücadele 
 Ba kan Gönenç ö rencilere yerel yönetimler konusunda ders verdi 
 Belediye ba kanlar  bas n aç klamas nda bir araya geldi 
 Trafik Haftas  kutland  
 Engelliler Haftas  ba lad  
 Bergama Belediye Ba kan  Mehmet Gönenç'in Anneler Günü Mesaj  
 Kozak Çamf st ’nda ya anan sorunlar tart ld  
 Makedonya Büyükelçisi’nden Ba kan Gönenç’e ziyaret 
 Uygulamal  Giri imcilik E itimi’nin üçüncüsü ba yor 
 Bergama Belediyespor’a Üstün Ba ar  Ödülü 
 Dünya Çiftçiler Günü Bergama’da kutland  
 ampiyonluk turnuvas  ba lad  
 Ba kanlar ikinci kez bir araya geldi 
 Bergama Belediyespor yola Mehmet Çakmak ile devam ediyor 
 Üstün Ba ar  Ödülü Bergama’ya 
 19 May s’a co kulu kutlama 
 Bergama’da ikinci üniversiteye YÖK’ten onay 
 Uygulamal  Giri imcilik E itimi’nin üçüncüsü ba yor 
 Bergama ‘da 19 May s kutlamas  
 Uzmanlar Bergama’da 
 Efsaneler Bergama’da bulu uyor 
 ampiyonluk kutlamalar  sürüyor 
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 1.Uluslararas  Bergama Veteran Basketbol Turnuvas  ba lad  
 

                         

 Uluslararas  Bergama Veteran Basketbol Turnuvas  sona erdi 
 Kursiyerler sertifikalar  ald  
 Çocuklar güvenilir ellerde 
 Tarihi mekanda Psikoterapi Kongresi 
 37. Uluslararas  Grup Psikoterapileri Kongresi ba lad  
 “Bergama turizmde hak etti i yeri alacakt r” 
 Bergama Belediyespor’da ba ar lar sürüyor 
 Bergama Belediyesi Türk –Alman Dostluk Günü’nde yer ald  
 Ba kan Gönenç’in 5 Haziran Dünya Çevre Günü Mesaj  
 Bergama Belediyesi’nden kursiyerlere yang n e itimi 
 Bergama Belediyesi’nden ö rencilere s nav deste i 
 Amerikal  Ö rencilerden Bergama’ya Unesco Deste i 
 aat sektörüne ustal k e itimi 
 Bergama Belediyesi’nden engelli vatanda a akülü sandalye 
 Oyuncak kütüphanesine oyuncak ba  
 TFF Profesyonel Kurulu’ndan Bergama’ya ziyaret 
 Haydi gençler spora… 
 Bergama Belediyesi asansörlerin y ll k kontrolleriyle ilgili bir protokol imzalad  
 Bergama Belediyesi üç adet içme suyu kuyusu açt  
 ampiyonluk turnuvas  sona erdi 
 Bergama Belediyesi Midilli Festivali’nde 
 Türkiye’nin ilk yerel festivali 76 nc  kez ba yor 
 76. Uluslararas  Bergama Kermesi ba lad  
 Kermes’in ikinci gününde co ku dolu e lence 
 76. Bergama Kermesi h zla sürüyor 
 76. Bergama Kermesi’nde e lence son sürat 
 Etkinlikler h zla sürüyor 
 lence devam ediyor, Bergama Kermesi’nde co kulu dakikalar 
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 76. Uluslararas  Bergama Kermesi tüm co kusuyla sona erdi 
 Teklif verildi, heyecan büyük 
 Ba kan Gönenç, üniversite yetkilileriyle bulu tu 

 

                               

 

 Srebrenica Katliam 'n n 17. y  an na sergi 
 badethanelerde Ramazan temizli i 
 Bergama Belediyespor 8 oyuncuya imza att rd  
 Bergama Belediyespor Kulübü Taekwondo Tak  madalyaya doymuyor 
 Srebrenica Katliam  an na Bergama’da sergi 
 Bergama teknolojik serac n merkezi oluyor 
 Uluslararas  Pergamon Ta  Heykel Sempozyumu 
 Minik sporculardan örnek davran  
 itimler sona erdi 
 Gezici Çanakkale Müzesi Bergama’da 
 lkler Kenti Bergama’da Bir lk 
 Koruma Amaçl mar Plan  onayland  
 Bergama’da f n denetimi 
 Bergama Belediyespor’da seçmeler tamamland  
 Bergama Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Ramazan bir ba ka 
 Vanl  çocuklar Bergama'y  gezdi 
 Ba kan Gönenç'in 24 Temmuz Bas n Bayram  Mesaj  
 Tarihi Ba kent Dünya Miras 'ndaki Yerini Al yor 
 lçe Emniyet Müdürü’nden Bergama Belediyespor’a ziyaret 
 Ba kan Gönenç esnaf n iftar yeme ine kat ld  
 1.Uluslararas  Pergamon Ta  Heykel Sempozyumu sürüyor 
 Alman Ba konsolos’tan Ba kan Gönenç’e ziyaret 
 Vanl  çocuklar Bergama'da 
 Ba ar lar sürüyor 
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 1.Uluslararas  Pergamon Ta  Heykel Sempozyumu sona erdi 
 

                             

 Ba kan Gönenç ve Milletvekili Güler yang n köylerine ziyarette bulundu 
 Bergama’daki dereler slah ediliyor 
 Ramazan enlikleri sona erdi 
 Minik ressamlar ödüllerini ald  
 Bergama’da Ramazan co kusu 
 Bergama Belediyesi’nden e itime tam destek 
 ehide vefa 
 Bergama Belediye Ba kan  Mehmet Gönenç’in 30 A ustos Mesaj  
 Büyük Zafer’in 90. Y  
 Ba kan Mehmet Gönenç'in 1 Eylül Dünya Bar  Günü Mesaj  
 Ba kan Gönenç vatanda larla kahvalt da bulu tu 
 Zab ta Te kilat  186 ya nda 
 Ba kan Gönenç’ten engelli vatanda lara akülü sandalye 
 r Tanr ças  Sekhmet yeniden aya a kald ld  
 Bergama Belediyespor yönetiminden futbolculara “tatl ” ziyaret 
 KOSGEB'in 3. Etap Sertifika Töreni gerçekle ti 
 Güzellik Il cas  Havuzu yeniden can buldu 
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 itime destek sürüyor 
 Bergama Belediyespor Kulübü Spor Okullar  
 Bergama'n n Kurtulu unun 90. Y  Kutlamalar  
 BERKSAV ‘ n kurulu  y ldönümünde Ba kan Gönenç’e ödül 
 Gaziler Günü Bergama’ da kutland  
 renciler ders ba  yapt  
 Sokak hayvanlar na su kab  
 “Yunan Ordusu Anadolu’da” Sergisi Bergama’da 
 Bergama heykellerle süsleniyor 
 Dünya Miras  olma yolunda ad mlar h zla at yor 
 Kahvalt  bulu malar  devam ediyor 
 Alt n Havan Ödülleri sahiplerini buldu 
 Okul kantinlerinde s  denetim 
 “Büyük Bergama Bulu mas ” gerçekle ti 
 Bergama kaz lar yla ilgili konferans 
 At ksu Ar tma Tesisi’nin kesin kabul protokolü imzaland  
 Ba kanlar “Bütün ehir” i tart  
 Bergamal  ö renciler sütle bulu uyor 
 CHP Milletvekili Susam’dan Ba kan Gönenç’e ziyaret 
 Alkmaarl  ö rencilerden ziyaret 
 Bergama’n n sanat merkezi: Belediye Konservatuvar  
 Bayram öncesi haz rl klar tamam 
 Bergama çiçeklere bürünüyor 

 

                           

 

 lçe Emniyet Müdürü’nden Belediye Ba kan ’na te ekkür ziyareti 
 Bayram co kusu 
 Sevdam z Cumhuriyet 
 Tarihi yap lar aya a kalk yor 
 itimler sürüyor 
 “Eczac n Oscarlar ” sahiplerine verildi 
 Bergama’da 10 Kas m Anma Törenleri 
 Bergama ikinci üniversiteye haz r 
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 “Bergama Belediyespor yoluna ba ar larla devam edecek” 
 Japon bilim insanlar ndan Bergama’ya ziyaret 
 Dünya Miras  Aday  Bergama 
 Akülü sandalye sevinci 
 Dünya Miras  olma yolundaki Bergama’dan foto raf sergisi 
 Uluslararas  Bergama Veteran Basketbol Turnuvas  
 Engeller ortadan kalkacak 
 itime destek sürüyor 
 lkler kenti Bergama’da bir ilk 
 “24 Kas m Ö retmenler Günü Kutlu Olsun” 
 Bergama’da 4. Geleneksel A ure Hayr  
 renmenin ya  yok 
 Bergama Belediyesi’nden örnek olacak sosyal proje 
 Bergama Travel Turkey’e haz r 
 Bir rüya gerçe e dönü üyor 
 Travel Turkey kap lar  ziyaretçilerine açt  
 Travel Turkey Fuar  sona erdi 
 1.Dan ma Kurulu Toplant  gerçekle ti 
 Ege Üniversitesi Senatosu Üyeleri Bergama’da 
 Bergama’da 12. 12. 2012 yo unlu u 
 Evde Bak m Hizmetleri Projesi ya ama geçti 
 Bergama’y  heykeller süslüyor 
 Bergama Belediyesi Bowling Turnuvas  düzenliyor 
 Devrim ehidi Y ld ztepe’de an ld  
 En güzel kumbara 
 Bergama Türküleri albümde topland  
 Bergama’da Geleneksel Atatürk K r Ko usu 
 Minik ö rencilerden yeni y l ziyareti 
 Ba kan Mehmet Gönenç ya lar  unutmad  
 l l yeni y l 

 

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Yaz leri  birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 

Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  kaynaklar n 
etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld , görev ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol 
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli 
güvenceyi sa lad  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulad  bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim olmad  
beyan ederim.  

          
Filiz AKTA  YILMAZ 

         Yaz leri Müdür Vekili 
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MAL    H ZMETLER  MÜDÜRLÜ Ü 
 
GÖREV TANIMI   :  
 
           Müdürlü ümüz yasa ve mevzuatlar çerçevesinde Belediye bütçesini haz rlar. Belediyenin gelir ve 
gider bütçesi ile ilgili kay tlar  tutar ve hesap i lerini yapar. Belediye bütçesine konan gelirleri takip eder. 
Belediye gider bütçesindeki ödeneklere ait giderlerin ödenmesini sa lar. Belediyelerin tüm birimlerinden 
gelen tahakkuk etmi  giderleri ödemek ve yasal kesintileri ilgili resmi dairelere zaman nda ödemekle 
yükümlüdür. Bankalardaki mevcut paralar n kullan  sa lamak, artan k sm n ise en uygun ekilde 
de erlendirmekle yükümlü olup, bununla beraber yap lan ödemelerin yasal çerçevede olmas  sa lamak 
ve Say tay ile çi leri Bakanl  Müfetti lerine hesap vermekle yükümlüdür. Mutemetlere verilen avans ile 
ilgili gider belgelerini inceler ve mahsup eder. Bütçe kesin hesaplar n yapar. Stratejik Plan ve Performans 
Program  haz rlar ve uygular. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle saymanl klara verilen di er görevleri 
yapar 
 
 GÖREVLER: 
 
     5393 say  Belediyeler Kanunun ve Belediye Bütçe Muhasebe Usulü maddelerine göre;    
    *  Bütçenin haz rlanmas  ve takip edilmesi, 
    *  zleyen iki y n bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin, stratejik plan ve y ll k performans 
program na uygun olarak haz rlanmas  ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunlu unun izlenmesi ve 
de erlendirilmesi, 
    *  Belediye gelir bütçesine konan geliri takip ve tahsil edilmesi, 
    *  Belediye gider bütçesine konan giderlerin yerinde sarf  temin edilmesi, 
    *  Mevzuat  uyar nca belirlenecek bütçe ilke ve esaslar  çerçevesinde, ayr nt  harcama program  
haz rlanmas  ve hizmet gereksinimleri dikkate al narak ödene in ilgili birimlere gönderilmesinin 
sa lanmas ,  
    *  Ödenek aktarma i lemlerinin yap lmas ,  
    *  Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacaklar n takip i lemlerinin yürütülmesi, 
     *   Bütçe uygulama sonuçlar  raporlamak sorunlar  önleyici ve etkilili i artt                                
        tedbirler üretilmesi, 
     *  Yasal kesintileri ilgili resmi dairelere zaman nda ödenmesi, 
    *  Mutemetlerin sarfiyat evraklar n kontrol ve mahsup i lemlerinin yap lmas , 
    *  Ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesi, 
    *  Gelen-Giden evrak kayd  ve di er yasal mükellefiyetlerin yap lmas , 
    *  Ayl k hesap cetvelleri ile bütçe kesin hesaplar n ç kar lmas , ayr ca     
        Ba kanl k ve Say tay’a  hesap verilmesi ile sorumludur. 

 *  darenin stratejik plan ve performans program n haz rlanmas  ve  uygulanmas   
    * Para ve parayla ifade edilebilen de erler ile emanetlerin al nmas , saklanmas , ilgililere verilmesi, 
gönderilmesi ve di er tüm mali i lemlerin kay tlar n yap lmas  ve raporlanmas . 
        Bu nedenle, Mali Hizmetler Müdürlü ü Belediyemizin Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenmi  
gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilini, kanunlar çerçevesinde sarf ve tahakkuklar na yetkilidir. 
     
MAL  H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü’NÜN FAAL YETLER NE N YASA,  
MEVZUAT VE YÖNETMEL KLER; 
5393 say  Belediye Kanunu 
5018 say  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
5302 say l Özel daresi Kanunu 
5216 say  Büyük ehir Belediye Kanunu 
2464 say  Belediye Gelirleri Kanunu 
1319 say  Emlak Vergisi Kanunu 
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3914 say  Çevre Temizlik Vergisi Kanunu 
193 say  Gelir Vergisi Kanunu 
213 say  V.U.K. 
6183 say  Amme Alacaklar n Tahsili Usulü Hakk nda Kanun 
2886 say  Devlet hale Kanunu 
4734 say  Kamu hale Kanunu 
2863 say  Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma Kanunu 
832 say  Say tay Kanunu 
657 say  Devlet Memurlar  Kanunu 
1475 say  Kanunu 
488 say  Damga Vergisi Kanunu 
6245 say  Harc rah Kanunu 
Tahsilat Yönetmeli i 
ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole li kin Usul ve Esaslara li kin Yönetmelik 

Stratejik Planlamaya li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik 
Mahalli dareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeli i 
Ta r Mal Yönetmeli i 
Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeli i 
l özel idareleri ve belediyeler ar iv yönetmeli i 

Di er lgili Kanun ve Yönetmelikler   
 
     * Ta r kay t i lemleri ,Ta r Mal Yönetmeli ine uygun olarak gerçekle tirilmi  olup, ödeme emri 
belgeleri düzenlenmi tir. 
     * Mali Hizmetler Müdürlü ümüzce ve  darenin di er birimleri taraf ndan haz rlanan ödeme emri 
belgeleri emanet kay tlar  yap larak saklanm  ya da ilgililerine ödemesi yap lm r. 
     * Birimimizden, 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri aras nda   Avanslar  157.013,00 TL. ile Personel 
Avanslar  4.800,00 TL. olmak üzere toplam  161.813,00  TL. l k 45 ki iye avans verilmi tir. 
     * Birimimizde, 01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri aras nda toplam 59.883.908,62  TL. olmak üzere çek, 
havale ve virman i lemleri yap lm r. 
      *  Müdürlü ümüzce yap lan tüm mali i lemler, mali denetime tabi tutulup, kontrolü yap lmaktad r. 
 
MAL  DENET M 
 

- ç Kontrol Sistemi :  5018 Say  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile    getirilen iç 
kontrol sistem uygulamas ,harcama birimleri bünyesinde, harcama yetkilileri taraf ndan i lemlerin 
gerçekle tirilmesi a amas nda ön mali kontrol uygulamas r. 

 
- Belediye Meclis Denetimi : 5018 Say  Kanunun öngördü ü iç kontrol sistemine ek olarak, 5393 

say  Belediye Kanunun 25.maddesi gere i, 2013 y  Ocak ay  meclisinde Belediye meclis üyeleri 
aras ndan seçilen  Denetim  komisyonu kurulmu  olup, denetim komisyonu üyelerince 2012 y  
mali y l denetimi yap lm r. 

 
-  Denetim : Kurumun d  denetimini yapmakla yetkili Say tay Ba kanl  taraf ndan   en son 

2009 mali y  denetlenmi tir. 
 

       * Ayr ca, birimimize; 
        193  adet dilekçe, 4543  adet resmi yaz  gelmi  olup, servisimizden 950  adet yaz  gönderilmi tir. 
 
       Mali Hizmetler Müdürlü ü’ne ba  olarak a da yaz  birimler  faaliyet göstermektedir. 
 

1) Tahsilat efli i 
2) Genel Tahakkuk efli i 
3) Emlak ve Çevre Temizlik Vergi efli i 
4) Al m-Sat m hale ve Ayniyat Memurlu u 
5) Belediye Mülkleri Emlak Memurlu u 
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6) cra –Tebligat efli i 
7) Mezarl k ve Defin lemleri efli i 

 

 

MAL  H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü DEM RBA  L STES  

                      Müdür Odas  :  

   DEM RBA  ADI ADED  
Para Kasas  1 
Klima (Blue Line) 1 
Yang n Tüpü 1 
Dolap 6 
Telsiz Telefon 1 
Hesap Makinesi 1 
Laptop (HP)                   1 
Çal ma Masas  1 
Çal ma Koltu u 1 
Misafir Koltu u 2 
Sehpa 1 
Etejer 1 
Oturma Grubu 1 

 
             Birim Odas  : 
 

DEM RBA  ADI ADED  
Yang n Tüpü 1 
Klima 1 
Telsiz Telefon 2 
Telefon 2 
Hesap Makinesi 5 
Bilgisayar Kasas  6 
Ekran (Samsung) 6 
Fotokopi Makinesi 1 
Çal ma Masas  7 
Çal ma Koltu u 7 
Misafir Koltu u 8 
Sehpa 5 
Dolap (Küçük) 1 
Yaz  (ML1660) 1 
Yaz  (Samsung SCX-4200) 1 
Etajer 7 
Dolap (Büyük) 17 
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BÜTÇE GEL RLER  KES N HESAP CETVEL  

     
Gelirin 
Kodu Aç klama Bütçe le 

Tahmin Edilen 
2012 Y  Net 
Tahsilat  

Tahsil 
Oran  
 
(%) 

01 VERG  GEL RLER  6.458.000,00  5.379.688,97  83 

03 TE EBBÜS VE MÜLK YET GEL RLER  12.215.000,00  11.114.808,23  91 

04 ALINAN BA  VE YARDIMLAR LE ÖZEL GEL RLER 4.845.500,00  1.926.591,74  40 

05 ER GEL RLER 16.875.000,00  19.540.426,78  116 

06 SERMAYE GEL RLER  1.281.500,00  151.004,29  12 

09 RED VE ADELER (-) -5.000,00  0,00  - 

TOPLAM      41.670.000,00  38.112.520,01  91 

 

BÜTÇE G DERLER  KES N HESAP CETVEL  

   

DER N 
KODU AÇIKLAMA 

BÜTÇE LE 
TAHM N 
ED LEN 

2012 YILI 
DER  

ORAN 
( % ) 

01 Personel Giderleri 8.272.821,00  8.043.083,58  97 

02 Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri 1.515.804,00  1.328.548,30  88 

03 Mal Ve Hizmet Al m Giderleri 19.236.366,00  19.155.874,37  100 

05 Cari Transferler 1.700.004,00  1.547.118,51  91 

06 Sermaye Giderleri 9.445.004,00  10.378.055,56  110 

07 Sermaye Transferleri 1,00  400.000,00  400000 

09 Sermaye Transferleri 1.500.000,00  0,00  0 

  TOPLAM   41.670.000,00  40.852.680,32  98,04 
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BÜTÇE G DERLER N KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 

2012 YILI 

     KURUMSAL 

AÇIKLAMA ÖDENEK TUTAR SINIFLANDIRMA 

I II III IV 

46 35 08 02 Özel Kalem 2.132.513,00  2.089.925,40  

46 35 08 24 Hukuk Hizmetleri 213.900,00  179.385,16  

46 35 08 26 Kültür Ve Sosyal ler Müdürlü ü 2.142.051,00  2.082.407,38  

46 35 08 30 Fen leri Müdürlü ü 12.186.503,00  14.837.861,12  

46 35 08 33 Hal Müdürlü ü 154.403,00  131.369,47  

46 35 08 34 Mali Hizmetler Müdürlü ü 5.528.460,00  3.912.311,24  

46 35 08 35 mar Ve ehircilik Müdürlü ü 2.943.450,00  2.515.721,90  

46 35 08 36 Ula m Hizmetleri Müdürlü ü 3.820.050,00  3.232.880,32  

46 35 08 37 tfaiye Müdürlü ü 1.389.001,00  1.181.103,12  

46 35 08 38 Park Ve Bahçeler Müdürlü ü 2.149.900,00  2.162.532,31  

46 35 08 39 nsan Kaynaklar  Ve E itim Müdürlü ü 1.995.806,00  1.904.535,74  

46 35 08 40 Veteriner leri Müdürlü ü 971.671,00  711.845,48  

46 35 08 42 Temizlik leri Müdürlü ü 3.726.287,00  3.748.581,79  

46 35 08 43 Yaz leri Müdürlü ü 952.003,00  710.962,52  

46 35 08 44 Zab ta Müdürlü ü 1.364.002,00  1.451.257,37  

  TOPLAM   41.670.000,00  40.852.680,32  



  

31 
 

 

 

 

FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU 

2012 BÜTÇE YILI 

Hesap 
 Kodu 

Yard mc   
DER N TÜRÜ 2012 YILI  Hesap  

Kodu 

Yard mc  
GEL N TÜRÜ 2012 YILI 

Hesap 
 

Hesap 

630 01 Personel Giderleri 8.043.101,58  600 01 Vergi Gelirleri 5.479.005,59  

630 02 
Sosyal Güvenlik Kurumlar na 
Devlet Primi Giderleri 1.328.548,30  600 03 

Te ebbüs Ve Mülkiyet 
Gelirleri 11.077.050,67  

630 03 Mal Ve Hizmet Al m Giderleri 15.193.852,02  600 04 

Al nan Ba  Ve 
Yard mlar le Özel 
Gelirler 2.403.016,74  

630 05 Cari Transferler 1.229.655,60  600 05 Di er Gelirler 19.731.232,45  

630 07 Sermaye Transferleri 0,00  600 11 
De er Ve Miktar 
De imleri Gelirleri 581,64  

630 11 
De er Ve Miktar De imleri 
Giderleri 121.615,33          

630 12 
Gelirlerin Ret Ve adesinden 
Kaynaklanan Giderler 476.492,07          

630 13 Amortisman Giderleri 778.262,27          

630 14 
lk Madde Ve Malzeme 

Giderleri 3.311.455,88          

630 20 
Silinen Alacaklardan 
Kaynaklanan Giderler 99.787,13          

    DERLER TOPLAMI 30.582.770,18      GEL RLER TOPLAMI 38.690.887,09  

    
FAAL YET SONUCU 
(+/-) 8.108.116,91  
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BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 

2 0 1 2  B Ü T Ç E  Y I L I  

Hesap 
Kodu 

Ekonomik 
BÜTÇE G DER N 
TÜRÜ 

2012 YILI  Hesap 
Kodu 

Ekonomik 
BÜTÇE GEL N 
TÜRÜ 

2012 YILI 
Kod 

 
Kod 

830 01 Personel Giderleri 8.043.083,58  800 01 Vergi Gelirleri 5.388.448,03  

830 02 

Sosyal Güvenlik 
Kurumlar na Devlet Primi 
Giderleri 1.328.548,30  800 03 

Te ebbüs Ve Mülkiyet 
Gelirleri 11.121.944,50  

830 03 
Mal Ve Hizmet Al m 
Giderleri 19.155.874,37  800 04 

Al nan Ba  Ve 
Yard mlar le Özel 
Gelirler 2.401.491,74  

830 05 Cari Transferler 1.547.118,51  800 05 Di er Gelirler 19.540.591,06  

830 06 Sermaye Giderleri 10.378.055,56  800 06 Sermaye Gelirleri 151.004,29  

830 07 Sermaye Transferleri 400.000,00  BÜTÇE GEL  TOPLAMI (B) 38.603.479,62  

        810 01 Vergi Gelirleri 8.759,06  

        810 03 
Te ebbüs Ve Mülkiyet 
Gelirleri 7.136,27  

        810 04 

Al nan Ba  Ve 
Yard mlar le Özel 
Gelirler 474.900,00  

        810 05 Di er Gelirler 164,28  

        810 06 Sermaye Gelirleri 0,00  

        
BÜTÇE GEL RLER NDEN RET VE 
ADELER TOPLAMI (C) 490.959,61  

BÜTÇE G DERLER  TOPLAMI(A) 40.852.680,32  NET BÜTÇE GEL  (D=B-C) 38.112.520,01  

BÜTÇE GEL R-G DER FARKI (D-A) -2.740.160,31  
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LANÇO 

2012 BÜTÇE YILI 

AKT F HESAPLAR   PAS F HESAPLAR 

1 - Dönen Varl klar 21.550.963,90    3 - K sa Vadeli Yabanc  Kaynaklar 40.864.719,61  

10 - Haz r De erler 4.497.549,70    30 - K sa Vadeli ç Mali Borçlar 16.134.698,87  

100 - Kasa Hesab  0,00    300 - Banka Kredileri Hesab  16.134.698,87  

101 - Al nan Çekler Hesab  0,00    303 - Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab  0,00  

102 - Banka Hesab  4.326.042,74    304 - Cari Y lda Ödenecek Tahviller Hesab  0,00  

103 - Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesab  ( - ) -52.701,44    309 - K sa Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab  0,00  

104 - Proje Özel Hesab  0,00    31 - K sa Vadeli D  Mali Borçlar 0,00  

105 - Döviz Hesab  19.441,71    310 - Cari Y lda Ödenecek D  Mali Borçlar Hesab  0,00  

106 - Döviz Gönderme Emirleri Hesab   ( - ) 0,00    32 - Faaliyet Borçlar  5.159.468,73  

108 - Di er Haz r De erler Hesab  0,00    320 - Bütçe Emanetleri Hesab  5.159.468,73  

109 - Banka Kredi Kartlar ndan Alacaklar Hesab  204.766,69    322 - Bütçele tirilecek Borçlar Hesab  0,00  

11 - Menkul K ymet Ve Varl klar 0,00    33 - Emanet Yabanc  Kaynaklar 5.900.698,37  

117 - Menkul Varl klar Hesab  0,00    330 - Al nan Depozito Ve Teminatlar Hesab  3.003.085,91  

118 - Di er Menkul K ymet Ve Varl klar Hesab  0,00    333 - Emanetler Hesab  2.897.612,46  

12 - Faaliyet  Alacaklar  11.510.469,38    34 - Al nan Avanslar 0,00  

120 - Gelirlerden  Alacaklar  Hesab  1.974.979,86    340 - Al nan Sipari  Avanslar  Hesab  0,00  

121 - Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab  9.047.281,40    349 - Al nan Di er Avanslar Hesab  0,00  

122 - Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesab  137.874,47    36 - Ödenecek Di er Yükümlülükler 13.664.123,51  

126 - Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesab  0,00    360 - Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesab  747.694,29  

127 - Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab  350.333,65    361 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesab  1.827.147,73  

13 - Kurum Alacaklar  0,00    362 - Fonlar Veya Di er Kamu dareleri  Ad na Yap lan Tahsilat Hesab  495.574,32  

132 - Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab  0,00    363 - Kamu dareleri Paylar  Hesab  317.462,94  

137 - Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab  0,00    368 - Vadesi Geçmi , Ertelenmi  Veya Taksitlendirilmi  Vergi Ve Di er Yükümlülükler Hesab  10.276.244,23  

14 - Di er Alacaklar 5.254.622,31    37 - Borç Ve Gider Kar klar  0,00  

140 - Ki ilerden Alacaklar Hesab  5.254.622,31    372 - K dem Tazminat  Kar  Hesab  0,00  

15 - Stoklar 59.615,80    379 - Di er Borç Ve Gider Kar klar  Hesab  0,00  

150 - lk Madde Ve Malzeme  Hesab  59.615,80    38 - Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkuklar  0,00  

153 - Ticari Mallar Hesab  0,00    380 - Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesab  0,00  
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157 - Di er Stoklar Hesab  0,00    381 - Gider Tahakkuklar  Hesab  0,00  

16 - Ön  Ödemeler 93.837,76    39 - Di er K sa Vadeli Yabanc  Kaynaklar Hesab  5.730,13  

160 -  Avans Ve Kredileri Hesab  0,00    391 - Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab  0,00  

161 - Personel Avanslar  Hesab  0,00    397 - Say m Fazlalar  Hesab  5.730,13  

162 - Bütçe D  Avans Ve Krediler Hesab  93.837,76    399 - Di er Çe itli K sa Vadeli Yabanc  Kaynaklar Hesab  0,00  

164 - Akreditifler Hesab  0,00    4 - Uzun Vadeli Yabanc  Kaynaklar 9.509.805,21  

165 - Mahsup Dönemine Aktar lan Avans Ve Krediler Hesab  0,00    40 - Uzun Vadeli ç Mali Borçlar 0,00  

166 - Proje Özel Hesab ndan Verilen Avans Ve Akreditifler Hesab  0,00    400 - Banka Kredileri Hesab  0,00  

167 - Do rudan D  Proje Kredi Kullan mlar  Avans Ve Akredifleri Hesab  0,00    403 - Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab  0,00  

18 - Gelecek Aylara Ait Giderler 0,00    404 - Tahviller Hesab  0,00  

180 - Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab  0,00    409 - Uzun Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab  0,00  

19 - Di er Dönen Varl klar 134.868,95    41 - Uzun Vadeli D  Mali Borçlar 0,00  

190 - Devreden Katma De er Vergisi Hesab  134.868,95    410 - D  Mali Borçlar Hesab  0,00  

191 - ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab  0,00    43 - Di er Borçlar 9.509.805,21  

197 - Say m Noksanlar  Hesab  0,00    430 - Al nan Depozito Ve Teminatlar Hesab  0,00  

2 - Duran Varl klar 114.549.073,69    438 - Kamuya Olan Ertelenmi  Veya Taksitlendirilmi  Borçlar Hesab  9.509.805,21  

21 - Menkul K ymet Ve Varl klar 0,00    44 - Al nan Avanslar 0,00  

217 - Menkul Varl klar Hesab  0,00    440 - Al nan Sipari  Avanslar  Hesab  0,00  

218 - Di er Menkul K ymet Ve Varl klar Hesab  0,00    449 - Al nan Di er Avanslar Hesab  0,00  

22 - Faaliyet Alacaklar  0,00    47 - Borç Ve Gider Kar klar  0,00  

220 - Gelirlerden Alacaklar Hesab  0,00    472 - K dem Tazminat  Kar  Hesab  0,00  

222 - Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesab  0,00    479 - Di er Borç Ve Gider Kar klar  Hesab  0,00  

227 - Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab  0,00    48 - Gelecek Y llara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkuklar  0,00  

23 - Kurum Alacaklar  2.163.736,68    480 - Gelecek Y llara Ait Gelirler Hesab  0,00  

232 - Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab  2.163.736,68    481 - Gider Tahakkuklar  Hesab  0,00  

24 - Mali Duran Varl klar 2.436.078,51    49 - Di er Uzun Vadeli Yabanc  Kaynaklar 0,00  

240 - Mali Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab  2.436.078,51    499 - Di er Uzun Vadeli Yabanc  Kaynaklar Hesab  0,00  

241 - Mal Ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab  0,00    5 - Öz Kaynaklar 85.725.512,77  

25 - Maddi Duran Varl klar 108.029.334,66    50 - Net De er 59.859.703,79  

250 - Arazi Ve Arsalar Hesab  36.701.894,48    500 - Net De er Hesab  59.859.703,79  

251 - Yeralt  Ve Yerüstü Düzenleri Hesab  10.226.283,22    52 - Yeniden De erleme Farklar  0,00  

252 - Binalar Hesab  40.493.371,09    522 - Yeniden De erleme Farklar  Hesab  0,00  
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253 - Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesab  1.620.082,71    57 - Geçmi  Y llar Olumlu Faaliyet Sonuçlar  17.757.692,07  

254 - Ta tlar Hesab  741.095,20    570 - Geçmi  Y llar Olumlu Faaliyet Sonuçlar  Hesab  17.757.692,07  

255 - Demirba lar Hesab  689.281,89    58 - Geçmi  Y llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar  0,00  

256 - Di er Maddi Duran Varl klar Hesab  0,00    580 - Geçmi  Y llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar  Hesab  ( - ) 0,00  

257 - Birikmi  Amortismanlar Hesab  ( - ) -2.187.396,69    59 - Dönem Faaliyet Sonuçlar  8.108.116,91  

258 - Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab  19.744.722,76    590 - Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesab  8.108.116,91  

259 - Yat m Avanslar  Hesab  0,00    591 - Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesab  ( - ) 0,00  

26 - Maddi Olmayan Duran Varl klar 0,00    

260 - Haklar Hesab  325.252,10    

264 - Özel Maliyetler Hesab  0,00    

268 - Birikmi  Amortismanlar Hesab  ( - ) -325.252,10    

28 - Gelecek Y llara  Ait Giderler 0,00    

280 - Gelecek Y llara  Ait Giderler Hesab  0,00    

29 - Di er Duran Varl klar 1.919.923,84    

294 - Elden Ç kar lacak Stoklar Ve Maddi Duran Varl klar Hesab  2.038.471,07    

297 - Di er Çe itli Duran Varl klar Hesab  0,00    

299 - Birikmi  Amortismanlar Hesab  ( - ) -118.547,23    

AKT F TOPLAMI 136.100.037,59    PAS F TOPLAMI 136.100.037,59  

  

9 - Naz m Hesaplar   9 - Naz m Hesaplar 

90 - Ödenek Hesaplar  0,00    90 - Ödenek Hesaplar  0,00  

900 - Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab  0,00    901 - Bütçe Ödenekleri Hesab  0,00  

906 - Mahsup Dönemine Aktar lan Kullan lacak Ödenekler Hesab  0,00    905 - Ödenekli Giderler Hesab  0,00  

  907 - Mahsup Dönemine Aktar lan Ödenekler Hesab  0,00  

91 - Nakit D  Teminat Ve Ki ilere Ait Menkul K ymet Hesaplar  55.128.800,57    91 - Nakit D  Teminat Ve Ki ilere Ait Menkul K ymet Hesaplar  55.128.800,57  

910 - Teminat Mektuplar  Hesab  1.640.321,14    911 - Teminat Mektuplar  Emanetleri Hesab  1.640.321,14  

912 - Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab  53.488.479,43    913 - Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab  53.488.479,43  

92 - Taahhüt Hesaplar  5.180.308,30    92 - Taahhüt Hesaplar  5.180.308,30  

920 - Gider Taahhütleri Hesab  5.180.308,30    921 - Gider Taahhütleri Kar  Hesab  5.180.308,30  

TOPLAM 60.309.108,87    TOPLAM 60.309.108,87  

GENEL TOPLAM 196.409.146,46    GENEL TOPLAM 196.409.146,46  
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SON ÜÇ YILA A T GEL R KAR ILA TIRMA TABLOSU 

YILLAR TAHM  
BÜTÇE 

GERÇEKLE EN 
GEL R 

GERÇEK. 
ORANI(%) 

2010 32.672.649,00 27.148.707,16 83 

2011 40.346.329,00 34.178.878,15 85 

2012 41.670.000,00  38.112.520,01  91 

 

               

 

SON ÜÇ YILA A T G DER KAR ILA TIRMA TABLOSU 

YILLAR TAHM  
BÜTÇE 

GERÇEKLE EN 
DER 

GERÇEK. 
ORANI(%) 

2010 32.672.649,00 23.525.788,55 72 

2011 40.346.329,00 32.600.808,64 81 

2012 41.670.000,00  40.852.680,32  98 
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SON ÜÇ YILA A T GEL R-G DER KAR ILA TIRMA TABLOSU 

  
GERÇEKLE EN 
GEL R 

GERÇEKLE EN 
DER 

GERÇEK. 
ORANI(%) 

2010 27.148.707,16 23.525.788,55 87 
2011 34.178.878,15 32.600.808,64 95 
2012 38.112.520,01  40.852.680,32  107 

 

                           

31.12.2012 SONU BAR YLE BORÇLARIMIZ 
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16.134.698,87

10.276.244,23
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9.046.013,10

399.834,85

BORÇ TÜRÜ TUTARI (TL.) 
SGK 2.083.972,22 
VERG  DA RES  747.694,29 
LLER BANKASI 16.134.698,87 

YAPILANDIRMA  10.276.244,23 
YASA BORÇLARI 5.159.468,73 

UZLA MA BORÇLARI 9.046.013,10 
ER RESM  BORÇLAR 399.834,85 

GENEL TOPLAM 43.847.926,29 

                   2010                  2011                                       2012 
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TAHS LAT SERV  

            Tahsilat Servisi, Mali Hizmetler Müdürlü ü ne ba  olarak  Belediyemize ait tüm gelirlerin 
tahsilat  yapmak sureti ile hizmet vermektedir. 

              Tahsilatlar z; hizmet binam zdaki veznelerde, Kapal  Çar  ödeme noktas  ve Fabrika ödeme 
noktas nda  ve yeni  mezbaham zda  bilgisayarla yap lmaktad r.         

             Kapal  pazaryerimizde  pazarc  esnaf n  pazaryeri  ile  ilgili  ödemeleri elden tahsilat makbuzlar ndan 
tek tek bilgisayara kaydedilmektedir.  

              Bankas , ng Bank, Ziraat Bankas , Halkbank Vak fbank, Akbank ve Garanti Bankas   
ubelerinden otomatik talimatla su ödemesi yap lmakta olup ayr ca internet üzerinden her türlü vergi ve su 

ödemeleri yap lmaktad r. 

             Orman letme Müdürlü ü, Sulh Hukuk Mahkemesi,  Vergi Dairesi,  1 nci  ve  2  nci  cra 
Müdürlü ü nde yap lan sat lara  tellal gönderilmektedir. 

           Vadesi geçmi  vergi   su ve kira d ndaki alacaklar za  ödeme emri  düzenlenerek muhataplar na 
tebli i ve takibi için Belediyemiz cra ve Tebligat efli i ne  verilmektedir. 
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GENEL TAHAKKUK EFL  

 2464 Say  Belediye Gelirler Kanununa göre yap lan tahakkuklar ; 

 lan ve Reklam Vergisi 
 lence Vergisi 
 Haberle me Vergisi 
 Elektrik Tüketim ve Hava Gaz  Tüketim Vergisi  
 Yang n Sigorta Vergisi 
 yeri Açma zin Harçlar  
 Tatil Günleri Çal ma Ruhsat Harc  
 Harcamalara Kat m Paylar  
 ehir çi Otobüs ve Belediyemize ait araçlar n kira geliri 
 mar ve ehircilik Müdürlü üne ait Harçlar 
 Di er Harçlar ve Gelirler 
 bb  At k Toplama ve Bertaraf Geliri 

Evsel At k Bertaraf Gelirleri 

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar ; 

 3572 Say yeri Açma ve Çal ma Ruhsat  Kanununun ilgili yönetmeli i, 
 1593 Say  Umumi H fz ss hha Kanunu, 
 5259 Say  Polis Vazife ve Selahiyatlari Kanunu, 
 5393 Say  Belediye Kanunu ve 
 25902 Say  Resmi Gazetede yay nlanan 2005/9207 karar  nolu yeri Açma  ve Çal ma 

Ruhsatlar na li kin Yönetmelik hükümleri do rultusunda, 
 

1) yeri Açma ve Çal ma Ruhsat  
2) Tatil Günleri Çal ma Ruhsat   
3) Gürültü Kontrol zin Belgesi 
4) Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenmektedir. 

 
           Belediye Meclisimizin alm  oldu u karar do rultusunda lçemiz genelinde Yap  Kullanma zni 
olmad ndan yeri Açma ve Çal ma Ruhsat  alamayan i yerlerine 1 Y ll k Süre Belgesi verme i lemleri  
ve bunlara ait tahakkuklar, Belediyemiz denetimi ile çal an Özel Halk Araçlar na ait Çal ma Ruhsat , 

ll k Vize Ücreti, lgili araçlardan her ay al nan 200 adet tam bilet kar  Altyap  masraf tahakkuklar  
yap larak, Özel Halk Araçlar na ait borçlar n takibi ve kontrolü yap lmaktad r.  
 
 Belediyemiz Encümenince al nan tüm para cezalar na ait karar tebli  yaz  ve tahakkuklar  

lemleri, Kermes döneminde ; ilgili dilekçelerin kabulü, kermes  sergi yerlerinin tahsisi, tahakkuk i lemleri 
ve  ödeme  takipleri yap lmaktad r. 
 
 Belediye Meclisimizin alm  oldu u kararlar do rultusunda Belediyemize geçmi te borcu olanlar n  
( Vergiler D nda ) söz konusu   taksitlendirilmi  borçlar n takibi i lemleri yap lmaktad r. 
 
         6111 say  kanun ile vadesi geçmi  borçlara yap lan taksitlendirme i lemleri ve taksitlerin düzenli 
ödenmesi için gerekli kontroller yap lmaktad r. 
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FAAL YETLER 
 

1- efli imize sevk edilen ve cevab  yaz lan evrak dökümü; 
 

 Gelen Resmi Evrak         834  adet  
 Dilekçe          897  adet 
 Giden Evrak                             1097  adet 
 Encümen Kararlar  ( Para Cezalar  )                    64  adet 
 Zab ta Karar Tebli i (para cezalar )                                                       229 adet 

 
2- Gelen Encümen Kararlar  ilgililere tebli  edilerek tahakkuk i lemleri yap lm r. 

 
3- Zab ta Müdürlü ünce yaz lan idari para cezalar  ilgililere tebli  edilerek tahakkuk i lemleri 

yap lm r. 
 

4- Düzenlenen Belge ve Ruhsatlar; 
 

 yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar               242  adet 
 Tatil Günleri Çal ma Ruhsatlar       62 adet 
 Mesul Müdürlük Belgesi        5 adet  
 Süre Belgesi           9 adet  
 Gürültü Kontrol Belgesi                                                                      2 adet    

     
5- ehrimiz genelinde 1945 adet i yerinin lan ve Reklam Tabelalar  foto rafla kay t alt na al p, 

güncelle tirme i lemi yap lm r. 
 

6- 6111 say  kanun kapsam nda  yap lan taksitlendirme i lemlerinin takibi yap larak borçlar  
ödemeyen mükelleflerin yap land rma i lemleri iptal edilmi tir. 

 
 

7- Denetimli Halk Araçlar n her birine ayl k olarak Altyap  Masraflar  ile Y ll k Vize Bedeli 
tahakkuklar  yap lm r. Yine Özel Halk Araçlar na ait borçlar n kontrolleri yap lmakta olup, 
ödenmesi için gerekli yaz malar ve ihtarlar düzenlenmektedir. 
 

8- 2864 say  kanunun 86. Maddesince yap lan yol harcamalar na kat m paylar  tarh ve tahakkuk 
lemleri yap larak takip edilmektedir. 

 
9- Belediyemizce yap lan Evsel at klar n Bertaraf  sözle meleri sebebiyle ilgili taraflara tahakkuk 

lemi yap larak tebli  edilmi tir. 
 

           10- lçemiz dahilinde bulunan tüm sa k kurumlar na T bb  At k Toplama ve Bertaraf geliri ayl k 
tahakkuklar  yap lmaktad r. 
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ALIM SATIM HALE VE AYN YAT MEMURLU U 

GÖREV TANIMI VE KAPSAMI : 

Belediye Al m-Sat m ve 4734 Say  Kamu hale Kanunu hakk ndaki kanunlar gere i 13/12/2004 tarihi 
itibar  ile faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. 

  ARAÇ GEREÇ VE MALZEMELER      : 
Memurlu umda 6 (alt ) masa, 6(alt ) bilgisayar, üç dolap, 4(dört) sehpa, 6(alt ) koltuk, 7(yedi) misafir 
koltu u, bir sandalye, bir adet etajer, 2(iki) yang n söndürme tüpü, be  tablo, 3 (üç) faks cihaz , bir d  hat 
telefonu, 4(dört) iç hat telefonu 5(be ) çöp kovas   1 adet dizüstü bilgisayar 

  FAAL YETLER Z  : 

01/01/2012 Tarihi ile 31/12/2012 tarihleri aras  yap lan faaliyetlerimiz; 4734 Say  Kamu hale Kanununun  
Do rudan teminler  (4734 Say  Kanunun 22. Maddesinin a, b ve d bentlerine  göre) ile al nan hizmet, mal 
ve yap m i leri al mlar  1101 adet 2.868.137,00 TL  mal- hizmet- yap m i i al mlar  yap lm r.          
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EMLAK VE ÇEVRE TEM ZL K VERG EFL  
 
GÖREV TANIMI VE KAPSAMI : 
 
              Emlak-Çtv. efli imiz 1319 Say  Emlak Vergisi Kanunu kapsam nda vergi mükelleflerinin sahip 
olduklar  bina(mesken ve i yeri),arsa ve arazileri için emlak beyan  almakta ve bu yerler için  al nan  emlak 
ve Çtv. beyanlar  do rultusunda  vergi  tahakkuklar   yapmaktad r. Emlak beyanlar  araziler için cinsine 
göre(k raç, taban, sulak)belirlenen m2 de eri üzerinden al rken arsalar ve  binalar  için  ise ta nmaz n 
bulundu u cadde veya soka n takdir komisyonlar nca belirlenen  m2  bedeli üzerinden al nmaktad r. 
Binalar için ayr ca yap n arsa büyüklü ü, arsa pay   oran , in aat  türü  ve  s , kullan m  ekli, in aat n  
bitim  tarihi, binan n  eski veya yeni olu u, oturma  alan   ve  asansör  ve  kaloriferinin  olup, olmad   gibi  
durumlarda  gözönüne al narak yap lmaktad r. Y llara göre emlak vergi de eri hesaplan rken tespit edilen 
m2 bedeli üzerine  her  y l  Maliye  Bakanl n  aç klad   yeniden  de erleme oran  nispetinde art  
uygulanmaktad r.      
             Emlak beyanlar  vatanda  kendisi verebildi i gibi, mükelleflerin yeni edinmi  oldu u bir 
gayrimenkul için emlak beyan  bulunmad  durumlarda efli imizce ilgili ahsa beyana ça  mektubu  
gönderilmektedir. Buna  ra men  beyanda  bulunmak  için  vatanda n Belediyemize ba vurmad   
durumlarda  efli imizce  beyana  ça  ve lçemiz Tapu Sicil Müdürlü ünden al nan    bilgiye    istinaden    
resen    emlak  beyan     yap labilmekte  ve   vergi   tahakkuklar  gerçekle tirilmektedir.   
          Emlak vergisi mükellefleri en son 1998 y  genel beyan döneminde  mevcut  ta nmazlar  için emlak 
beyanlar  yenilemi ler ve bundan sonraki 2002-2006 ve 2010  y llar ndaki genel beyan  dönemlerinde  
vatanda lar n  mevcut  ta nmazlar   için  beyan  yenileme  zorunlulu u kald lm    olup,   bunun    yerine    
Ticaret   Odas      Ba kanl , Mahalle   Muhtarlar ,  lçe    Tapu    Sicil Müdürlü ünden  gelen   bir   görevli   
ile Belediyemizden bir memur ve Belediye Ba kan   veya  görevlendirece i  bir  yetkiliden  olu an  takdir  
komisyonunca  her mahallenin cadde ve sokaklar  için   arsa   m2   bedelleri   belirlenmekte  ve  emlak  
beyanlar   buna  göre düzenlenmektedir. Ayr ca  her  y l  için  T.C. Maliye  Bakanl nca  y ll k  emlak  
vergisi art  oranlar  belirlenmektedir. Yani 2002   y ndan   itibaren  vatanda lar  sadece   yeni edindikleri 
ta nmazlar için emlak   vergisi  bildiriminde   bulunmaktad rlar .Ayr ca   araziler   için  ise  l  Valilik  
Makam nca   olu turulan   komisyon   taraf ndan   4   y lda  bir  olmak  üzere arazinin cinsine göre (k raç, 
taban, sulak) m2   bedeli  tespit   edilmekte  ve  yine  Maliye  Bakanl nca belirlenen y ll k art  oranlar  
uygulanmaktad r.         
          Emlak  vergileri  için  durum  böyle iken Çevre Temizlik Vergisinde ise;2003 y  sonuna kadar  yine 
emlak  vergisinde oldu u gibi beyan esas  geçerli iken,2004 y  ba ndan itibaren meskenlerdeki    Çevre    
Temizlik   Vergileri    ayl k    su   tüketim   faturalar na    yans lm  olup, i yerleri  ve  depolar  için  eskisi  
gibi  beyana  dayal    vergilendirme   yöntemi    devam etmektedir. Ayl k  su   faturalar na   aktar lan   
meskenlerdeki  Çtv.  2012   y nda  0.18 Kr . olarak   belirlenmi tir. yerleri  ve   depolardaki   Çevre  
Temizlik Vergileri   ise  kirac   yada     mal    sahibi      taraf ndan     beyan      verilmekte    ve    yap lan     

in    cinsine   göre vergilendirilmektedir.       
         

EFL N GÖREVLER  GERE  YAPMI  OLDU U LEMLER: 
1)Yukar da    aç klad z     ekilde   Emlak (bina, arsa, arazi)ve  Çtv.  (i yerleri ve  depolar için)beyanlar  
al nmakta ve vergi tahakkuklar  yap lmaktad r. 
2)ilçemiz Tapu Sicil Müdürlü ünden al nan bilgi formlar nda yeni bir yer al p da beyan vermeyenlerin  
takibi yap larak, emlak beyan  vermeleri sa lanmaktad r.(Beyana Ça  Yolu le mükellefler 
bilgilendirilmektedir.)  
3) mar  leri  Müdürlü ünce  yap    kullanma  ruhsat   verilecek   yerler  için  bina  beyanlar  al nmakta ve 
emlak rayiç de erleri ç kar lmaktad r. 
4)Ye ilkart  ba vurusu,2022 Say  Yasa gere i ayl k ba lanmas , ö renci burslar , Ba -Kur ve sa k    
karnesi     ç kar lmas     ba vurular    için  gelen  vatanda lar n  formlar ndaki   emlak kay tlar n olup, 
olmad na dair bilgi istenilen bölümlerine gerekli i lemler yap lmaktad r. 
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5)Resmi   dairelerden  gelen  yaz lara  ve vatanda  dilekçelerine gerekli i lem yap larak, cevap yaz lar   
gönderilmektedir. 2012   y nda   72   dilekçe   ve  644   resmi  yaz ya  gerekli i lem yap lm r.   
6)Belediyemize   ba    86   adet   köylerdeki ta nmazlara ait olan emlak beyanlar  bilgisayar ortam na 
aktar lmaktad r. 
7)Vatanda lar n  Belediyemiz  ile  ilgili  i lemlerini    yürütmesini   sa layan   ortak   sicil numaras    
program na  göre  yeni  siciller verilmekte ve tespit edilen eksik yada yanl  siciller düzeltilmektedir. 
8)Emlak   Vergisi  ile  ilgili  olarak  vergi  muafiyeti (tek meskeni olan emekliler, ehit ve gazi yak nlar , 
özürlüler   ve   hiçbir   geliri  olmad    belgeleyen   ev   han mlar   gibi) i lemleri yap lmaktad r.  
9)Her  dört  y lda  bir  takdir komisyonu olu turulup arsa m2 de erleri belirlenmesi i lemi için gerekli 
yaz malar n yap lmas  ve i lemlerinin takip edilmesi sa lanmaktad r. 
10)Yeni   aç lan    i yerlerine    çal ma    ruhsat     verilmesi   ve  Belediyemiz   Encümenince kurumumuza 
ait dükkanlar n tashihi yada devredilmesi esnas nda Çtv.beyan  verilmesi i lemi yap lmaktad r.    
  
  

ZE  A T  ARAÇ  VE  GEREÇLER: 
  1) 4 adet bilgisayar. 
  2) 3 adet bilgisayar yaz . 
  3) 6 adet çal ma masas   
  4) 5 adet dolap. 
  5) 6 adet etejer. 
  6) 4 adet bilgisayar klavyesi. 
  7) 1 adet sehpa. 
  8) 2 adet siyah renk sandalye. 
  9) 6 adet koltuk. 
10) 76 adet ar ivdeki dosya raflar . 
11) 3 adet dahili telefon(paralel hatl .) 
 
EMLAK-ÇTV. EFL ZCE YAPILAN 2012 YILINA  A T  EMLAK VE ÇEVRE TEM ZL K 
VERG  TAHAKKUK M KTARLARI: 
 
EMLAK VERG :(B NA,ARSA,ARAZ ,KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA FONU PAYI VE VERG  
PARA CEZALARI DAH LD R) 
 
2012 YILINA A T  TOPLAM  TAHAKKUKLAR M KTARI: 1.343.071,18 TL.   
ÇEVRE TEM ZL K VERG :( YERLER  VE DEPOLARA A T OLMAK ÜZERE) 
 
2012  YILINA A T  TOPLAM  TAHAKKUKLAR M KTARI: 149.071,06 TL. 
 
       Emlak  Vergi-Çtv. efli imizce  2012  y  için çok önemli oldu una inand z çal mam z; Y l  
içerisinde  hangi  tarihte yap rsa yap ls n, bir ta nmaz n Tapu Sicil Müdürlü ünden sat  yolu  ile  devrinin  
yap lmas   söz konusu oldu unda ta nmaza ait o y lki tüm vergisinin ilgili ah stan   ödemesini   
istememizdir. Önceki   y llarda   bu   gibi   durumlarda   ta nmaz n  yeni sahibi  gayrimenkulu  edindi i  y l  
vergiden  muaf  oldu u  için  vergiyi yat rmamakta ve eski sahibi de   ta nmaz   kendisinden   ç kt   için  
verginin  yeni  sahibi   taraf ndan   ödenmesini istemektedir. Söz  konusu  bu  durum da  Belediyemizin  
zaman nda  vergi  tahsilat  yapmas  engellemektedir.   
        
      Ayn    durum   bu   y lda  devam  ettirildi inden  emlak  vergisi  tahsilat za  önemli  katk da 
bulunmaktad r. Aral k ay ndan itibaren tüm i yerlerinin Çevre Temizlik Vergisi beyannameleri taranarak 
güncellenmeye çal lmaktad r. Bunun  d nda efli imizin yukar da  maddeler   halinde  aç klad z  
rutin i lemleri vatanda a zaman kayb  ya atmayacak ekilde h zla devam etmektedir. 
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CRA VE TEBL GAT EFL  
 
Görev Tan  ve Kapsam  
--------------------------------- 
          6183 Say  Amme Alacaklar n Tahsil Usülü Hakk nda Kanun  gere i; Belediyeye ait resim harç, 
ceza tahkik ve takiplerine ait mahkeme masraf , vergi cezas  ,para cezas  gibi ödeme emirlerine istinaden 
takibat  yapmak, gerekti inde haciz varakalar  haz rlamak, belediye ile ilgili tüm birimlerin (i gal 
Emlak-Çtv, yol harcamas  kat m  pay ,su ar za vb)  7201say  tebligat kanunu hükümleri do rultusunda  

lem yap lmaktad r. 
 
Araç Gereç ve Malzemeler 
--------------------------------- 
           cra ve Tebligat efli inde  3 masa.,  2 bilgisayar ekran ,2 adet klavye,2 adet bilgisayar kasas ,2 adet 
yaz ,1 adet yaz  sehpas , 17 adet dosya dolab  mevcuttur. 
 
 Faaliyetlerimiz 
------------------- 
           6183 Say  Amme Alacaklar  Tahsil Usülü Hakk nda Kanun Gere i : Belediyeye ait resim, harç, ceza 
tahkik ve takiplerine ait mahkeme masraf , vergi cezas , para cezas  gibi ödeme emirlerine istinaden 
takibat  yapmak, gerekti inde haciz varakalar  haz rlayarak ilgili yerlere bildirmek, 
 
           01.01.2012-31.12.2012 tarihleri aras nda 221 gelen evrak, 20 giden evrak   kayd  bulunmaktad r. 
Tahsilat efli inden gelen 7510 adet ödeme emri genel tahakkuk efli inden gelen 1450 adet yol harcamas  
kat m pay , 1900 adet ilan reklam vergi tebli i, emlak  çtv efli inden gelen 350 adet beyana ça  tebli i 
ile di er birimlerden gelen muhtelif tebli lerin tebligat i lemi yap lm r. 
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MEZARLIK ve DEF N LEMLER EFL  

 
                Belediyemiz  s rlar  içerisinde , d nda yada yurt d nda meydana gelen ölümlerin belgelenmesi 
durumunda, cenaze ve gömme i lemlerinin sa kl  bir ekilde yap lmas , Mezarl k ve Defin i lemleri efli i 
görev, yetki ve sorumluluklar  ile bu görevlerin icra ekline dair usul ve esaslar  belirler. 
 

   1593 say  H fs hha Kanununa ve19/01/2010 tarih 27467 say  mezarl k yerlerinin in as  ile 
cenaze nakil ve defin i lemleri hakk nda yönetmelik kapsam nda   i lem yapmaktad r.   

 
CENAZE DEF N LEMLER : 
 
              Mezarl klar zda mesai saatleri dahilinde cenaze defini ve mezar yeri in aat na izin verilir. Cenaze 
defini için defin belgesinin mezarl k bekçisine teslim edilmesi gerekmektedir. 
  
 01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri aras  :                          Tahakkuk                     Tahsilat                        
__________________________________                 __________________________________ 
 
Ölüm say                           :  341                                          -                                    - 
 
Bo  Mezar Yeri Sat    :  124                                  81.939,20 TL               81.939,20 TL   
 
Mezar Yeri Yapt rma    :  97                                   12.590,60  TL              12.590,60TL 
 
Gelen evrak                            :  234 
 
Giden evrak                           :  11 
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BELED YE MÜLKLER  EMLAK MEMURLU U 
 
GÖREV TANIMI VE KAPSAMI... 
 
            Belediye Mülkleri Emlak Memurlu u'nun i levi; 5393 Say  Belediye kanunu, 2886 say  Devlet 
hale Kanunu, 6570 say   Gayrimenkul kiralar  ile ilgili kanunlar,3194 Say mar Kanunu,2942 Say  

Kamula rma kanunu ve 2464  say   Belediye  Gelirleri Kanunu çerçevesinde Belediye Mülkleri ve 
kamuya ait yerler ile devir, kira, i galiye, ecrimisil, tahsis, sat  ve tahliye vb. konular n takibi, tahakkuk 

lemlerini gerçekle tirmektedir.  
 
 Emlak Memurlu u, mülkiyeti Belediye'ye ait tapulu  mallar n  tasarrufu  ve mülk olmay p kamuya ait 
ta nmazlar n tasarrufu ve kontrolü ile yükümlüdür. 
 
 Kamuya  ait  alanlar, yollar, kald mlar, ye il alanlar, dere  yataklar   vb. yerlerdir. Bunlar n 
kullan  ve tasarrufu Belediyelerin yetkisindedir.  
. 
            M ÇALI MALARI:  
 
            a.Kiralama 
            b. galiye 
            c.Ta nmaz mal sat  i lemleri 
            d-Tahsis 
            e.Di erleri 
  
           RALAMA: 
 
          Mülkiyeti   Bergama    Belediyesi  Tüzel  Ki ili ine  ait , muhtelif  Mahallelerinde  bulunan  
dükkanlar n kira  art lar  , ilgili kirac lar za tebli  edilerek, ayl k kira tahakkuklar  otomatik olarak her ay 
yap lmaktad r. 
 Kiraya   verilen  dükkanlardan  devir  talepleri   Encümen'e   havale   edilerek  2886  say   Kanunun  
66.  maddesi  gere ince   devir   i lemleri    yap lmaktad r. 
 Kurumumuza ait bo  bulunan dükkanlar n gelir getirmesi amac yla, kira ihalesine ç kar lmas  için 
Encümen'e havale edilerek ihale  sonucunda  talip ç kanlara 2886 say  Kanun gere ince kiralama i lemleri 
yap lmaktad r. 
 Çam f st  ve Zeytin mahsulleri  ihaleleri yap lmaktad r. 
                      
          GAL YE : 
 
 ehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan umumi  tuvaletlerin, büfelerin, seyyar i gal büfelerin, 
manavlar, taksi duraklar  Zab ta Müdürlü ü ve Emlak efli i görevlilerince  kay t  alt na al nabilmesi  ve  
kontrolünün   sa lanabilmesi  amac yla  gerekli  tespitler ve çal malar yap larak tahakkuk ve tahsilat  
yap lmaktad r. 
 Meclis karar  ile belirlenen tarifelere göre  uygulanacak  olan  i gal bedelleri, i gal sahiplerine tebli  
edilmektedir. 
 ehrimiz muhtelif mahallelerinde kamuya ait olan yol  ve ye il alanlar üzerinde tespitleri  yap lan  

galler,5393 Say  Belediye kanunu,2464 say  Kanun ,Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin  
kararlar na göre yürütülmektedir.   
 Sezonluk karpuz sergi yerleri ile ilgili talepler Encümen'e  yaz larak, Encümen karar  do rultusunda 
gerekli i lemler yap lmaktad r. 
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   GAYR MENKUL LEMLER  :  
 
      ehrimiz muhtelif mahallelerinde Meclis Karar  gere ince sat na  karar verilen ta nmazlar n sat  

lemleri Belediyemiz Encümenince,5393 Say  Belediye kanunu ,2886 say  Devlet hale  kanunu, 3194  
say mar kanunu hükümlerine göre sat  i lemleri yap lmaktad r. 
 
Sat lemleri: 
 
a) Gayrimenkul (arsa, arazi, bina,v.b. ) Sat lar : 
    2886 say hale Kanunu gere ince ihale yolu ile sat  mümkündür. 
• Sat  Karar         : Meclis ve Encümen Kararlar  gerektirir. 
• K ymet Takdiri  : Emlak beyan de eri ve Piyasa ara rmas   üzerinde de er belirlenir. 
• hale Karar        : hale günü ve muammen bedeli belirlenir. 
 
b) Hisse Sat lar : 
 
Kurumumuz  ile  hisseli  bulunan  gayrimenkullerin  di er   hissedarlar na    e it    oranda    sat    
gerçekle tirilmektedir. 
     
c) Mahsul Sat lar : 
 
Belediyemizin  zeytin, çam  a açlar n   mahsullerinin   sat    kapsar.  Yine  2886   say   hale  Kanunu  
gere ince ihale yolu ile sat  mümkündür. 
 
BELED YE MÜLKLER N GEL R TAHAKKUKLARI 
 
      01.01.2012  31.12.2012  GEL R TAHAKKUKLARI                                                                                     
 
 1-Kira Gelir Tahakkuklar    (ayl k)        1.235.176,52 TL 
 2- gal Gelir Tahakkuklar                    199.872,33 TL.  (Tüp Deposu- yeri gali, gal Harc )                                                            
 3- Ta nmaz Mal Sat                               283.399,85 TL 

4-A açland rma ve Düzenleme Ücreti        53.086,00 TL        
     

           YIL ÇER NDE YAPILAN ÇALI MALAR  
    1-) 15 (on be ) adet dükkan devri Encümene   yaz lm r. 
 2-) 13 (on üç)  adet kiralama talebi Encümene yaz lm r. 
 3-) 4 (dört) adet arsa sat  Encümene yaz lm r.  
 4-) 12 (on iki) adet fesh Encümene yaz lm r. 
             5- 37 (otuz yedi) adet di erleri 

5-) 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri aras nda gelen; 
         Dilekçe                         296 adet  gere i yap larak sonuçland lm r. 
         Gelen Resmi Evrak      132 adet gere i yap larak sonuçland lm r. 
         Daire içi gelen yaz lar    52 adet gere i yap larak sonuçland lm r. 
         Encümen Karar              81 adet gere i yap larak sonuçland lm r. 
         Meclis Karar                  15 adet gere i yap larak sonuçland lm r. 
         TOPLAM                  : 576 adet 
         Giden Evrak Say    : 432 adet 
        Birimimize gelen dilekçe, daire içi ve resmi evrak, encümen, meclis kararlar  bilgisayar ortam nda kay t 
edilerek sonuçland lm  ,ilgili birimlere zaman nda gitmesi sa lanm  cevap gerektiren evraklara süresi 
içerisinde cevap verilmi tir. 
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       6-) Yine mar uygulamalar  nedeniyle kamuya terki yap lan ancak Emlak Memurlu u kay tlar na 
girmeyen alanlar n tespiti yap larak bu gibi yerleri i gal edenlerin encümen karar  ile i gal bedeli ödemeleri 
sa lanm r. Bu çal malar mar leri Müdürlü ü, Zab ta Müdürlü ü ve emlak Memurlu unun koordineli 
çal mas  ile gerçekle tirilmekte olup çal malar mutad olarak yap lmaktad r. 
        7-) Belediyemize ait ta nmaz mallar n kay tlar  düzenli bir ekilde tutularak takip ve kontrolu 
yap lmaktad r. 
        8-) Belediyemize ait olan ve tek ba na yap la maya müsait olmayan parseller ve yol art  k mlar n 
imar plan  gere i biti ik parsellere sat lar  yap larak gelir sa lanm r. 
         9-) Belediyemize ait gelirlerin yasalar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zaman nda ve etkin bir 
ekilde takip tahakkuk ve tahsilat  yap lmaktad r. 

 
ZE A T ARAÇ VE GEREÇLER..... 

 
1- 2 (iki)  adet Bilgisayar   
2- 2 (iki) adet Yaz   
3- 2 (iki) adet Çal ma Masas  
4- 2 (iki) adet Çal ma Koltu u 
5- 8 (sekiz) adet Evrak Dolab  
6- 1 (bir) adet yang n tüpü. 
7- 2 (iki) adet Telefon 
8- 1 (Bir) adet Vantilatör 
9- 1 (Bir) adet daktilo 

 
 
             
 
Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Mali Hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 

Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  kaynaklar n etkili, 
ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld , görev ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 
ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa lad  
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulad  bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim olmad  
beyan ederim.  

 

          
Belgin ÇAPKUR 

         Mali Hizmetler Müdür Vekili 
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KÜLTÜR ve SOSYAL LER MÜDÜRLÜ Ü 
 

Görev Tan  ve Kapsam : 
 

Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü, Belediyemizin kültür ve sanat etkinliklerini düzenlemekte,  
bu etkinliklerin koordinasyonunu sa lamakta ve yard m talebi için gelen vatanda lara,  
Belediyenin olanaklar  ölçüsünde yard mc  olmaktad r. 
 
 Ayr ca; Kültür ve Sosyal ler Müdürünce Özel Kalem Biriminin görevleri de yürütülmektedir. 
 
 Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ümüzce yürütülen, ba ca çal malar u ana ba klar  
alt nda toplanmaktad r: 
 

a) Belediyemizin kültürel ve sosyal etkinliklerini düzenlemek, 
b) Belediyemizin tan  için kitap, bro ür, cd gibi görsel materyalleri haz rlamak,  
c) Belediyemizin karde ehirleriyle ili kilerini koordine etmek, 
d) Ulusal ve uluslararas  fuarlara kat m programlar  yapmak ve özellikle Turizm Fuarlar nda 

Bergama’n n temsil edilmesini sa lamak, 
e) Avrupa Birli i fonlar  kapsayan proje çal malar  yapmak, 
f) Belediye Konservatuar  bünyesindeki kurs ve çal malar  organize etmek, 
g) Di er resmi kurumlarla ortakla a kurslar düzenlemek, 
h) Uluslararas  sempozyum ve seminerler haz rlamak,  
i) Resmi bayram ve günlerin programlar nda Belediyece haz rlanacak bölümleri koordine etmek, 
j) Belediyemizce lçemizdeki ilkö retim ö rencilerine da lan günlük süt program  yapmak, 
k) htiyaç sahibi vatanda lara yard mc  olmak, 
l) Belediye A evi taraf ndan ihtiyaç sahiplerine da lan yemek program  yapmak, 
m) Di er resmi kurumlarla, Belediyemiz aras nda koordinasyonu sa lamak, 
n) Ba kanl k sekreterli i ile birlikte, Belediye Ba kan n program  koordine etmek. 

 
2012 YILI NDE GERÇEKLE LEN ETK NL K VE ÇALI MALAR: 
 
ki cilt kitap halinde toplanan Bergama Sempozyumu Bildirileri Bas n Toplant  ile tan ld . 

                              
      Uluslararas  Bergama Sempozyumunda sunulan on bir farkl  dalda bildiriler iki cilt kitap  
haline getirilerek Ege Üniversitesinde yap lan bas n toplant  ile yerel ve ulusal bas na tan  yap ld . 
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Bergama Belediyesi ve YAYED i birli iyle, 2. K  Okulu E itim Program  haz rland . 
      Bergama Belediyesi ve YAYED ( Yerel Yönetim ve Ara rma Yard m ve E itim Derne i ) i birli iyle, 
“Toplumcu Belediyecilik: Yerel Hizmetler ve Örgütlenmesi” ana temal  e itim program  03 – 04 ubat 2012 
tarihleri aras nda Bergama’da gerçekle tirildi. Akademisyenlerin, belediye ba kanlar n ve 
milletvekillerinin kat ld  iki gün süren e itim boyunca grup çal malar , sunumlar ve tart malar 
gerçekle tirilerek yerel yönetimde hizmetler ile ilgili verimli bir e itim program  gerçekle tirilmi tir. 
 
EMITT Fuar na haz rl k için toplant lar yap ld . 
      EMITT ( Do u Akdeniz Uluslararas  Turizm ve Seyahat ) Fuar  için Bergama’da turizm sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar n temsilcileri ve Bergama Turizm Derne i’nin kat yla Bergama’n n fuarda en 
iyi temsil edilmesiyle ilgili toplant lar düzenlenmi tir. 
 
Bergama Belediyesi EMITT Fuar nda yerini ald  
      Turizm alan nda dünyan n en büyük fuarlar ndan biri olarak gösterilen, Türkiye’nin ve Dünyan n dört bir 
yan ndan 4,500 kat mc n yer al  ve 128,000 ki i taraf ndan ziyaret edilen EMITT fuar nda Bergama 
antik kent mimarisinden esinlenerek tasarlanan stand yla yer ald . ehrin antik mekanlar  yans tan ve 
UNESCO Dünya Kültür Miras  adayl  ön plana ç karan stant tasar yla oldukça ilgi çeken Bergama, 
tan m için kullan lan tan  ve görsel materyalleri ile birlikte fuarda göz doldurdu. 
 

     
 
Bergama Belediyesi ITB Berlin Fuar nda yerini ald .  
      7-11 Mart 2012 tarihleri aras nda gerçekle en turizm alan nda dünyan n en büyük turizm fuar  olan ITB 
Berlin fuar nda Bergama Belediyesi yerini al p UNESCO dünya miras  olma yolunda emin ad mlarla 
ilerleyen Bergama’n n tan  gerçekle tirilmi tir. Fuara gelen ziyaretçi say  170 bin ki i ve kat mc  
say n ise 14 bin olarak gerçekle en ITB Berlin fuar  Bergama aç ndan son derece verimli olmu tur.  
 
76. Bergama Kermesi için toplant lar düzenlendi 
      76. Kez düzenlenecek Bergama Kermesi için Haluk Elbe toplant  salonunda, Belediye Ba kan  Mehmet 
GÖNENÇ ba kanl nda, Bergama’daki sivil toplum temsilcileri, belediye meclis üyeleri, oda ve dernek 
ba kanlar  ile mahalle muhtarlar n kat yla; Kermese haz rl k toplant  gerçekle tirildi. Toplant da 
Kermes Komitesi olu turulup, 76. Bergama Kermesi’ni ulusal çapta duyurabilecek zengin nitelikli bir 
çal ma program  olu turacak çe itli öneri ve görü ler tart ld , kararlar al nd . 
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Atatürk’ün Bergama’ya geli i etkinliklerle kutland  
      Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu gezileri kapsam nda 13 Nisan 1934 y nda Bergama’ya geli inin 78. 

l dönümü düzenlenen etkinliklerle kutland . 

   
36. Turizm Haftas  aç  Bergama’da yap ld  
      15-22 Nisan 2012 tarihleri aras nda ülke genelinde kutlanan 36. Turizm Haftas ’n n aç  Bergama’da 
gerçekle tirildi. Turizm Haftas  resmi aç  program  renkli görüntülere sahne oldu ve co kuyla kutland . 
 

   
16. Bergama Çocuk enli i etkinliklerle kutland . 
      19 – 24 Nisan 2012 tarihleri aras nda 16. kez Bergama Kaymakaml  koordinatörlü ünde, Bergama 
Belediyesi ve lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan “Bergama Çocuk enli i” düzenlenmi tir. Çocuk 

enli i, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova ve Ukrayna’dan gelen yakla k 80 çocuk Bergamal  
rencilerin evlerinde kalarak kar kl  kültürel etkile imin ve yar n dostluklar n kurulmas na güçlü bir 

katk  sa lam r.  
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2. Bergama Fotomaratonu ve Foto rafç lar Bulu mas  04 - 06 May s tarihlerinde gerçekle tirildi 
      Bergama Belediyesi ve Bergama Amatör Foto raf Sanat  Derne i’nin (BEAFSAD) düzenledi i 2. 
Bergama Fotomaratonu ve Foto rafç lar Bulu mas  04 - 06 May s tarihlerinde gerçekle tirildi. nsanl k 
tarihinden pek çok izler ta yan, tarih ve turizm kenti Bergama’y  foto raflarla yurt içinde ve yurt d nda 
tan tmak için düzenlenen 2. Bergama Fotomaratonuna 234 foto rafç n 1024 foto rafla kat ld . Türkiye’nin 
en önemli markalar  Canon, Nikon, Olympus ve Zoom thalat firmalar n kat  sa lanarak kat mc lar n 
ve Bergama’da foto rafç a ilgi duyan vatanda lar n yeni teknolojiler hakk nda bilgi sahibi olmalar  ve 
yeni ürünleri tan p test etmeleri sa lanm r. Fotomaraton etkinli i çerçevesinde sergiler, foto raf 
sunumlar  ve söyle iler düzenlendi. 2. Bergama Fotomaratonunda kat mc lar n Bergama’da konaklamalar  
sayesinde otellerin doluluk oranlar na ciddi katk  sa lay p ayn  zamanda günlerin büyük bölümü Bergama’y  
gezerek foto raflayan kat mc lar n esnaftan yapm  olduklar  al veri le de Bergama ekonomisine yapm  
oldu u katk  ile verimli bir etkinlik gerçekle tirilmi tir. Çekilen foto raflar Türkiye’nin önde gelen foto raf 
payla m sitelerinde uzun süre payla larak Bergama’n n tan na katk  sa lam r. Bununla birlikte 
UNESCO Biriminin Bergama’n n dünya kültür miras  olmas  için haz rlanan adayl k dosyas n haz rl k 
çal malar nda ba vurdu u önemli görsel kaynaklar elde edilmi tir. 

           
 
1. Uluslararas  Bergama Veteran Basketbol Turnuvas  
      1. Uluslararas  Bergama Veteran Basketbol Turnuvas  25 -27 May s tarihleri aras nda Bergama’da 
gerçekle tirildi. Basketbol öleninin ya and  turnuvada çe itli dönemlerde basketbol liglerinde oynam  
efsane oyunculardan olu an Galatasaray, Basketbol Akademi, Kar yaka ve zmir Veteran tak mlar n yan  

ra, talya, Yunanistan ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti’nden tak mlar yer ald . Ayr ca, stanbul, zmir, 
Ankara ve Bursa’dan dört bayan veteran tak n ter döktü ü turnuva renkli görüntülere sahne oldu. 
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37. Uluslararas  Grup Psikoterapileri Kongresi 
 
      Bergama Belediyesi ve Türkiye Grup Psikoterapileri Derne i’nin öncülü ünde 37’inci kez düzenlenen 
“Uluslararas  Grup Psikoterapileri Kongresi” 31 May s - 02 Haziran 2012 tarihleri aras nda gerçekle tirildi. 
Toplant lar  her y l oldu u gibi Roma Dönemi’nin ilk sa k yurtlar ndan Asklepion’da gerçekle tirilen 
kongrenin ana temas  ise “Tan kl k”. 31 May s günü ba layan kongreye konu mac  olarak Yazar nci Aral, 
Halk Müzi i Sanatç , Siyasetçi Tolga Çandar ve Psikiyatrist Cem Kaptano lu kat ld . Kongre boyunca 
paneller, grup uygulamalar  ve belgesel film gösterimleri gerçekle tirildi. Halka yönelik ise kongre 
sürecinde panel ve söyle iler düzenlendi. 

                      
19 May s Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayram  Etkinlikleri 
      19 May s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram  Bergama’da çe itli etkinlik ve törenlerle kutland . 
Ak am saatlerinde ise, yüzlerce vatanda  Bergama Belediyesi’nin düzenledi i Atatürk’e Sayg  ve Gençlik 
Yürüyü ünde bulu tu. Yüzlerce Bergamal  Atatürk posterleri ve bayraklar yla me aleler ile co kulu bir 
yürüyü  gerçekle tirilerek Cumhuriyet Meydan ’nda son bulan yürüyü ün ard ndan, gençlerin severek 
dinledi i Ogün Sanl soy sahne ald . 

                                                       
 
Archipelagos 2. Türk – Yunan Ticaret ve Kültür Festivali 
      Bergama Belediyesi, Yunanistan’ n Lesvos Adas , Midilli ehrinin marinas nda 22 – 25 Haziran 2012 
tarihleri aras nda düzenlenen Archipelagos 2. Türk – Yunan Ticaret ve Kültür Festivali’ne kat ld . 
Festivalde, Bergama Belediyesi kendisine ayr lan stantla hem Türk hem de Yunan ziyaretçileriyle bulu arak 
yaz  ve görsel materyallerle Bergama’y  kat mc lara tan tarak Bergama’n n turizm potansiyeline olumlu 
katk  sa layacak tan m faaliyetlerinde bulundu. Çe itli etkinliklerle bir karnaval havas nda ya anan Türk - 
Yunan Ticaret ve Kültür Festivali, Türkiye k lar  ile özellikle Yunanistan Ege adalar  aras ndaki ekonomik 
ve kültürel ili kileri güçlendirmeyi ve var olan potansiyelleri hak etti i en iyi yere ta yabilmeyi amaçl yor. 
 
 



  

54 
 

            
76. Bergama Kermesi 
 
      Türkiye'nin ilk yerel festivali olan Bergama Kermesinin 76'nc , co ku ile 25 Haziran – 01 Temmuz 
2012 tarihleri aras nda Cumhuriyet Meydan , Asklepion Antik Kent Tiyatrosu ve Çaml parkta Türkiye’nin 
seçkin sanatç lar yla Bergamal lar  bulu turan geni  kat ml  festival gerçekle tirilmi tir.   
 
      Yurt içinden Bursa, Mersin Ankara ve yurt d ndan ise Makedonya, Romanya, Bosna Hersek ve 
Kosova’dan gelen halk oyunlar  ekipleri Kermes’e danslar yla renk kat p ayn  zamanda kültürel ve sosyal 
payla m sa lam lard r.   
 
      Kaymakaml k  Sergi Salonu, Bergama Müzesi Bahçesi, Bergama Kütüphanesi Sergi Salonu,  Bedesten 
ve Kapal  Çar ’da aç  yap lan foto raf, resim, el i i çal malar n sergilerine ilgi yo undu. Kermes 
boyunca panel ve iir dinletileri de gerçekle tirildi. Bennu Y ld mlar,  Ünal Ersözlü, Nam k Kuyumcu, 
Tu rul Keskin, Can Atakl , Sancar Maruflu, Hüseyin Yurtta , Erman Toro lu gibi gazeteci, televizyoncu ve 
yazarlar söyle iler gerçekle tirdi.  
 
      Sefa Ta n, Muzaffer zgü, Ertan Do an, Erdal Demir de gerçekle tirdikleri dinleti ve söyle iler sonras  
okurlar  için kitaplar  imzalad . 
 
      Milas Belediyesi Kukla Atölyesi Toplulu u “ Gülücük ve Sevimli Kuklalar” adl  oyunla minik 
izleycilerinin kar na ç karken, BERKSAV Tiyatro Toplulu u “ Bal Sine i”, stanbul Devlet Tiyatrosu ise; 
“ Ne Güzel ey Hat rlamak Seni” adl  oyunu sergiledi. Kermes boyunca çe itli müzik gruplar  sahne ald , 
izleyenlere keyifli saatler ya att . 
 

      Asklepion Antik Tiyatro ve Cumhuriyet Meydan ’ndaki konserlerde zmir Anadolu Filarmoni 
Orkestras , Taci Uslu ve Muhsin K ratl , Hale Yamaner, Tenor Karde ler, Fettah Can, Pamela Spence, 
ncesaz, Yonca Lodi ve Bulutsuzluk Özlemi sahne ald . Müzik severlere keyifli dakikalar ya atan konserler 

hem hüzünlü, hem hareketli anlara sahne oldu. 
 

      76. Y l Bergama Kermesi’nin son gününde geleneksel Kozak Günü Etkinleri de gerçekle ti. Yöresel 
ürünlerin sunuldu u, piknik ve halkoyunlar  gösterilerinin sergilendi i günde  Türk Halk Müzi i Sanatç  
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Makbule Kaya bir konser verdi. Bergama Kermesi, halkoyunlar  topluluklar n kat ld  kapan  kortejinin 
ard ndan  Bulutsuzluk Özlemi’nin Asklepion Antik Tiyatro’da verdi i konserle son buldu.  
 

 
 

30 A ustos Zafer Bayram  ve 14 Eylül Bergama’n n Kurtulu  Günü 
      30 A ustos Zafer Bayram  ve 14 Eylül Bergama’n n Kurtulu  Günü resmi programlar  
gerçekle tirilmi tir. Etkinlikler kapsam nda, “Yunan Ordusu Anadolu’da” adl  foto raf ve obje sergisinin 
aç  Haluk Elbe toplant  salonunda yap ld . Sergi aç n ard ndan Prof. Dr. Berber, Belediye Meclis 
Salonu’nda “ galci Bir Yönetimin Anatomisini Ç karmak: Anadolu’daki Yunanistan” konulu bir konferans 
verdi. 14 Eylül den 14 Ekim tarihine kadar ziyaretçileri aç k kalan sergi okullardan ve vatanda lardan ilgi 
gören bir sergi olmu tur. Kurtulu  Günü Etkinlikleri halk müzi i sanatç  Tolga Çandar’ n verdi i konserle 
sona erdi. 
 

       
 
Süt Da  Projesi 
 
      Bergama Belediyesi süt da na yeniden ba lad . Bergama Belediyesi, yakla k üç y l boyunca 
sürdürdü ü süt da m uygulamas na Milli E itim Bakanl  ve G da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl ’n n 
ortak projesi ile hayata geçirilen “Okul Sütü” projesi kapsam nda, tüm ülke çap nda okullarda süt da na 
ba lanmas yla birlikte son vermi ti. Bergama Belediyesi projeye yeniden start vererek, ilçedeki Milli 

3
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Gerçekle tirilen Etkinlik Say lar

76. Bergama Kermesi
Söyle i Ve Konferans Sergi Panel Yar ma Gösteri Konser Tiyatro iir Dinletisi
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itime ba  okullarda süt da na yeniden ba lad . Ö renciler uygulaman n ilk gününde Bergama 
Belediyesi taraf ndan okullarda düzenlenen kukla gösterisiyle ne eli dakikalar geçirdi, sevimli kukla 
Piko’nun kendilerine verdi i sütleri keyifle içti. Bergama Belediyesi’nin en önemli uygulamalar ndan biri 
olan ve yerel bas nda oldu u gibi ulusal bas nda da büyük ilgi gören süt da m kampanyas  Türkiye’de 
birçok belediyeye de örnek oldu. Yakla k üç y ld r devam eden çal mayla bir ilke imza atan Bergama 
Belediyesi, süt da m projesi kapsam nda 5 bin 470 ö renciyi haftada üç gün sütle bulu turdu. Ö rencilere 
süt içme al kanl  kazand ran uygulama hem ö renciler, hem de veliler taraf ndan yo un ilgi gördü.  
 

           
Cumhuriyet’in 89. Y l kutlamalar  
 
      Cumhuriyet’in 89. Y  Bergama’da kutland . Cumhuriyet'in 89. Y  kutlamalar  çerçevesinde 
düzenlenen fener alay  ve yürüyü te Bergamal lar bir araya geldi. Bergamal lar saat 19.00' da Mehmet Akif 
Ersoy Park  önünden ba layan fener alay nda, Atatürk posterleri ve bayraklarla ve me aleler ile Cumhuriyet 
Meydan 'na co kulu bir yürüyü  gerçekle tirdi. Yürüyü ün ard ndan, Bergama Belediyesi müzik grubu 
Cumhuriyet Meydan ’nda sahne alarak konser boyunca sevilen ark lar  seslendirerek Bergamal lar’a keyifli 
bir gece ya att . 
 
 
    

 
  
Travel Turkey Fuar  
 
       06-09 Aral k 2012 tarihleri aras nda Türkiye’nin ve dünyan n birçok noktas ndan ziyaretçileri zmir’de 
bulu turan Travel Turkey Fuar  alt nc  kez aç ld . Yerli ve yabanc  çok say da kat mc n bir araya geldi i 
fuarda Bergama, ehrin antik mekânlar  yans tan kendi stand yla yer ald . Bergama stand  ziyaret eden 
Turizm ve Kültür Bakan  Ertu rul GÜNAY kentin UNESCO Dünya Miras  adayl  konusunu ulusal çapta 
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önemsediklerini belirtip, bu süreçte gereken tüm deste i vereceklerini belirtti. Bergama Belediyesi, Travel 
Turkey Fuar nda kentin UNESCO Dünya Miras  adayl  ön plana ç kararak adayl k sürecine olumlu katk  
sa lam r.   
 
 

                
 

Bergama Türküleri Albümü Tan m Kokteyli 
 
      Bergama Belediyesi ve Bergama’y  Sevenler Turizm Derne i’nin i birli inde, yakla k 1 y l süren 
çal malar sonucunda kay t alt na al nan ve 42 parçadan olu an türkü albümü tamamland . Albüm, Bergama 
Belediyesi Güzellik Il cas  Tesisleri’nde düzenlenen bir kokteyl ile tan ld . Bergama Türküleri albümü 
nesillerdir söylenegelen türkülerin gelecek ku aklara aktar lmas  aç ndan önemli bir kaynak niteli ini 
ta maktad r.  
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AB PROJE KORD NASYON VE KARDE EH R LER  SERV  
 
GÖREV TANIMI 

a) Belediyemiz bünyesinde AB ve Karde ehirler konusunda çal malar yapmak,  
 
b) Proje ve Karde ehirler konusunda olu turulacak proje ve çal ma gruplar na mevzuat 
çerçevesinde kat lmak 
 
c) AB fonlar  ve di er proje fonlar n kurumsal kullan  için gerekli deste i sa lamak, teklif olunacak 
projelerin stratejik plan amaç, hedef ve politikalar  ile uyumlu halde haz rlanmas  için destek vermek,  
 
d) Yap lan ya da yap lacak olan çal malar ile ilgili olarak kamuoyunu ayd nlatmak konu ile ilgili bilgi 
düzeyini artt rmak için her türlü bas n yay n araçlar  Bas n-Yay n servisi ile koordineli olarak kullanmak 
 
e) Yap lan ya da yap lacak olan proje ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde idari, mali, teknik haz rl klar n 
görü ülmesi, çal ma yöntemlerinin saptanmas  al nan kararlar n yürütülmesi ile uygulaman n denetlenmesi 
konular  ile bunlar hakk nda ilgili birim nezdinde görü  beyan etmek, 
 
f) lçe baz nda di er karde  kurum ve kurulu lar, kurumumuzun üyesi oldu u birlikler ile haz rlanacak proje 
çal malar na destek vermek. Yap lan çal malar  belediye çat  alt nda toplamak ve koordine etmek 
 
g) Yeni karde ehir anla malar  için çal malarda bulunmak,  
 
h) Belediye Ba kan nca yaz  olarak tebli  edilecek di er görevleri yerine getirmek. 
eklindedir. 

 
2012 YILI SERV S FAAL YETLER  
 
Servisimiz, Belediyemizin 2010-2014 Dönemi Stratejik Plan  do rultusunda; 
“Ulusal ve uluslararas  düzeyde ili kileri güçlendirebilmek, ortak projeler üretebilmek ve fonlardan 
yaralanabilmek” Stratejik Amac  ve “Kentimizin sosyal ve ekonomik alanda geli ebilmesi için var olan 
fonlardan yararlanma oran n yükseltilmesi” Hedefi ile a daki faaliyetleri gerçekle tirmi tir. 
 
Servisimiz, Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü’ne ba  olarak, 22 ubat 2010 tarihinde kurulmu tur. Kurulu  
tarihinden sonra kurumsal organizasyon içerisinde görev tan  ve faaliyetleri tan mlanarak personel 
görevlendirilmesi yap lm r.  
 
Servis proje haz rlayabilir kapasite ile aktif hale getirilmi tir. 
 
Servisimizce 2012 y  içerisinde gerçekle tirilen ve takip edilen çal malar a daki gibidir. 
 
Faaliyet 1:  KOB  Bilgilendirme Konferans  
      KOB ’lerin; rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, inovatif faaliyetlerini desteklemek, kaliteli ve 
verimli ürün/hizmet üretilmesini sa lamak, pazar paylar  art rmak tan m ve pazarlama faaliyetlerini 
geli tirmek, istihdam yaratmalar  sa lamak amaçl  yap lm r.  
Konferans 15.02.2012 tarihinde, Belediye Meclis Salonunda gerçekle tirilmi tir. Konferansa konu mac  
olarak KOSGEB zmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü O uz KILINÇ, Kredi Garanti Fonu zmir ube 
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Müdürü brahim ANAR ve Bergama Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Ba kan  Süleyman 
BA SAN kat lm r. 

              
Faaliyet 2: Bergama Belediyesi Kurumsal Logo Yar mas  
Bergama Belediyesi’nin kurumsal logosunun tasarlan p, olu turulmas  ve hayata geçirilmesi amac yla Logo 
Tasar m Yar mas  düzenlenmi tir. 
Logo Tasar m Yar ma artnamesine göre 14.03.2012 Çar amba günü Seçici Kurul taraf ndan Belediye 
Haluk Elbe Toplant  Salonunda yar maya kat lan 1104 eser aras ndan dereceye giren ilk 5 eser 
belirlenmi tir. 26.03-09.04 2012 tarihleri aras nda ehrin muhtelif yerlerine konulan oy sand klar  ile 
logolar n birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük ve be incilik dereceleri belirlenmi tir. 
Dereceye giren eserler: 
Birincilik:   Semih Ak n TOZLU - STRM013 - zmir 
kincilik:   lhan ÖZEN - ZLO871 - stanbul 

Üçüncülük:   Mehmet Ali MÜSTECAPLIO LU - MAMU002 - stanbul 
Dördüncülük:   Ay egül DERE - AYSGL72 - zmir 
Be incilik:   Mehmet Ali MÜSTECAPLIO LU - MAMU001- stanbul 
 
 
Faaliyet 3: Bergama Ekoturizm Sektör Analizi Projesi 
 
      zmir Kalk nma Ajans ’n n 2011 y  Do rudan Faaliyet Deste i Program  kapsam nda destek almaya 
hak kazanan “Bergama’n n Ekoturizm Sektör Analizi” Projesi 22.12.2011-21.03.2012 tarihleri aras nda 3 
ayl k sürede yürütülmü tür.  
 
      Proje ile tarihi, turistik yap , do al çekicilikleri, yerel de erleri ile bünyesinde farkl  ve güçlü 
potansiyelleri bar nd ran ilkler ehri Bergama’n n mevcut kültür turizmine alternatif olarak ekoturizm 
potansiyelinin ortaya ç kar lmas  amaçlanm r. 
      Proje; Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, Bergama Kaymakaml , Bergama Belediyesi, 
Bergama Ticaret Odas , Bergama G da Tar m ve Hayvanc k lçe Müdürlü ü, Bergama Kültür Turizm 
Derne i (BERTUR), Bergama Kültür Sanat Vakf  (BERKSAV), Bergama Proje Atölyesi Derne i 
(PRODER) ve Bergama Tarihi Eserleri Koruma ve Ya atma Derne i i birli inde gerçekle tirilmi tir. 
       Proje kapsam nda 72 köy muhtar  ile do rudan görü ülmü , toplant  ve çal taylar gerçekle tirilmi tir. 
Proje sonunda Bergama’n n ekoturizm potansiyelini ortaya koyabilecek haritalar, çizelgeler ve potansiyel 
ta yabilecek unsurlara ili kin foto raflar  içeren “Bergama’n n Ekoturizm Sektör Analizi” kitab  
yay mlanm r. 
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Faaliyet 4: Meslek E itimi ve Hobi Kurslar  
      Bergama’da istihdam yaratmak, kendi i ini kurmak isteyenleri desteklemek ve meslek edindirmek 
amac yla e itim kurumlar yla i birli i halinde gerçekle tirilen kurslard r. Belediyemiz, lçe Halk E itim 
Merkezi, Meslek E itim Merkezi, Bergama Devlet Hastanesi, mesleki okullar, çe itli anaokullar , özel 

itim ve rehabilitasyon merkezleri ile i birli i halinde gerçekle tirilmi tir. 
 Çocuk Bak m Kursu 

      Belediyemiz ve Halk E itim Merkezi Müdürlü ü i birli i ile gerçekle tirilmi tir. Teorik ve uygulama 
olarak iki a amadan olu an kurs ile evde çocuk bak  meslek haline getirerek kursiyerlerin i  ve meslek 
sahibi olmalar  amaçlanm r.  
      14.12.2011-29.05.2012 tarihleri aras nda yap lm  olan kursta, teorik e itim Bergama Belediyesi Haluk 
Elbe Toplant  Salonu’nda, uygulamaya yönelik e itim çal malar  ise çe itli anaokullar nda 
gerçekle tirilmi tir.  12.07.2012 tarihinde yap lan Sertifika Töreninde 14 ki i sertifika alm r. 

        
 

 Hasta Ya  Bak m Kursu 
      Belediyemiz, Halk E itim Merkezi Müdürlü ü, Dr. Faruk lker Bergama Devlet Hastanesi ve Bergama 
70. Y l Anadolu Sa k Meslek Lisesi i birli i ile gerçekle tirilmi tir. Teorik ve uygulama olarak iki 

amadan olu an kurs ile evde hasta ve ya  bak  meslek haline getirerek kursiyerlerin i  ve meslek 
sahibi olmalar  amaçlanm r.  
      19.12.2011- 27.04.2012 tarihleri aras nda yap lm  olan kursta, teorik e itim Bergama Belediyesi Meclis 
Toplant  Salonu’nda, uygulamaya yönelik e itim çal malar  ise Dr. Faruk lker Bergama Devlet 
Hastanesi’nde gerçekle tirilmi tir. 12.07.2012 tarihinde yap lan Sertifika Töreninde 16 ki i sertifika alm r. 
      Evde Hasta ve Ya  Bak  Kursu kapsam nda 02.05.2012 tarihinde Soma Sa k, Sosyal ve E itim 
Vakf  Huzurevi Birimi yerinde ziyaret edilerek hasta ve ya  bak  yerinde incelenmi , kursiyerlerin 

itimine katk  konulmu tur. Ayr ca ya larla birebir ilgilenilerek moral etkinli i tertip edilmi tir. 
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 Sanatsal Mozaik Yap  Kursu 

      Belediyemiz ve Halk E itim Merkezi i birli inde gerçekle tirilen kurs ile amaçlanan standart ve standart 
olmayan ölçülerdeki ta lardan kesilerek yap lan mozaik sanat nda Antik Dekoratif Mozaik sektörünü 
yaratarak kentsel tan ma katk  koymak ve ki ilerin kendi atölyelerini kurmalar  te vik etmektir. 
      Belediyemiz Mozaik Atölyesinde 09.10.2011 tarihinde ba layan kurs 01.06.2012 tarihinde sona ermi tir. 
12.07.2012 tarihinde yap lan Sertifika Töreninde 9 ki i sertifika alm r. 

 
 

 Ebru Yap  Kursu 
      Belediyemiz ve Halk E itim Merkezi i birli inde gerçekle tirilen kurs ile amaçlanan kaybolmaya yüz 
tutmu  geleneksel sanat z olan ebru yap  sektörünü yaratarak kentsel tan ma katk  koymak ve ki ilerin 
kendi atölyelerini kurmalar  te vik etmektir. Belediyemiz Mozaik Atölyesinde 16.12.2011 tarihinde 
ba layan kurs 01.06.2012 tarihinde sona ermi tir. Kurs bitiminde 19 ki i sertifika alm r. 

 aat Ustalar  E itimi 
      3194 say mar Kanununun 28’inci maddesi uyar nca, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren, in aat ve tesisat 

lerinde çal an ustalar n yetki belgesi sahibi olmalar  zorunlu hale getirilmi  olup denetim kurulu lar nca 
antiyelerde yap lacak kontrollerde yetki belgesi olmayan ustalar n çal malar na izin verilmeyecektir. aat 

ustalar n ma duriyetini gidermek için Belediyemiz ve Mesleki E itim Merkezi Müdürlü ü i birli i ile 11-
25 Haziran 2012 tarihleri aras nda aat Ustalar  E itimi gerçekle tirilmi tir. Bergama Belediyesi Sanayi 
Sitesi Sosyal Tesislerindeki e itim, Mesleki E itim Merkezi usta ö reticileri taraf ndan verilmi tir. 
12.07.2012 tarihinde yap lan Sertifika Töreninde 26 ki i ustal k belgesi alm r. 



  

62 
 

             
 Zeytin Budama Kursu 

      Belediyemiz, Halk E itim Merkezi Müdürlü ü, Bergama Ziraat Odas , Tari  ve lçe Tar m 
Müdürlü ü’nü i birli i halinde aç lan kursun amac   zeytin a açlar  tekni ine uygun olarak budanmas  ve 
zeytin üretiminde verimin nas l artt laca  ö retmektir. 27.02-09.03.2012 tarihleri aras nda 2 grup halinde 
toplam 130 ki inin kat ld  kurs, Belediyemiz Sanayi Sitesi Sosyal Tesislerinde gerçekle tirilmi tir. 

 File i 
      Belediyemiz ve Halk E itim Merkezi i birli inde gerçekle tirilen kurs ile amaçlanan file i inin 
bilinirli ini artt rarak el sanatlar  desteklemek ve kentsel tan ma katk  koymakt r. Sanayi Sitesi Sosyal 
Tesisinde 08.11.2012 ba lam  olan kurs, 04.04.2013 tarihinde sona erecektir. Kursa 25 ki i devam 
etmektedir.  

                     
 ne Oyas  

      Belediyemiz ve Halk E itim Merkezi i birli inde gerçekle tirilen kurs ile amaçlanan kaybolmaya yüz 
tutmu  geleneksel sanat z olan i ne oyas  ile kentsel tan ma katk  koymak ve ki ilerin kendi atölyelerini 
kurmalar  te vik etmektir. Sanayi Sitesi Sosyal Tesisinde 07.11.2012 ba lam  olan kurs, 03.04.2013 
tarihinde sona erecektir. Kursa 18 ki i devam etmektedir. 

                                 
 Hukuk Sekreterli i 

      Belediyemiz ve Halk E itim Merkezi i birli inde gerçekle tirilen kurs ile amaçlanan; adli makamlarda 
bir avukat sorumlulu u alt nda hukuki süreçleri takip edebilecek, adli makamlarda ba lat lan i lemlerin 
sonuçlanmas  için, büro içi i lemleri yürütebilecek ödeme ve tahsilat i lemlerini ileti im araçlar  ile 
yapabilecek ki ileri yeti tirmektir. 
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     Mesle in gerektirdi i yeterlikleri kazanan bireyler hukuk bürolar nda, dan manl k irketlerinde 
çal abileceklerdir. 
      Belediyemiz Haluk Elbe Toplant  Salonu’nda 05.11.2012 ba lam  olan kurs, 19.02. 2013 tarihinde sona 
erecektir. ki grup halinde gerçekle tirilen e itime toplam 70 ki i devam etmektedir. 

                     
 Kurban Kesimi Kursu 

      Belediyemiz ve Halk E itim Merkezi i birli inde, 15-19.10.2012 tarihleri aras nda  gerçekle tirilmi tir. 
      Teorik k sm  Belediyemiz Sanayi Sitesi Sosyal Tesisi’nde, uygulama k sm  Belediyemiz Mezbahas nda 
gerçekle tirilmi tir. Kursiyerler e itim boyunca; kesim yerinin haz rlanmas , kurban kesim i lemi, derinin 
yüzülmesi, etin parçalanmas  ve muhafazas , olas  kazalara kar  ilkyard m gibi konularda ald klar  e itimin 
yan  s ra hayvandan insana geçen hastal klar ve korunma yöntemleri ile ilgili de bilgiler edinmi tir. 
15-19.10.2012 tarihleri aras nda gerçekle tirilen e itime 20 ki i kat lm r. 
 

              
 Avc  E itimi 

      Belediyemiz, Halk E itim Merkezi Müdürlü ü ve Orman ve Çevre Bölge Müdürlü ü i birli inde 
gerçekle tirilmi tir. Kursun temel amac  bilinçsiz avc  önleyerek do aya, çevreye ve bireylere zarar 
vermeyi engellemektir. 
17-29.12.2012 tarihleri aras nda Belediyemiz Meclis Salonu’nda gerçekle tirilen kursa 54 avc  kat lm r. 
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 Yiyecek çecek Hizmetleri E itimi  
      03-28.01.2013 tarihleri aras nda Bergama Belediyesi Güzellik Il cas  Sosyal Tesisleri çal anlar na 
yönelik Sosyal Tesis’te gerçekle tirilecek olan 60 saatlik Yiyecek çecek Hizmetleri E itimi’nin planlamas  
yap lm r. 

 Özel Gün ve Nikah ekeri Yap  ve Keçe Yap  Kursu 
      Belediyemiz Halk E itim Merkezi ve Özel Papatya Özel E itim ve  Okulu i birli inde 23 ya  üstü özel 

itim gerektirenlere mesleki kurs aç lmas  i birli i protokolünce engelli kad n bireylere Özel Gün ve Nikâh 
ekeri Yap , engelli erkek bireylere de Keçe Yap  kursu düzenlenmi tir. Özel Gün ve Nikâh ekeri 

Yap  13.11.2012 tarihinde ba lam  olup 11.06.2013 tarihinde sona erecektir. Keçe Yap  kursu 
14.11.2012 tarihinde ba lam  24.04.2013 tarihinde sona erecektir.  
Kurslar 16 ki i ile Özel Papatya Özel E itim ve  Okulu’nda gerçekle tirilmektedir.  

 Özel Gün Ve Nikâh ekeri Yap  ve Kösele Çanta Yap  Kursu 
      Belediyemiz Halk E itim Merkezi ve Özel Derman Özel E itim ve Rehabilitasyon Merkezi i birli inde 
23 ya  üstü özel e itim gerektirenlere mesleki kurs aç lmas  i birli i protokolünce engelli kad n bireylere 
Özel Gün ve Nikâh ekeri Yap , engelli erkek bireylere de Kösele Çanta Yap  kursu düzenlenmi tir. 
Özel Gün ve Nikâh ekeri Yap  14.11.2012 tarihinde ba lam  olup 15.04.2013 tarihinde sona erecektir. 
Kösele Çanta Yap  13.11.2012 tarihinde ba lam  olup 05.03.2013 tarihinde sona erecektir.  
Kurslar 16 ki i ile Özel Derman Özel E itim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekle tirilmektedir.  
Faaliyet 5: Yang ndan Korunma ve Yang nla Mücadele E itimi 
      07.06.2013 tarihinde Bergama Belediyesi Rahmi Ye ilsoy Engelli Merkezi’nde Belediyemizin açm  
oldu u mesleki e itim kurslar na kat lan tüm kursiyerlere, özellikle de Evde Çocuk Bak  ve Evde Hasta 
ve Ya  Bak  Kursu gibi evlere giderek hizmet verecek olan kursiyerlere tfaiye Müdürlü ünce 
Yang ndan Korunma ve Yang nla Mücadele E itimi verilmi tir. E itim sonunda 31 kursiyere kat m belgesi 
verilmi tir. 

                    
Faaliyet 6: Rahmi Ye ilsoy Engelli Merkezi 

 Aç  Töreni 
      Belediyemizce ilçemizde ya ayan engellilerin kapasitelerini geli tirmek, ya am ko ullar  iyile tirmek, 
toplumsal geli melerden pay almalar na yard mc  olmak ve üretime katk da bulunmalar  sa layarak 
topluma aktif olarak kat lmalar  desteklemek amac yla 02.04.2012 tarihinde Rahmi Ye ilsoy Engelli 
Merkezi aç  yap larak hizmete girmi tir. 
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 Özürlü Memur Seçme S nav  Haz rl k Kursu 

      Belediyemiz ve Halk E itim Müdürlü ü i birli inde kamuda istihdam edilecek özürlü personel için 
Ölçme, Seçme ve Yerle tirme Merkezi(ÖSYM) taraf ndan ilk kez yap lan Özürlü Memur Seçme S nav ’na 
(ÖMSS) haz rl k kursu düzenlenmi tir.  
      27.02 - 25. 04. 2012 tarihleri aras nda Rahmi Ye ilsoy Engelli Merkezi’nde gerçekle tirilen kursa 22 
engelli vatanda z kat lm r. 

                 
 Ah ap Boyama Kursu 

      Belediyemiz ve Halk E itim Merkezi Müdürlü ü i birli inde engelli bireylerin topluma aktif kat  
sa lamak amac yla düzenlenmi tir. 
      Rahmi Ye ilsoy Engelli Merkezi’nde gerçekle tirilen kursa 15 engelli birey kat lm r. Kurs 05.10.2012 
tarihinde ba lam  olup 21.06.2013 tarihinde sona erecektir. 

        
Faaliyet 7: “Engelli Veritaban  Olu turma Projesi” Çal mas  
      lçede ya ayan engelli vatanda lar n demografik, ekonomik ve sosyo-kültürel verilerinin elde edilerek 
toplumsal hayata aktif bir ekilde dahil olmas  sa lamak amac yla engelli veritaban  olu turma çal mas  
yap lm r.   
      Engelli veritaban  olu turma çal mas  kay tlarda bulunan mevcut engelli vatanda lar n ziyaret edilmesi, 
kay tlarda bulunmayan engelli vatanda lar n tespit edilmesi eklinde ilerlemi tir.  
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      04.06-16.11.2012 tarihleri aras nda gerçekle tirilen çal mada anket yöntemi uygulanm  ve Bergama 
ilçe merkezinde toplam 536 engelli vatanda n bilgisine ula lm r. Yap lan çal ma ile ilçedeki ya ayan 
engelli vatanda lar n ihtiyaç ve beklentilerini kar layan politikalar üretilmesi hedeflenmektedir. 

                
Faaliyet 8: Ara rma E itimi 
      Ara rma E itimi, Yerel Yönetim Ara rma ve Yard m Derne i (YAYED) taraf ndan 10-11.05.2012 
tarihlerinde ara rma, ara rma yöntemleri, ara rma süreçleri, SPSS program n kullan  gibi konularda 
verilmi tir. Belediye hizmetlerinin memnuniyetinin ölçülüp sonuç odakl  politikalar üretmek ad na 
Ankara’da YAYED merkez binas nda verilen e itime ofisimizin 3 personeli kat lm r. 
 
Faaliyet 9: KOSGEB Uygulamal  Giri imcilik E itimi 
      lçemizde yeterince geli ememi  olan ekonomik hayat n canlanmas na katk  koymak, nitelikli i gücü 
olu turmak, istihdam n artt lmas na katk  koymak, yerel dinamiklere dayal  giri imcili i desteklemek, 
ba ar  ve sürdürülebilir i letmelerin kurulmas  sa lamak amac yla KOSGEB Uygulamal  Giri imcilik 

itimlerinin 3. Etab  düzenlenmi tir. 
      Belediyemiz, KOSGEB zmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlü ü ve KUR zmir l Müdürlü ü 

birli inde düzenlenmi  olan e itimin hedef kitlesi Bergama’da ikamet eden 18 ya n üzerindeki i siz 
giri imci adaylar r. 29 May s - 15 Haziran 2012 ve 18 Haziran-12 Temmuz 2012 tarihleri aras nda 2 grup 
halinde gerçekle tirilen e itim çal mas  Bergama Belediyesi Haluk Elbe Toplant  Salonu’nda yap lm r. 

itim sonunda 48 ki i sertifika almaya hak kazanm r. 

                 
 
Faaliyet 10: Kent Konseyleri Bölge Toplant  
      Belediyemizce Kent Konseyi kurulum a amas nda yararlan labilmesi ad na kat m gösterilmi  olan 
toplant , 02.06.2012 tarihinde Ayval k Kent Konseyi Ba kanl nda Ayval k’ta gerçekle tirilmi tir. 
Toplant da kent konseylerinin sorunlar  tart lm , Bergama’y  da içine alan Körfez Bölgesinde kent 
konseylerinin bölgesel olarak bir güç olmas  önerilmi tir. Toplant da tart lan konular, ortaya ç kan sonuçlar 
Belediyemizce ilerleyen zamanlarda kurulmas  planlanan Kent Konseyi için dikkate al nm r. 
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Faaliyet 11: “Bergama l Olmal r” Raporu’nun haz rlanmas  
      zmir Milletvekilleri taraf ndan Meclise sunulan Bergama l Olmal r yasa teklifi sonucu, lçemizin ve 
bölgenin genel potansiyellerini ortaya koyan gerekçe raporu olarak A ustos 2012’de haz rlanm r. 

                                      
Faaliyet 12: Oyuncak Kütüphanesi’ne Ba  
      zmir Kalk nma Ajans ’n n ve Bergama Belediyesi’nin destekleri ile Ege Üniversitesi, zmir l ve 
Bergama lçe Milli E itim Müdürlü ü, zmir l Halk Kütüphanesi, AÇEV i birli inde kurulan Gel Oyna Al 
Oyna Oyuncak Kütüphanesi Türkiye’nin ilk oyuncak kütüphanesi olma özelli i ta maktad r. 
      Okan Üniversitesi Çocuk Geli imi ve E itim Bölümü Ö rencileri taraf ndan mezuniyet projesi 
kapsam nda sponsor, yard mlar ve kendi yapt klar  materyallerle toplad klar  çok say da oyunca  Bergama 
Gel Oyna Al Oyna Oyuncak Kütüphanesi’ne ba lanm r. Oyuncaklar 15.06.2012 tarihinde ba  töreni 
ile Kütüphane’nin raflar na eklenmi tir. 
Faaliyet 13: “Evde Bak m Hizmetleri Projesi” Planlama/Uygulama 
Proje Amac  
      Bergama ilçe merkezinde ya ayan, 65 ya  üzerindeki bak ma muhtaç, bedensel yeterlili i olmayan, 
destek alarak ya amak durumunda olan ekonomik durumu elveri siz bireylerin ihtiyaçlar  kendi 
ortamlar nda kar layarak ya am kalitelerini artt rmakt r. 
Proje Hedef Gruplar  
      Bergama ilçe merkezinde (18 mahallede) ya ayan, 65 ya  üzerindeki bak ma muhtaç, bedensel yeterlili i 
olmayan, destek alarak ya amak durumunda olan ekonomik durumu elveri siz ihtiyaç sahibi hastalar, 
ya lar ve engellilerdir.  
Proje Haz rl k A amas  
      Proje amac  do rultusunda, hedef grup olarak tan mlanan 65 ya  üzerindeki bak ma muhtaç, bedensel 
yeterlili i olmayan, destek alarak ya amak durumunda olan ekonomik durumu elveri siz ihtiyaç sahibi 
hastalar, ya lar ve engellilerin 
 
a-  sim ve ileti im bilgileri,  

lçe Sa k Grup Ba kanl , 
lçe Mal Müdürlü ü, 

Mahalle Muhtarlar , 
lçe Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Vakf , 

Bergama Belediyesi Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü(A evi) kurumlar ndan talep edilmi tir. 
b- Al nan bilgiler kar la larak analiz edilmi  ve tek listeye indirgenmi tir.  
c- Muhtarlarla görü me yap larak adres ve haneler hakk nda detayl  bilgi al nm r.  
d- Yap lan yüz yüze görü melerde Sosyal nceleme Formu düzenlenerek bilgiler veri taban na al nm r. 
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Saha Çal mas  
 
      27.09.2012 tarihinde ba layan, 18 mahallede, iki er ki iden olu an üç grup halinde yap lan saha 
çal mas nda, 

 249 hane ile birebir görü me yap lm r. 
 Görü melerde Sosyal nceleme Formu doldurulmu tur. 
 Sosyal nceleme Formlar n de erlendirilmesi sonucunda proje hedef grubuna uygun bulunan 

hanelere ikinci ziyaret gerçekle tirilmi tir.  
 kinci ziyaret s ras nda proje hakk nda genel bilgilendirme yap lm , projeden faydalanmak isteyip 

istemedikleri teyit edilmi tir. 
 De erlendirme ve ikinci görü me sonucu proje hedef grubuna uygun bulunan ki iler, Evde Bak m 

Hizmetleri çal mas  yürütecek olan ekip ile tan lm r. 
Uygulama Süreci 
      Evde Bak m Hizmetleri kapsam nda 65 ya n üzerindeki 67 ki ilik hedef gruba 17.10.2012 tarihinden 
itibaren hizmet verilmektedir. Hedef grubun ya am alanlar n daha düzenli ve hijyenik bir ortama 
dönü türülmesi amac yla tuvalet, banyo temizli i, cam silme, toz alma, ev süpürme gibi genel temizlik, ev 
düzenleme ve tansiyon ölçme, eker ölçme, ate  ölçme, pansuman gibi k smi sa k hizmetleri verilmektedir.  
      19.12.2012 tarihinden itibaren hafta içi her gün ö leden önce hedef gruptaki 20 ki inin sobalar  
yak lmakta ve kovalar  haz rlanmaktad r.  
      Hizmet sunulmas na karar verilen hedef gruplara yönelik günlük i  ak  program , saha ve ofis ekibi 
taraf ndan koordineli bir ekilde olu turulmakta evine gidilecek ya lardan bir gün öncesinden randevu 
al nmaktad r.  
      Saha ekibi taraf ndan, temizli i yap lan evden ayr lmadan önce verilen hizmetin taml na yönelik  
Teslim Formu mutlaka ev sahibine/hizmet alana imzalat lmaktad r.  Teslim Formlar  de erlendirilip tasnif 
edilmekte ve acil ihtiyac  olan ya lara Evde Bak m Hizmetlerinin yan  s ra k k cam de tirme, tuvalet 
onar , lavabo de imi gibi ba ka hizmetler de sunulmaktad r.  

                      
 
Faaliyet 14: “Evde Bak m Hizmetleri Projesi” Tan m/Bilgilendirme Toplant  
      Evde Bak m Hizmetleri Projesinin tan  için meclis üyeleri, mahalle muhtarlar , kamu kurum 
müdürleri, oda ba kanlar , sivil toplum örgütleri ba kan ve temsilcileri ile halk n kat ld  Evde Bak m 
Hizmetleri Proje Tan  gerçekle tirilmi tir. Tan m 04.12.2012 tarihinde Haluk Elbe Toplant  Salonu’nda 
proje sunumunun yap lmas  ve projeyle ilgili önerilerin al nmas eklinde yap lm r. Al nan öneriler 
de erlendirilmi tir. 
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Faaliyet 15: Çocuk Kulübü  
      Çocuk Kulübü’nün temel amac ; çocuklar n sosyal ve kültürel yönden geli imine katk da bulunmak, kent 
kültürü, kent ya am , tarih konular nda bilgi sahibi olmalar  sa lamak, yeteneklerinin geli mesi için uygun 
ortam yaratarak gelece in ba ar  bireyleri olma yolundaki çocuklar  desteklemektir.  
      Kulüp üyelerinin iirleri, yaz lar , resimleri ve üyelere yönelik faydal  bilgilerin yer ald  Bergama 
Belediyesi Çocuk Kulübü Gazetesi’nin içeri i haz rlanarak yeniden aktif olarak yay mlanmaya ba lam r.  
      Kulüp üyelerinin indirimli al veri  ayr cal ndan yararlanabilece i ilçe merkezindeki i yerleriyle 
birebir görü ülerek protokol imzalanm , üye olan i yerlerine “Çocuk Dostu yeri” unvan  verilmi tir. 2012 

lsonu itibariyle Bergama ilçe merkezinde 33 Çocuk Dostu yeri bulunmaktad r. 
      Çocuk Kulübü’nün aktif olarak faaliyetlerine devam edebilmesi için afi  bast lm , ehrin görülebilir 
yerlerine as lm r. 17-28.12.2012 tarihleri aras nda ilçe merkezinde yer alan ilkokul ve ortaokullar ziyaret 
edilerek afi lerden ve ba vuru formlar ndan b rak lm , ayr ca her okuldan temsilci ö retmen ile temsilci 

renciler talep edilmi tir. 2013 y  itibariyle Çocuk Kulübü faaliyetleri temsilci ö retmen ve temsilci 
renciler ile planlanarak Ofisimiz koordinasyonunda yürütülecektir. 

      Çocuk Kulübü’ne eri imin kolayla labilmesi için Belediyemizin web sitesi olan  www.bergama.bel.tr 
adresi üzerinden Çocuk Kulübü butonu eklenmi tir. Kulüp üyeleri ve üye olmak isteyen çocuklar 
http://www.bergama.bel.tr/IcerikListeler.aspx?kd=327 linkini t klayarak Çocuk Kulübü hakk nda detayl  bilgi 
sahibi olabilecek, Çocuk Kulübü Gazetesine, üye ve üye i yerleri listesine ve ba vuru formuna 
ula abilecektir. 

                       
Faaliyet 16: Oyuncak Kumbaras  
      Oyuncak Kumbaras , Belediyemiz ve Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Eser Koruma 
bölümü ö rencileri taraf ndan sosyal sorumluluk projeleri kapsam nda “Mutlu Etmek Çocuk Oyunca ” ve 
“Oyuncaks z Çocuk Kalmas n” sloganlar yla ya ama geçirilmi tir. Kullan lmayan oyuncaklar n kumbara 
arac yla toplan p ihtiyaç sahibi çocuklara da lmas  ile ilçedeki çocuklar aras nda payla n 
sa lanmas  amaçlayan kumbara,  27.12.2012 tarihinde Cumhuriyet Meydan ndaki yerini alm r.  
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Faaliyet 17: Ya am Boyu E itim Merkezi Yönetmelik Haz rl  
      Bergama Belediyesi Ya am Boyu E itim Merkezi Yönetmeli i, Bergama Belediyesi s rlar  içinde 
ikamet eden çocuk, genç ve yeti kinlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif gibi alanlarda 
gerçekle tirilecek her türlü e itim, ö retim, üretim ve rehberlik çal malar n yap lmas  amaçlayan ve 
2013 y nda faaliyete girmesi öngörülen Bergama Belediyesi Ya am Boyu E itim Merkezi’nin 
olu turulmas  için haz rlanm r. ubat 2013 Meclisine yeti tirilmek üzere gerekli çal malar 
yürütülmektedir. Yönetmelik i lemlerinin yan  s ra bina içi düzenleme çal malar  sürmektedir. 

            
Faaliyet 18: Dijital Ar iv Haz rl k ve Standart Dosya Plan  Olu turma Çal malar  
      Belediyemizin kurumsal ar ivi halen zemin katta ve klasik aç k raf sisteminden olu maktad r. Kanun ve 
yönetmeliklerce uzun süre saklanmas  öngörülen evraklar z sa ks z ko ullarda bulunmakta ve geriye 
dönük bilgiye ula mda zorluklar ya anmaktad r.  
      Birimlerimize ait kurum ar ivinde bulunan mevcut evraklar n kay t alt na al nmas , y pranmalar n 
önlenmesi, ula n kolay hale getirilmesi, güvenli k nmas , i  üretme sürecinin h zland lmas  gibi 
nedenlerle Dijital Ar iv Sistemi’ne geçi  çal malar n yap lmas  planlanm r. 
      Müdürlüklerimiz ve ba  birimlerimizde yap lan  ay klama imha i leminden sonra saklanmas  gereken 
evraklar (2012 y  hariç) geriye dönük y llar itibariyle tasniflenmi  ve say sal olarak evrak sto umuz 

kat lm r. 
      Çal malar (Eylül/Ekim/Kas m 2012) üç ay içerisinde Ofisimizin koordinasyonunda gerçekle tirilmi tir. 
Konu ile ilgili süreç takibi, altyap  ve e itim organizasyonu gibi çal malar devam etmektedir. 
 
Faaliyet 19: “Bezbebek” Projesi 
      Belediyemiz ve Ege  Kad nlar  Derne i (EG KAD) i birli inde yap lmas  planlanan Bezbebek Projesi 
kapsam nda EG KAD Ba kan  I l Y lmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri 19.01.2012 tarihinde Belediyemize 
ziyaret gerçekle tirmi tir. Ziyaret s ras nda yap lan toplant da, Belediyemiz taraf ndan bezbebeklerin 
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olu turulaca  bir atölye kurulmas  planlanm , ancak sat  garantisi olu turulamad  için projenin verimli 
olmayaca na karar verilmi tir. Bu nedenle uygulama safhas na geçilmeden proje iptal edilmi tir. 
 
Faaliyet 20: “Ho  geldin Bebek Projesi” Ara rma ve Haz rl k Çal mas  
      Ho  Geldin Bebek Projesi ile Bergama ilçe merkezinde yeni do an bebeklere ve ailelerine ziyaretler 
gerçekle tirilmesi planlanm r. Ziyaret esnas nda hediye edilecek bebek çantas n içinde yer almas  
gereken malzemeler belirlenmi tir. Proje kapsam nda ziyaret edilecek bebek sahibi ailelere ait bilgiler, Dr. 
Faruk lker Bergama Devlet Hastanesi ve Sa k Grup Ba kanl ’ndan talep edilmi tir. Ayr ca projenin 
gerçekle mi  benzer örnekleri de incelenmi tir.  
      Ho  Geldin Bebek Projesi program yo unlu u nedeniyle 2013 y nda uygulanmak üzere ertelenmi tir. 
 
Faaliyet 21: “Semtevi Projesi” Ara rma ve Haz rl k Çal mas  
Belediye hizmetlerinin mahalle baz nda yayg nla mas  ve mahalle sorunlar n yerinde tespiti ile do rudan 
çözüme kavu turulmas  amaçlayan semtevlerinin ara rma geli tirme çal malar  yap lm r. Pilot bölge 
olarak Fevzipa a, Atatürk, Gaziosmanpa a ve Fatih Mahallelerine ula abilecek ortak bir noktada yer tespiti 
yap lm r. çerisinde kütüphane, çama rhane, kurs atölyeleri, etkinlik alanlar n yap lmas  
planlanmaktad r. Projelendirme ve maliyet çal malar  devam etmektedir. 
 
Faaliyet 22: “Kuruyemi  Da  Projesi” Ara rma ve Haz rl k Çal mas  
Belediyemizce haftan n üç günü anaokulu ve ilkokula giden çocuklara süt da  yap lmaktad r. Süt 
da n yap lmad  iki gün, çocuklar n geli imine katk da bulunmak ve sa kl  nesiller yeti tirmek 
amac yla Kuruyemi  Da m Projesi planlanm r. 5 Eylül 2012 tarihinde Dr. Faruk lker Bergama Devlet 
Hastanesi Diyetisyeni ile ilkokula giden çocuklar n günlük almas  gereken kuruyemi  miktarlar  
belirlenmi tir. Projenin 2013 y nda hayata geçmesi planlanmaktad r. 
 
Faaliyet 23: 2013 Y  Takvim Bas  ve Da   
      lçemizin ve önemli projelerimizin tan ld  2013 y  takvimi planlanm , tasarlanm  ve 4.000 adet 
bast lm r. Takvimler kamu kurumlar , okullar, eczaneler, Belediyemizce hizmet sunulan  vatanda lara ve 
pazar yerlerinde da lm r. 
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KONSERVATUVAR B  

Görev ve Tan : 
      Kültür ve Sanat alanlar nda ba ar  gençler yeti tirmek, Topluma yararl  bireyler kazand rmak amac yla, 
Konservatuar biriminde çe itli sanatsal etkinlikler gerçekle tirilmektedir. 
      Kültür ve uygarl n temel ta lar ndan olan Türk Müzi imizi ve Türk Folklorunu, asl na uygun ve 
do ru olarak icra etmek, koruyup geli tirmek, toplumumuza sevdirmek ve yetenekli ki ileri ke federek 
yeti tirmektir. Uzman e itmenleri ile Türk Sanat Müzi i Toplulu u, Türk Halk Müzi i Toplulu u, Çocuk 
Korosu, Dans ve Gösteri Toplulu u, Temel Sanat E itimi, Resim, Çalg  Gruplar ndan olu an Gitar, 
Ba lama, Keman, Ud, Perküsyon, Piyano bölümleri ve bu dönem çal malar na ba lad z Halk Oyunlar  
Toplulu u ve Tiyatro Toplulu umuz ile toplamda yakla k 450 kursiyeriyle amac  gerçekle tirme yolunda 
önemli ad mlar at lm r.  
      Ayr ca; Tüm bu gruplar z, lçemizde düzenlenen ve bu y l 76.s (25 Haziran 2012-01 Temmuz 2012) 
kutlad z Uluslararas   Bergama Kermesinde ve yine Belediyemiz taraf ndan düzenlenen Kültür ve Sanat 
etkinliklerinde yer alm lard r. 
KEMAN BÖLÜMÜ 
      Keman, yayl  çalg lar ailesinin en önemli üyesidir. Dal nda uzman e itmen e li inde bireysel olarak 
yap lan derslerimizin amac , ö rencinin hobi olarak veya profesyonel amaçl  geli imine temel olu turacak 
kaliteli altyap  sa lamakt r. Keman  tan mayla ba layan ö renciler keman tutmay , yay çekmeyi ö renirler. 
Bu e itim, ö rencinin ki isel geli iminde de, duygusal bile enlerinin derinle tirilmesi ve terbiye edilmesi, 
sanatsal yönlerinin geli mesi,  becerilerinin artmas  gibi çok yönlü ve olumlu etkiler yarat r.  

TAR BÖLÜMÜ 
      Dikte ve solfej, parmak açma, metronomla ritmik çal ma, gitar perdelerinde nota çal mas  ve  klasik 
gitarla parça çal ma eklinde ilerlemektedir. Uzman e itim kadromuzla, 9 ya ndan itibaren her ya  
grubundaki ö renciye hitap etmektedir. 
BA LAMA BÖLÜMÜ 
      Ülkemizde kullan  en yayg n olan telli bir Türk Halk Çalg r.  Ba lama çal malar n amac , 
ulusal müzi imizi alg layabilecek ve bu süreci icra prati i ile destekleyebilecek ö renciler yeti tirmektir. 
Amac z, bu sayede Halk müzi imizin kursa kat lan  ö renciler taraf ndan   detayl  biçimde 
anla labilmesidir.   
      S flar zda temel nota e itimi, pozisyon e itimi, m zrap çal malar , yöresel tav r ve ayaklar ile 
ba lama çal malar z devam etmektedir. 

ANO BÖLÜMÜ 
      Amaç, kursiyerlerimize  lkokul seviyesinden ba layarak temel piyano e itiminde düzeyli, metodolojik 
bir e itim verilecek iyi bir altyap  sa lam  olmakt r. bire bir çal ma f rsat  bulunan piyano çal malar zda 
ihtiyaç duyulan her bilgiye rahatl kla ula abilecek, bir çal ma ortam  yaratt k. 
       Ayn  zamanda müzi i meslek olarak seçmeyecek ö rencilerimiz içinde iyi bir müzik dinleyicisi olma ve 
kültürel geli imini zenginle tirme yönünde katk da bulunmaktad r. 
PERKÜSYON BÖLÜMÜ 
      Teorik ve uygulamal  olarak 2 bölümden olu maktad r. Teorik olarak ö renilen genel ritim bilgisinin 
ard ndan, vuru  teknikleri, ritim çe itleme ve düzenleme ba klar  alt nda enstrüman çal mas  
yap lmaktad r. 
UD 
      Geleneksel müzi imizin üslûbunu bozmadan do ru bir teknik ve nazarî bilgi birikimi ile iyi icrac lar 
yeti tirebilmek ve ud ö retimindeki standard  yakalayabilmek amac yla ud derslerimiz devam etmektedir. 
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TÜRK SANAT MÜZ  KOROSU 
      Müzikal yetene i olan kat mc lar n Türk Sanat Müzi i repertuar ndan seçme eser örnekleriyle koro ve 
solo, nazari bilgiler deste iyle de teorik yönlerinin geli tirilmesi hedeflenmektedir. Türk Müzi inin e siz 
eserlerinin bestelendi i makamlar, diyafram nefes tekni inin ö retimi, repertuar n çe itlendirilmesi ile ilgili 
çal malar n yap ld  bölümde, y l içerisinde Bergama Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu ve yine 
75.Bergama Kermesi etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydan nda vermi  olduklar  konserlerle büyük 
be eni toplad lar. 
TÜRK HALK MÜZ  KOROSU  
      Ulusal kültürümüzün önemli bir parças  olan Halk müzi inin tan nmas , korunmas  ve yayg nla lmas  
yönünde otantik okuyu  ve sazl  icra örneklerinin koro ve solo çal malarla ö retilmesi hedeflenmektedir. 
Saz ustalar yla, e siz yorumcular yla her zaman var olan halk kültürümüz müthi  bir zenginli e sahiptir. Bu 
zenginli i di er ku aklara aktararak zevkli bir görevi yerine getirmek amac z olmu tur. Y l içerisinde ve 

lsonunda düzenlenen konserler müzikseverlerin yo un ilgisiyle birlikte her dönem daha da 
geni lemektedir.  
DANS VE GÖSTER  TOPLULU U 
      lk ça lardan günümüze kadar olu an Bergama Kültürünü tan tmak amac yla Belediyemiz bünyesinde 
kurulan Dans ve Gösteri toplulu umuz, Bu y l kat laca  etkinliklere Dans+Tiyatro+Müzik ve I k ovlar n 
birle iminden olu an çal malar  ile kat lacakt r.  
HALK OYUNLARI TOPLULU U 
      Halk oyunlar  içinde bar nd rd  melodi, ritim ve hareket yap  ile bireyin bedensel ve ruhsal 
geli iminde önemli bir faktör olarak kar za ç kmaktad r. Birlikte oynaman n avantaj  ile ki iye 
kayna may , beraber hareket etmeyi, payla may  ve kendini ifade etmeyi ö reten Halk Oyunlar n bu 
özelliklerinden yola ç karak, uygulanacak etkinliklerle insan n bireysel geli iminin yan  s ra toplumsal 
geli iminin de sa lanmas na katk da bulunmakt r. 
RES M E  
      Özlem, duygu ve dü üncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine 
yans lmas na dayanan sanat dal  olan Resim çal malar z yo un ilgi görmektedir.  
ÇOCUK KOROSU 
      Koro; Payla mak demektir. Kültürümüzü yans tan, Türk müzi ini ve Çocuk ark lar  en iyi ekilde 
çocuklar za ö retip, bunu ya atabilmeyi sa lamak ve çocuklar aras nda ortak bir söyleme biçimi ve 
repertuar olu turmak ve böylece onlar n birlikte bir bütün olarak, uyum içinde hareket etmelerini 
sa lamakt r. En iyi sanatç lar n ve yüreklerinde sanat sevgisi ta yanlar n yeti mesinde çocuk korolar  
önemli yer tutar. Çocuk korolar , bir toplumun sanat ya am  temelde etkileyen bu anlamda süreklilik 
getiren en önemli e itici ve ö retici kurulu lard r. Bergama Belediye Konservatuar  Çocuk Korusu da bu 
amaç do rultusunda hayata geçirilmi tir. 
TEMEL SANAT E  
      Kursiyerlerin öncelikle dü ünebilmeleri, kurgulamalar , tasar m gücü ve farkl  bak  aç  
kazanabilmeleri sa lanabilir. Bu amaçla dersler, desen, imgesel ve renkli resim olup, bunlar temel sanat 

itiminde uygulanan yöntemler ile kursiyerlere kazand lmaktad r. Ayr ca dersler, verilen Sanat Tarihi 
bilgisi ile desteklenmektedir.    
      Konservatuar z, temel amac  do rultusunda Bergama ve yöresi halk  çok yönlü sanatsal faaliyetler 
ile ili kilendirmek, Her ya tan insan za ses ve çalg  e itimi kurslar z, korolar z, Halk Oyunlar  
Toplulu umuz, Dans ve Gösteri Toplulu umuz, Tiyatro Toplulu umuz ve Temel Sanat E itimi çal malar  
arac yla yüzlerce insan za hizmet vermektedir. Biz de her y l oldu u gibi bu y lda Bergama Belediye 
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Konservatuar  olarak yeti tirdi imiz yüzlerce ö rencimizin gurur verici ba ar lar yla bu faydalar  
göstermeye çal maktay z… 
 
  2012 YILI ETK NL KLER : 
 
Türk Halk Müzi i Korosu Konserleri,  
Tarih: 15 Mart 2012  
Yer  :  Bergama Meslek Yüksek Okulu Yusuf Perin Konferans Salonu 
Tarih: 25 Haziran 2012 (76.Bergama Kermesi Etkinlikleri) 
Yer  :  Cumhuriyet Meydan  
 
Türk Sanat Müzi i Korosu Konserleri, 
Tarih: 13 Nisan 2012  
Yer   : Bergama Meslek Yüksek Okulu Yusuf Perin Konferans Salonu 
Tarih: 27 Haziran 2012 (76.Bergama Kermesi Etkinlikleri) 
Yer  :  Cumhuriyet Meydan  
 
Çocuk Korosu Konserleri, 
Tarih : 23 Nisan 2012 (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram  Etkinlikleri) 
Yer    :Cumhuriyet Meydan  
Tarih : 25 Haziran 2012 (76.Bergama Kermesi Etkinlikleri) 
Yer   :  Cumhuriyet Meydan  
 
Çalg  Gruplar  (Keman,Piano,Gitar,Ba lama ve Perküsyon)  Y l Sonu Dinletileri, 
Tarih : 28 Haziran 2012 (76.Bergama Kermesi Etkinlikleri) 
Yer   :  Gülpark Amfi Tiyatro 
 
Resim Sergisi, 
Tarih : 25 Haziran – 01 TEMMUZ 2012 (76.Bergama Kermesi Etkinlikleri) 
Yer    : Bergama Kütüphanesi 
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BELED YE SOSYAL MARKET 
      Haziran 2010 tarihinde Bergama Belediyesi ve Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Derne i (CHP Kad n 
Kollar ) aras nda imzalanan Protokol ile çal malar na ba lam r.  
      Arasta içinde 4 Nolu, 2 katl  i yerinde Hizmet veren birim, hafta içi 08.00-18.00 saatleri aras nda hizmet 
vermektedir. Belediye irketlerinde çal an olarak kay tl  iki ki i (Perihan Y TALP, Fatma KESGEN) 
taraf ndan idare edilen birim, Belediyemiz “Kültür ve Sosyal i ler Müdürlü üne ba  olarak çal maktad r.  
      Bergama’da muhtaç ailelere yard m yapmada yeni bir yöntem olarak uygulamaya konulan Sosyal 
Market Projesi, ihtiyaç sahiplerinin sorunlar na çözüm getirmektedir. htiyaç sahibi vatanda larla 
hay rseverler aras nda köprü olmay  amaçlayan Bergama Belediyesi Sosyal Market Projesi, çal malar  
kapsam nda yakla k 800 aileye giyim ve e ya yard , yakla k 150 aileye de ellerindeki fazla e yalar  
ihtiyaç sahiplerine ula rma imkân  sa lam r. Sosyal marketten yaln z ilçede ya ayan ihtiyaç sahipleri 
de il çevre ilçe ve köylerde ya ayanlar da yararlanabilmektedir. (tablo 1-2) 
      Sosyal Market taraf ndan, giyimden ev e yas na birçok üründen yararlan lmas  için bugüne kadar bin 
aileye kart aç lm r. Kendilerine aç lan kartla giyim ve ev e yas  ihtiyaçlar  ücretsiz kar layabilen 
ki ilerin bütün bilgileri F LEMAKER Program  ile olu turulan DATA BASE kartlar nda yer almaktad r. 
(tablo 4) 
      Giyim e yalar , ki ilerden ikinci el olarak geldi i gibi, çe itli giyim ma azalar ndan etiketli olarak da 
gelmektedir. Giyim e yalar  “Sosyal Markete” getirildi inde, getiren ki inin/kurumun ad  alt nda kayd  
yap lmakta ve raflara dizilmektedir.  
      Sosyal Market’te, sadece giyim e yas  de il, her çe it ev e yas  da al p da lmaktad r. E yalar, adresten 

antiyenin araçlar  ile ald p Tekstil Fabrikas ’nda 2 nolu depoya konmaktad r. E yalar n da , ihtiyaç 
sahiplerinin talep tarihine ya da acil ihtiyaç durumlar na bak larak yap lmaktad r. (tablo 3) 
      Sosyal Market Projesi’nin, çevre ilçe ve köylerde yapt  giyim e yas  da  ve ki ilerin ihtiyaçlar  
için Sosyal Marketi kullanmalar  için bilgilendirme çal malar  yap lmaktad r. Bu çal may , Sosyal 
Yard mla ma ve Dayan ma Derne i (CHP Kad n Kollar ) üyeleri gerçekle tirmektedir. Her Cuma günü, 
Sosyal Marketten ayr lan giyim e yalar  ihtiyaç sahibi köylere götürülmektedirler. 
Tablo 1 : 
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Tablo 2: 

 
 
 
 
Tablo 3: 
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Tablo 4: 
 

 
 
 
 

BELED YE A EV  
 

Belediyemiz A evi taraf ndan ihtiyac  olan, ortalama 550 ki iye her gün s cak yemek da lmaktad r. 
htiyac  olan vatanda lar z gün içinde A evine giderek te yemek yiyebilmektedirler. 

 
Belediyemizce ba lat lan yeni uygulamayla, cenazesi olan ailelerin evlerine, A evimizde haz rlanan 

pide ve ayran götürülmektedir. 2012 y nda 39820 pide ve ayran da  yap lm r. 
 

KADIN DANI MA VE DAYANI MA MERKEZ  
 
            Kad n Dan ma ve Dayan ma Merkezine 01/01/2012 – 31/12/2012 tarihleri aras nda gerçekle en 
ba vurular a daki gibidir. 
 

 Psikolojik Destek Talebi Bulunan: 6 Ki i 
 Hukuksal Destek Talebi Bulunan: 18 Ki i 
 Emniyete Yönlendirme: 20 Ki i 
 Kad n S nma Evi Yön Talebi Bulunan: 9 Ki i 
 Kaymakaml k Sosyal Yard m Vakf  Yönlendirme: 9 Ki i 
 Belediye Sosyal Market Yönlendirme: 28 Ki i 
  Ba vurusu Talebi Bulunan: 32 Ki i 
 evine Yönlendirme: 11 Ki i 
 Adliye taraf ndan merkezimize yönlendirme: 3 Ki i 

 
         01/01/2012 – 31/12/2012 tarihleri aras nda gerçekle tirilen etkinlikler: 
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 08/03/2012 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü etkinlikleri  

 
– Resim Sergisi Aç  
– Üretici Kad nlar Pazar  Ziyareti 
– Kad na Yönelik iddet konulu konferans 

 
 06/05/2012 : H drellez enli i etkinli i için gerekli çal malar yap ld  fakat ehit cenazesi 

nedeniyle iptal edildi. 
 09/06/2012 : zmir Kent Konseyi hizmet binas nda “Kürtaj” konulu konferansa kat m. 

 
 14/06/2012 : Üretici Kad nlar Pazar nda faaliyette bulunan kad nlar za Ödemi  gezisi 

düzenlenmi tir. 
 

 25/11/2012 :  Büyük ehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen “Kad na Yönelik iddete Hay r 
Günü” etkinliklerine kat m 

 
 11/12/2012 : 10 Aral k Dünya nsan Haklar  Günü Etkinlikleri kapsam nda 11 Aral k günü 

Konak Belediyesi taraf ndan Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde düzenlenen “6284 say  
Ailenin Korunmas , Kad na Yönelik iddetin Önlenmesi dair kanun” konulu panele kat m. 

 
 
 
 
 
Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 
Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 
 
Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  kaynaklar n  
etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld , görev ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol 
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli 
güvenceyi sa lad  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulad  bildiririm. 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim olmad  
beyan ederim.  
 
          

Filiz AKTA  YILMAZ 
         Kültür ve Sosyal ler Müdür Vekili 
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NSAN KAYNAKLARI VE E M MÜDÜRLÜ Ü 

GÖREV TANIMI VE KAPSAMI :  
 

Belediyemizde 657 ve 4857 say  Kanunlar kapsam nda görev yapmakta olan Memur ve çi 
personellerin; 

Atama , Terfi , Nakil , zin , Disiplin , Sa k , Maa  ve Özlük haklar n takibi ile mali i lemlerinin 
yürütülmesini kapsamaktad r. 

 
M ÇALI MALARI:  

 
Müdürlü ümüzde Gelen, Giden ve Dilekçe evrak kay tlar  a ya ç kar lm r. 

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihlerinde 1138 adet gelen evrak, 1147 adet giden evrak i lemleri yap lm r. 
 

ME A T ARAÇ VE MALZEMELER 
 

Memur ve çi personellerimiz Özlük, Sicil, Sa k ve Mali haklar  takip edebilmek için gerekli 
olan yasa ve yönetmelikleri içeren kitaplar ile 4 adet pc ve 4 adet Yaz  bulunmaktad r. 
 

BELED YEM Z MEMUR VE  KADRO DURUMU 
 MEMUR KADROLU  

TAR H DOLU BO  KADRO DOLU BO  KADRO 
31.12.2012 tarihi 
itibariyle 56 153 209 110 -- 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELED YEM Z 2012 YILI MEMUR MAA  TAHAKKUKLARI 
SIRA 
NO DÖNEM   SAYISI 

TOPLAM NET  
ÖDEME TUTARI ( TL ) 

1 2012-1 54 130.277,79 
2 2012-2 52 125.396,20 
3 2012-3 51 123.518,53 
4 2012-4 52 127.403,75 
5 2012-5 52 125.700,54 
6 2012-6 53 131.781,59 
7 2012-7 53 137.800,96 
8 2012-8 53 134.272,46 
9 2012-9 55 139.092,85 
10 2012-10 56 143.494,32 
11 2012-11 58 145.761,39 
12 2012-12 57 143.185,39 
GENEL TOPLAM 1.493.056,11 
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BELED YEM Z 2012 YILI KRAM YE TAHAKKUKLARI 

SIRA NO DÖNEM   SAYISI 
TOPLAM NET  
ÖDEME TUTARI ( TL ) 

1 2012 Y  ilave Tediye 1 dilim 1. Taksit 122 66.587,42 
2 2012 Y  ilave Tediye 1 dilim 2. Taksit 119 60.977,38 
3 2012 Y  ilave Tediye 2 dilim 1. Taksit 116 61.739,58 
4 2012 Y  ilave Tediye 2 dilim 2. Taksit 112 56.166,91 
5 2012 Y  i çi Ramazan ikramiyesi 117 145.841,89 
6 2012 Y  i çi Kurban ikramiyesi 112 131.543,85 
GENEL TOPLAM 522.857,03 

BELED YEM Z 2012 YILI  MAA  TAHAKKUKLARI 

SIRA 
NO DÖNEM   

SAYISI 
TOPLAM NET 
ÖDEME TUTARI ( TL ) 

1 2012-1 122 258.417,90 
2 2012-2 121 231.114,14 
3 2012-3 120 248.992,90 
4 2012-4 119 238.277,07 
5 2012-5 119 226.964,92 
6 2012-6 119 236.247,22 
7 2012-7 117 227.431,89 
8 2012-8 117 230.279,09 
9 2012-9 114 212.114,07 
10 2012-10 112 225.766,48 
11 2012-11 111 193.742,39 
12 2012-12 111 222.723,38 
GENEL TOPLAM 2.752.071,45 

BELED YEM Z 2012 YILI  KIDEM TAZM NATLARI 
TAHAKKUKLARI 

SIRA 
NO ADI VE SOYADI ÇIKI  

TAR  
AYRILI  
NEDEN  

KIDEM 
TAZM NATI 
TUTARI ( TL ) 

1 skender AYVAZLAR 14.02.2012 Emeklilik 67.995,96 
2 Cengiz ÇEL KTEN 14.03.2012 Emeklilik 36.446,95 
3 Gürbüz POLAT 13.04.2012 Emeklilik 78.625,71 
4 Nurel ÜRGÜN 13.07.2012 Emeklilik 74.204,36 
5 sa GÖR 13.07.2012 Emeklilik 63.340,91 
6 Hasan ÇET NER 17.08.2012 Vefat 66.130,37 
7 H. Hüseyin DEREL  14.08.2012 Emeklilik 51.735,59 
8 Ahmet MUTAF 14.09.2012 Emeklilik 72.459,48 
9 Mehmet TEKE  14.09.2012 Emeklilik 74.734,96 
10 Ali F DAN 01.10.2012 Emeklilik 82.411,35 
11 brahim YAVUZ 12.10.2012 Emeklilik 72.343,11 
12 Muzaffer DUMAN 12.10.2012 Emeklilik 76.699,43 
GENEL TOPLAM 817.128,18 
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LG LEM B  
 
           Belediyemiz Birimleri, Hizmet Binas , Hal Binas , Mezbaha Binas , Otogar Binas , Park ve Bahçeler 
ile letmeler Müdürlükleri binalar nda hizmet vermektedir. Tüm Belediyemiz Birimleri internet a  ile bir 
bütün olarak Belediyemiz E-Belediye sistemini kullanabilmekte olup, 5 adet server ( sunucu ) ve 159 
kullan  bilgisayar  ( istemci ) ile hizmet vermektedir.  
 
 Bilgi i lem birimi, Ba kanl a ba  tüm birimlerde kurulu olan bilgisayar donan m a n ve 
üzerinde kullan lmakta olan uygulamalar n en verimli ekilde çal mas  için gerekli destek ve e itimi 
vermek, sistemden kaynaklanan sorunlara çözüm üretmektedir 
 

LG   LEM  B NE  A T  ARAÇLAR  
 
1- 2 adet Hp Proliant D1380 marka sunucu 
2- 1 adet Compaq M1530 sunucu 
3- 1 adet IBM 7947 KHG sunucu 
4- 3 adet kullan  bilgisayar   
5- 1 adet geni  kolon Dot matrix yaz  
6- 1 adet Samsung SCX-4600 all one yaz  
7- 1 adet 60 KWA online güç kayna  
8- 1 adet NETSAFE güvenlik cihaz  
 

LG   LEM  B NCE YÜRÜTÜLEN LEMLER 
 

1- E-Belediye sistemi programlar nda gündeme gelen sorunlar  gidermek 
2- E-Belediye sistem veri taban n günlük yedeklerini al nmas      
3- Sistemin virüslerden korunmas  ve temizlenmesi 
4- Su endeks okuma i lemi için kullan lmakta olan 5 adet el bilgisayar na gündelik endeks bilgilerinin 
yüklenmesi ve okunan bilgilerin tekrar sisteme geri yüklenmesi. 
5- ehrimiz muhtelif yerlerinde bulunan otoparklarda kullan lmakta olan 11 el bilgisayar na ait bilgi ve 
tahsilat n sisteme yüklenmesi ve yedeklenmesi. 
6- Kurumumuzda kullan lmakta olan Bilgisayar ve donan mlar n ar zal  olanlar n bak m ve onar mlar n 
yap lmas  veya yapt lmas . 
7- Yeni Pazar Yeri, Belediye Hizmet Binas  ve Otogarda bulunan bariyerlerin ar za ve bak mlar n 
yap lmas .  
8- Yeni al nan bilgisayar ve donan mlar n yerlerine kurulmas , gerekli programlar n yüklenmesi ve 
faaliyete geçirilmesi. 
9- Web sitesi için gerekli güncellemelerin yap lmas  ve yedeklemenin yap lmas . 

 
STAT ST KLER 

 
1- Hizmet Binas nda kullan lmakta olan bilgisayar          130 
2- Hizmet Binas nda kullan lmakta olan Server                   4 
3- D  birimlerde kullan lmakta olan bilgisayar                  25 
4- Metro Switch Süperonline Fiber               1 
5- El terminali                                                                      16 
                                                                        TOPLAM -176 
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Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 

nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 

Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  kaynaklar n etkili, 
ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld , görev ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 
ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa lad  
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulad  bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim olmad  
beyan ederim.  

          
Nail ÇET N 

         nsan Kaynaklar  ve E t.Md.V.  
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FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü 

       GÖREV TANIMI VE KAPSAMI : 

1. Fen leri Müdürlü ü taraf ndan do rudan temin yöntemiyle yapt lan yol kaplama i lerinde tüm yol 
ve tretuarlar n sökümü, tesviye edilmesi, ç kan hafriyatlar n at lmas  ve malzeme nakli 
müdürlü ümüz sorumlulu unda yapt lmaktad r. 

2. lçemiz mezarl n iç düzenlemesi (defin adalar  tanzimi) , olu an ara yollar n dö enmesi ,kaz  
yap lmas  ve genel bak  müdürlü ümüz sorumlulu unda  yapt lmaktad r. 

3. ehir içindeki kanalizasyon ebekesi günlük ar zalar n giderilmesi ,bak m ve temizli inin d nda  
ilçe merkezi ile çevre köy ve beldelerinden talep olmas  halinde müdürlü ümüz denetiminde ve 
kontrolünde (tarifesinde belirtilen ücret kar nda) vidanjör kiralat lmaktad r. 

4. Müdürlü ümüze  havale edilen her türlü resmi yaz  veya vatanda lara ait dilekçeler için gerekti inde 
Müdürlü ümüz çal anlar nca mahalline gidilerek durum tespitine göre gere i yap lmaktad r. 

5.  4734 Say  Kamu hale Kanununa göre hale edilecek i lerin ihale dokümanlar n haz rlanmas , 
yap lan tüm i lerin Kontrollük hizmetleri,  Hak edi  incelemeleri, Geçici Kabul i lemleri ve Kesin 
Kabul i lemleri Müdürlü ümüz elemanlar  taraf ndan yap lm r. 

6. 4734 Say  Kamu hale Kanununa göre  yap m i i , mal al  ve hizmet al   ihalelerinin  dosya 
haz rl  ve ihalelerin sonuçland lmas  ile ,   4734  Say   Kanunun  Kamu  hale Kanununun 22/d 

kras na göre yap lan al mlara ( do rudan temin ) ili kin evraklar  haz rlanmas  müdürlü ümüz 
elemanlar  taraf ndan yap lmaktad r. 

7. Bergama Kültür Merkezinin in aat  devam etmektedir. 
8. Bergama Belediyesi AQUAPARK tesisi yap  tamamlanarak hizmete sunulmu tur. 
9. Bergama Belediyesi Kapal  Spor Salonu Yap  i i. halesi için haz rl klar tamamlanm r. 
10. Bergama Belediyesi Katl  Otopark Yap  i i ihalesi için haz rl klara ba lan lm r. 
11. Fen leri Müdürlü ü Gelen Evrak Defterine 1448 adet , Giden Evrak Defterine 1415 adet evrak 

kaydedilerek gere i yap ld ktan sonra ilgili dosyalar na kald lm r. 
12. 4734 Say  Kamu hale Kanunu’nun 19.maddesi ( aç k ihale ) ile 22D maddesi ( do rudan temin )  

usulü ile gerçekle en i ler listesi ;    
      
 19.maddesi ( aç k ihale ) ile : 
 

a)  Klor Üretim sistemi temin ve montaj al  
b) lçemiz muhtelif mahallelerde cadde ve sokaklarda yol ve tretuar düzenlemesi i i. 
c) lçemizde olu abilecek su ar zalar nda kullan lmak üzere malzeme al  
d) lçemiz muhtelif cadde ve sokaklarda at k su (kanalizasyon) ebeke hatt  yap nda kullan lmak üzere 

malzeme al . 
e) lçemiz muhtelif cadde ve sokaklarda 2.etap yol ve tretuar düzenlemesi i i. 
f) Bergama Belediyesi Bay nd rl k antiyesi Hizmet Binas  Yap  i i. 
g) Arsenik Ar tma Sistemi Temini ve Montaj . 
h) lçemiz F.pa a  mahallesi muhtelif cadde ve sokaklarda yol ve tretuar düzenlemesi i i. 
i) lçemiz Ertu rul mah. 100 ada 93 parselde Jeotermal su  kayna  için sondaj kuyusu aç lmas  i i. 
j) 1 Adet damperli kamyon al . 
 
22-D maddesi ( do rudan temin ) ile  : 

  
a) lçemiz Zafer mah. 252 Ada 31 Parselde bulunan ye il alanda istinat duvar  yap lmas  i i.   
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2012 Y nda Fen leri Müdürlü üne gelen evrak kay t bilançosunun  
2011 -2012  dönemine  göre oran  
 

  

                                

                   2011        2012 

Gelen evrak       1291                  1448 

Giden evrak      1283                            1415 

 

Yukar daki Grafikte de görülece i üzere Fen leri müdürlü üne gelen Gelen evrak say nda bir 
önceki döneme nazaran artma oldu u , buna paralel olarak Giden evrak say nda da  artma oldu u , 
daremizce lçemiz s rlar ndaki olumsuz durumlar n yerinde tespiti ile müdahalelerinin  zaman nda 

yap lmas  ve arz ve taleplerin Elektronik ileti im vas talar yla gerçekle tirilmesi gibi etkenlerin neticesinde 
istek, talep ve ikayetlere ve yaz malara  gereken önem ve hassasiyet  verilmi tir. 
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       Belediyemiz Fen leri Müdürlü ü ve ba  Bay nd rl k leri antiyesi Elemanlar nca a daki 
belirtilen i ler yap lmaktad r. 
 
1) Kanalizasyon ebekesi, 

a. Mevcut ebekenin Tamiri Bak  ve Revizyonu, 
b. Yeni ebeke aat ,        

2) Yol Kaplama Çal malar , 
a. Yol ve Tretuar Düzenlemesi, 
b. Mevcut Yollarda Dö eme Tamiri  

3)  Vatanda  Talepleri, 
a.  Makinas  Kiralama Talepleri, 
b. Muhtelif Konular 

4) Yaz malar, 
a. Daire (Belediye) içi Yaz malar, 
b. Resmi Kurumlarla Yap lan Yaz malar, 
c. Vatanda  taleplerine verilen cevap yaz lar , 

5) hale ile Yap lacak i ler, 
a. Bina Yap , 
b. Yol , Tretuar ve  Ye il Alan Düzenlemeleri, 
c. Mal ve Hizmet Al m leri 
d. Muhtelif aat i leri 

 
  Yukar da belirtilen hizmetler yürütülürken 2886 Say  Devlet hale Kanunu ve lgili Mevzuat , 5393 
Say  Belediye Kanunu, 3194 mar Kanunu, 4734 (De ik 4964) Say  Kamu hale Kanunu ile 4735 
Say  Kamu Sözle meleri Kanunu ve lgili Mevzuat Hükümleri esas al nmaktad r. 
 

 
2012 YILINDA FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü BAYINDIRLIK LER ANT YES NDE 
KULLANILAN EK PMAN -  ARAÇ L STES  
 
 ARAÇ C NS  / ADI   PLAKA NO   
1- Fort Kamyon  35 VKS 85  
2- Fatih Kamyon  35 VAZ 09  
3- Fatih Kamyon  35 VAZ 10  
4- BMC Kamyon  35 F 0626  
5- BMC Kamyon  35 SD 850  
6- Vidanjör  35 F 0622  
7- Massey Traktör  35 F 0783  
8- Fiat Traktör  35 F 0433  
9- 936 k r. Loder    
10- Fort Kepçe    
11- Ekskovatör     
12- Stayer Traktör  35 F 9121  
13- Kanal Açma Makinas   35 F 0434  
14- Mikser  35 F 6701  
15- Silindir    
16- El tipi vib. Silindir    
17- Bel.K r. Beko    
18- Grayder    
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19- Ford Taransit  35 VCH 47  
20- Ford Taransit  35 VNZ 08  
21- Ford Traktör  35 F 0782  
22- Hidromek Ekskavatör Yeni 35 03 1002  
23- Hidromek Büyük silindir Yeni 35 03 1001  
24- Hidromek Beko Yeni 35 03 1003  
 25-     MST Beko Yeni 
 26-     BMC PRO -940 Yeni 
 27-     FORD CARGO Yeni 
             

 Fen leri müdürlü ü Bay nd rl k antiyesince vatanda lara genel hizmet veya kiralama bedeli 
kar nda özel  Hizmet ile  Gerekti inde çevre köylerin ve yerle imlerin ihtiyac  kar lamak için 
kullan lan Ekipman ve Araçlar gerekli periyodik  bak mlar  yap larak kullan ma haz r halde 
bulundurulmaktad r. Ayr ca Müdürlü ümüz araç park na 2012 y nda 1  adet  i  makinesi dahil edilerek , 
verdi imiz hizmetlerin  daha h zl  , daha verimli ve etkili olmas  sa lanm r 
 
 

BERGAMA BELED YES  FEN LER  MÜDÜRLÜ ÜNE BA LI BAYINDIRLIK LER ANT YES  
TARAFINDAN  01.01.2012 - 31.12.2012 TAR HLER  ARASINDA YAPILAN LER N L STES  

SIRA NO MALAT C NS   M KTAR YAPIM YER  -  
AÇIKLAMALAR 

1 - YOL TAM RATI   -1750 adet : 11.500,00 m² Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

2 - KANAL ZASYON TAM  : 1370 Adet Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

3 - YOL BORDÜRÜ DÖ EME VE TAM  : 1250 mt Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

4 - M BORDÜRÜ DÖ EME VE TAM  : 985 mt Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

5 - TRETUVAR TAM  : 1580 m² Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

6 -  ø150 ' L K BÜZ DÖ ENMES  : 150 mt Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

7 - ø 200 ' LÜK BÜZ DÖ ENMES  : 1200 mt Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

8 - ø 300 ' LÜK BÜZ DÖ ENMES  : 860 mt Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

9- ø 400 ' LÜK BÜZ DÖ ENMES  
: 

50 mt Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

10 - ø 500 ' LÜK BÜZ DÖ ENMES  : 85 mt Zafer 1.Sultan sokak ve 
akslepion yoku u ve 
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muh. Mah. 

11 - ø 600 ' LÜK BÜZ DÖ ENMES  
: 

45 mt Zafer 1.Sultan sokak ve 
akslepion yoku u 

12 - ø 800 ' LÜK MUFLU BÜZ DÖ ENMES  : 0 mt  

13 - ø 1000 ' L K MUFLU BÜZ DÖ ENMES  : 0 mt  

14 - ø 1200 ' LÜK MUFLU BÜZ DÖ ENMES  : 0 mt  

15 -  KANAL ZASYON PARSEL BA LAMA 
: 

457 Adet Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

16 - KANL ZAYON BACA YÜKSELT LMES  
: 

123 Adet Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

17 - KANAL ZASYON BACA YER  TESB  
: 

413 Adet Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

18 - KANAL ZASYON RÖGAR KALIP VE BETONU 
: 

321 Adet Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

19 - KANAL ZASYON RÖGAR BACA KAPA I 
: 

387 Adet  Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

20 - KANAL ZASYON RÖGAR BACA TEM ZL  
: 

1289 Adet Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

21 - KANAL ZASYON BÜZ TEM ZL  
: 

3750 mt Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

22 - KANAL ZASYON RÖGAR KALIP SÖKÜMÜ 
: 

455 Adet Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

23 - KANAL ZASYON BETON BACA KAPA I 
: 

453 Adet  Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

24 - YA MUR SUYU RÖGAR KAPA I 
: 

98 Adet  Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

25 - IZGARA TEM ZL  
: 

2560 mt 
cumhuriyet caddesi ile 
Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

26 - BETON MERD VEN YAPIMI : xxx Adet  

27 - BETON KÖPRÜ-MENFEZ YAPIMI VE TAM  : xxxx Adet  

28 - WC MONTAJ VE TAM  
: 

2 Adet Hatuniye cami wc ile 
yeni garaj yeri wc 

29 - YE L ALAN DÜZENLEMES  ( PARK) 
: 

2 Adet 
Fatih mah. 15 sokak 
park  ile Atatürk mah. 
Haluk ökeren cad. park  
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30 - DURAK MONTAJI 
: 

4 Adet 
karayollar  
mevkii,sennur koop. 
Önü ,  

31 - TEL Ç T YAPILMASI : 1250 mt  Sulama kanal  cevresi 

32 - MEZARLIK YER  HAZIRLAMA 
: 

6 ada Yeni mezarl k içi 293 ile 
299 adalar  aras   

33 - MEZARLIK BORDÜR DÖ ENMES  
: 

580 mt 6 adet ada çevresinin yol 
bordürünün yap lmas  

34 - MEZARLIK ARA YOLLAR KAPLAMASI 
: 

279 m² 
6 adet ara yürüme 
yolunun kaplamas n 
yap lmas . 

35 - OLUK VE Y.OLU U TEM ZL  
: 

6480 mt Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

36 - DOLGU MALZ.SER LMES  
: 

4500 m3 Bergama çat   ile 
muhtelif yollar 

37 - YOL slah  (MICIR SER LMES ) 
: 

1590 ton  Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar , 

38 - YOL TAM  (sathi kaplama ) 
: 1349m2 

Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar 

39 - STAND MONTAJ VE DEMONTAJININ YAPIMI : Kermes , Stadyum çevresi ve cumhuriyet cad.  

40 - BAYRAK VE PANKART ASMA VE KALDIRMA  

: 

 

 

Bayramlarda ve Kermeste 

41 - SAHNE TAM  MONTAJ VE DEMONTAJI 

: 

 

 

Bayramlarda ve Kermeste 

42 - NEV ZYON PERDE ASILMASI 

: 

 

 

Bayramlarda ve Kermeste 

43 - DEM R KORKULUK YAPILMASI VE BOYANMASI 

: 

 

Menfez ve köprü yap lar nda ve sipahi-gazneliler 
cad. aras ” 

44 - BETON KIRMA 
: 

239 m² Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar  

45 - BETON DÖKME : Beton Rögarlar ,baca ve parsel kapaklar   ve yeni 
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parklarda 240 m3 

46 - KULLANILAN Ç MENTO  
: 

3000 Torba 
lçemiz Muhtelif 

yerlerinde betonlama ve 
harçlama i leri. 

47 - ELLE KAZI YAPILMASI 
: 

120 m³ 
Muhtelif Cadde ve 
Sokaklarda dö eme 
tamiratlar  ile vb. i lerde 

48 - HARF YAT TOPLAMA 
: 

Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kaz lardan ve yol 
kaplamas  i lerinden  ç kan malzemelerin 
toplanmas  ve ta nmas    

49 - NA TAM RLER  
: 

Belediyemize ait hizmet ve sosyal tesisleri-otogar 
binas  

50 - BOYA YAPILMASI 
: 

Belediyemize ait hizmet ve sosyal tesisleri ile 
Okullar 

51 - 

 

LÇE ÇÖPLÜ ÜNÜN DÜZENLENMES  VE 
ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMES   

  

lçemiz slam saray mah. Çöp toplama ve 
Depolama yeri. 

  

52 - BANK ( OTURAK ) YAPILMASI  

  

  

Muhtelif Cadde ve Sokaklarda ve parklar ile 
okullarda kullan lmak üzere 

53 - DERE  ISLAH YAPILMASI   

 

lçemiz dahilindeki derelerde  temizlik vb. 
çal malar 

54 - TA  DUVAR YAPILMASI ( harpu ta ve derz dahil) lçemiz muhtelif cadde ve sokaklarda (k smi) 

55 - TRAF K LEVHASI D LMES   30 Adet 
Muhtelif Cadde ve 
Sokaklar ile yeni 
hastane , askeriye vb. 
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2012 Y nda Fen leri Müdürlü ü  Bay nd rl k leri antiyesi taraf ndan yap lan  

Ana kalem i lerin  2011 -2012 dönemine  göre oran  
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parsel ba .(adet)

rogar yap  (adet)

baca temizli i (adet)

büz tem.(adet)

çimento (torba)

r seril.(ton)

in ad  2011 y nda yap lan 2012 y nda yap lan 

Yol tamiri 1480 adet 1750 adet 

Kanal.tamiri 1280 adet 1370 adet 

Tretuar tamiri 2150 m2 1580 m2 

Muh.çap. Büz dö . 2.150 mt 2390 mt 

Parsel ba lama 323 adet 457 adet 

Rogar yap  197 adet 321 adet 

Baca temizli i 756 adet 1289 adet 

Büz temizli i 2500 mt 3750 mt 

Çimento 3800 torba 4500 torba 

r serilmesi 780 ton 1590 ton 

Menfez ,köprü ve merdiven yap  5 adet 1 adet 

Beton dökülmesi 160 m3 240 m3 

      2011                     2012 
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Yukar daki Grafikte ve tabloda  da görülece i üzere Fen leri Müdürlü ü Bay nd rl k leri antiyesi 
taraf ndan yap lan i lerde s ras yla ;  

 
2012 y nda yol tamir ve onar mlar n , a rl kl  olarak bahar ve k  sezonunun a  ya  geçmesi , 

yeni parsel ba lant lar  için yap lan kaz  çal malar ndan dolay   Yol tamirleri say nda  bir önceki döneme 
nazaran Artma oldu u  , 

 
2012 y nda a  ya lar n neden oldu u dü ünülen ar zalardan dolay  Ana ve ara Kanalizasyon 

hatlar n temizlenmesi çal malar nda   bir önceki döneme nazaran artma  oldu u  , 
 
2012 y nda a  ya lar ve hatal  kullan m nedeniyle Tretuar ve yol tamirleri say nda bir önceki 

döneme nazaran artma  oldu u  , 
 
2012 y nda yap lan muhtelif çaplarda büz dö enmesi i inde a rl kl  olarak ya mur suyu hatlar n 

yenilenmesi ve artt lmas  sebebiyle bir önceki döneme nazaran artma oldu u , 
 
2012 y nda kullan lan çimento ve beton miktar n bir önceki döneme göre art  oldu u bunun 

nedenleri aras nda en önemlisi olan  muhtelif cadde ve sokaklarda yap lan halk n ula  rahatlatacak 
olan  betonarme yap lar ( menfez , köprü vb. ) ile oyun ve spor alanlar n bay nd rl k antiyesince  
yap lmas  ,  

 
            2012 y nda muhtelif cadde ve sokaklarda kullan lan m r miktar ndaki art n  sebeplerinden en 
önemli olan  düzenlemesi yap lan yol ve tretuarlar n kullan labilir kota getirilmesi için dolgu yap lmas r 
 

BERGAMA BELED YES  FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü TARAFINDAN 01.01.2012 - 31.12.2012 
TAR HLER  ARASINDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNUNUN 19. MADDES NE                
( AÇIK HALE )  GÖRE YAPTIRILAN LER LER N CMAL  

ra 
No malat Ad   Miktar  

1 - Do al Küçük Parke Ta  ile Yol Kaplamas  : 25.940,00 m2 

2 - Beton Parke Dö enmesi : 17.005,00 m2 

3 - Beton Yol Bordürü dö enmesi  : 5.700,00 mt 

4 - Sathi kaplama yap lmas  : 0,00 m2 
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2012 Y nda Fen leri Müdürlü ü taraf ndan 4734 Say  Kamu hale Kanunu kapsam nda 
Yüklenicilere yapt lan i lerin 2011 -2012 y llar  dönemine göre oran
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Yukar daki tablo ve grafikten de görülece i üzere 2012 y nda yap lan kald m kaplama yap nda bir 
önceki döneme göre yüksek oranla art  sa lam r.  

in ad  / Cinsi (m2) 2011 2012 

D.K.P.T.ile yol kap.yap lmas  35.747,00 m2 25.940,00 m2 

Tretuar (kald m) yap lmas  6.815,00 m2 17.005,00 m2 

Beton yol Bordürü Dö enmesi 9.000,00 mt 5.700,00 mt 

Sathi kaplama yap lmas  44.131,00 m2  0,00 m2 
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BERGAMA BELED YES  FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü TARAFINDAN 01.01.2012- 31.12.2012 
TAR HLER  ARASINDA KAMU HALE KANUNU'NUN 19. MADDES  USULÜ LE ( AÇIK 
HALE ) YAPTIRILAN HALEL LER 

   

N ADI :  Klor Üretim sistemi temin ve montaj al . 

PROJ E KODU  : 2012/M001 

YÜKLEN  : Kemisan Klor- Alkali Turz. .San.veTic.A. .   

SÖZLE ME BEDEL  : 125.800,00–TL. 

 ARTI I  : *** 

TOPLAM SÖZLE ME  BEDEL   : 125.800,00–TL. 

N DURUMU  : % 100 tamamland . 

ALINAN MALZEMELER : Klorlama donan . 

N ADI : lçemiz muhtelif mahallelerde cadde ve sokaklarda yol ve 
tretuar düzenlemesi i i. 

PROJ E KODU  : 2012/Y001 

YÜKLEN  : Sevgi Do al Mad. .Nak.San.ve Tic.Ltd. ti. 

SÖZLE ME BEDEL   217.400,00 -TL. 

 ARTI I   42.700,00 –TL. 

TOPLAM SÖZLE ME  BEDEL    260.100,00 -TL. 

N DURUMU    % 100 tamamland . 

YAPILAN MALATLAR  Yol ve Kald m yap . 

N ADI : lçemizde olu abilecek su ar zalar nda kullan lmak üzere 
malzeme al  

PROJ E KODU  : 2012 /M02 

YÜKLEN  : 
GÜZELO ULLARI Tar.Sul.ve . Tur. Nak.  

  San. ve  Tic.Ltd. ti. 

SÖZLE ME BEDEL  : 69.900,75-TL. 
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 ARTI I  : *** 

TOPLAM SÖZLE ME  BEDEL   : 69.900,75-TL. 

N DURUMU  : % 100 tamamland . 

ALINAN MALZEMELER : Boru hatlar , boru ebekeleri, borular, boru muhafaza ve 
gömlekleri ile di er ilgili malzemeler 

N ADI : 
lçemiz muhtelif cadde ve sokaklarda at k su 

(kanalizasyon) ebeke hatt  yap nda kullan lmak üzere 
malzeme al . 

PROJ E KODU  : 2012 /M03 

YÜKLEN  : Sarg n Briket Künk malat ve Tic.Ltd. ti. 

SÖZLE ME BEDEL  : 84.750,00-TL. 

 ARTI I  : *** 

TOPLAM SÖZLE ME  BEDEL   : 84.750,00-TL. 

N DURUMU  : % 100  tamamland . 

ALINAN MALZEMELER :  Muhtelif çaplarda beton büz al . 

N ADI : lçemiz muhtelif cadde ve sokaklarda 2.etap yol ve tretuar 
düzenlemesi i i. 

PROJ E KODU  : 2012 /Y02 

YÜKLEN  : Sevgi Do al Mad. .Nak.San.ve Tic.Ltd. ti. 

SÖZLE ME BEDEL   557.700,00 -TL. 

 ARTI I   111.260,00 TL 

TOPLAM SÖZLE ME  BEDEL    668.960,00 TL 

N DURUMU    % 100 tamamland  

YAPILAN MALATLAR  Yol ve Kald m yap . 

 

 
  

N ADI : Bergama Belediyesi Bay nd rl k antiyesi Hizmet Binas  
Yap  i i. 
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PROJ E KODU  : 2012/Y03 

YÜKLEN  : smail AVCI – Mühendislik .Taah.Tic. 

SÖZLE ME BEDEL  : 245.000,00–TL. 

 ARTI I  : 24.500,00-TL. 

TOPLAM SÖZLE ME  BEDEL   : 269.500,00–TL. 

N DURUMU  : % 100 tamamland . 

YAPILAN MALATLAR : Kaba ve nce in aat i leri. 

N ADI : Arsenik Ar tma Sistemi Temini ve Montaj . 

PROJ E KODU  : 2012/M04 

YÜKLEN  : AGRON Su Ar tma Tek.ve Kim.Paz.San.ve Tic.Ltd. ti. 

SÖZLE ME BEDEL  : 29.900,00 -TL. 

 ARTI I  : *** 

TOPLAM SÖZLE ME  BEDEL   : 29.900,00 -TL. 

N DURUMU  : % 100 tamamland . 

ALINAN MALZEMELER : Su filtreleme ve ar tma cihaz ve aparatlar  

N ADI : lçemiz F.pa a  mahallesi muhtelif cadde ve sokaklarda yol 
ve tretuar düzenlemesi i i. 

PROJ E KODU  : 2012/Y05 

YÜKLEN  : Halil brahim AYDIN – Ayd n Parkecilik 

SÖZLE ME BEDEL  : 148.600,00 -TL. 

 ARTI I  : *** 

TOPLAM SÖZLE ME  BEDEL   : 148.600,00 -TL. 

N DURUMU  : % 100 tamamland . 

YAPILAN MALATLAR : Yol ve Kald m yap . 

N ADI : lçemiz Ertu rul mah. 100 ada 93 parselde Jeotermal su  
kayna  için sondaj kuyusu aç lmas  i i. 

PROJ E KODU  : 2012/Y06 
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YÜKLEN  : Dilek KUZU ( Gün Yer Bilimleri) 

SÖZLE ME BEDEL  : 242.030,00 -TL. 

 ARTI I  : *** 

TOPLAM SÖZLE ME  BEDEL   : 242.030,00 -TL. 

N DURUMU  : % 100 tamamland . 

YAPILAN MALATLAR : Sondaj ve arama i leri 

N ADI : 1 Adet damperli kamyon al  

PROJ E KODU  : 2012/M05 

YÜKLEN  : OTOKOÇ Otomotiv Tic.ve San.A. . 

SÖZLE ME BEDEL  : 117.500,00 -TL. 

 ARTI I  : *** 

TOPLAM SÖZLE ME  BEDEL   : 117.500,00 -TL. 

N DURUMU  : % 100 tamamland . 

ALINAN MALZEMELER :  makinesi al . 
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2012 y nda Fen leri Müdürlü ü taraf ndan Yüklenicilere yapt lan Kamu hale Kanununun 19. 
maddesi Usulü ile Yapt lan haleli  i lerin 2011 -2012 y llar  dönemine  göre oran
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Yukar daki Grafik ve tablolardan da görülece i üzere 2012 döneminde  bir önceki döneme göre mal al  
ihalelerinde art  görülmektedir.  

Aç klama 2011 2012 

Yap lan yol yap m  ihale adedi 7 3 

Yap lan Tesis  bak m/ yap m  ihale adedi 5 2 

Yap lan Mal al hale adedi 1 5 
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2012  y nda aras  Fen leri Müdürlü ü taraf ndan Do rudan temin  ( 22 D) kapsam nda yapt lan i lerin 
2011-2012 y llar  dönemine göre oran  
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2011-2012 döneminde halk n ula  rahatlatacak gerekli ( zaruri ) yap m i leri kapsaml  olarak Ac k 
ihale usulü ile yap  gerçekle tirilmi  ve Halk n hizmetine sunulmu tur. 

 

 

 

BERGAMA BELED YES  FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü TARAFINDAN 01/01/2012  
– 31/12/2012 TAR HLER  ARASINDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNUNUN 
22/D MADDES NE GÖRE YAPTIRILAN YAPIM LER  L STES  

 

N ADI : 
lçemiz Zafer mah. 252 Ada 31 

Parselde bulunan ye il alanda 
istinat duvar  yap lmas  i i.   

HALE BEDEL  ( KDV HAR Ç ) : 14.240,00- TL. 

YÜKLEN  : Umut aat – Mehmet YALAR 

YAPILAN MALATLAR : 105 m3 ta  duvar örülmesi. 

in ad  / Cinsi 2011 2012 

Yap lan toplam  yap m ihalesi say   1 1 
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Fen leri Müdürlü üne Ba  Elektrik letmesi 
 

1) Belediye Hizmet Binas : Katlarda birimlerde olu an telefon ar zalar  giderildi kablolar  de ti, yeni 
hatlar çekildi. Bilgisayar kablolar  kontrol dilerek ar zal  olan fi ler yenilendi. Biten veya ar zalanan Holojen 
lambalar, florasanlar, ampuller ve starterler de ti. Ba kanl k makam  , Encümen odas  , Sekreterlik ve 
Dan man odalar n ayd nlatma armatürleri de tirildi.  
2) letmeler Müdürlü ü: Gerekli görülen yerlere telefon kablolar  çekildi. Biten veya ar zalanan 
florasanlar, ampuller ve starterler de ti. Kondastör grubu panosuna lave kondastörler tak ld . Reaktif güç 
kontrol rölesi de tirildi. 
3) Mezbaha: Dalg ç pompa ar zalar  giderildi Biten veya ar zalanan florasanlar, ampuller ve starterler 
de ti. Kondansatör  tak ld . Pis su pompas amand ra ar zas  giderildi. Ayd nlatma ampulleri de ti. S  
seviye rölesi de ti klemens tak ld . Helozen , Kompresör ve pis su motorlar n alterleri de tirildi. 
Ayd nlatmalara zaman saati tak ld .   
4) Atmaca Su Deposu 1: 50 HP lik motora bak m yap ld .10 KVA kondansatör tak ld . Ayd nlatma 
ampulleri de ti, gerekli yerlere c val  ampul tak ld . Otomasyon sisteminin bak  yap ld . 
5) Bay nd rl k antiyesi: Ayd nlatma ampulleri de ti, gerekli yerlere c va buharl  ampul tak ld . Piriz 
tak ld  ar zal  fi ler  de ti Marangoz hane ve demirhanenin Starterleri de ti. 
6) 8 nolu Su kuyusu: 105 HP lik motorun bak  yap ld .3 adet kaondaktör , 1 adet zaman rölesi tak ld . 
Otomasyon sistemi tak ld . 
7) 7 nolu Su kuyusu: 1 adet 32 A kontaktör ve 10 KVA kondanstör tak ld . Otomasyon sisteminin bak  
yap ld . 
8) 4 nolu Su kuyusu:  10 KVA kondanstör tak ld . Otomasyon sisteminin bak  yap ld . Sayaç de tirildi. 
9) 1000 Tonluk Su Terfi Merkezi: 160 KW lik motorun bak  ve ayarlar  yap ld , kondanstör tak ld . 
Floresan ve starterler tak ld . Elektrik kumanda panosundaki faz kontrol rölesi ar zas  giderildi,  
1 adet reaktif güç rölesi tak ld  , Otomasyon sisteminin bak  yap ld . 
10) Fevzipa a Su Deposu: Ayd nlatma ampulleri de ti, kontaktör tak ld , endeks de erleri ölçüldü. 
Otomasyon sisteminin bak  yap ld . 1 adet kombi sayaç tak ld  .kolr motoruna 2 adet kondaktör tak ld . 
11) Y ld z Garaj : 2 adet 160W c va buharl  ampul, floresan, starter tak ld . Genel bak  yap ld . 
12) Ö retmen Evi Park : Ayd nlatma için kurulan  projektörlerin genel bak  yap larak ve gerekli elektrik 

leri   yap ld .1 adet zaman saati tak ld  panolara bak m yap ld . 
13) Mahalle Anneleri Evi: Tüm tesisat eksikleri giderildi, floresan ve ampuller tak ld , telefon ba lant  
yap ld . panolar tak ld . lave prizler tak ld . 
14) Asklepion: Ayd nlatma direkleri ve bunlar n tesisatlar  çekildi, C va buharl  lambalar tak ld . 
15) A  Evi: Elektrik tesisat  gözden geçirildi, sigorta ve bozuk olan pirizler de ti. çevre ayd nlatmalar  
yap ld . Ayd nlatma tesisat  yap larak kondansitör ile röle tak larak genel bak  yap ld . lave kondaktörler 
tak ld . 
16) Çaml  Park, Halk E itim Merkezi ve Müze önünde kurulan sergiler için: Kurulacak sergiler için 
elektrik tesisat   çekildi gerekli piriz ve sigortalar tak ld . 
17) Trafik Lambalar  Sinyalizasyon i leri: Berksoy, Soma, Mezarl k, Ba lar, Kantar, Sanayi Sitesi 
kav  sinyalizasyon sistemlerin bak  yap ld , kapsül ampulleri ve sigortalar  de ti. 
18)Parklar: Gaziosmanpa a, Bahriye Üçok, Maltepe, Kemal Sunal, Ö retmen Evi, Yeni Hayat, Korkmaz 
sitesi, Alt n Kent, Y ld z Evler ve Turabey parklar nda elektirik a zalar  giderildi, 15 mt lik ayd nlatma 
lambalar nda de mesi gereken ampuller ve duylar de ti, Çaml park da havuz motoruna zaman rölesi 
tak ld . genel bak  yap ld . Tekçam park na 30 mt kablo çekilerek 2 adet armatür tak ld . 
19) 5 no’lu su kuyusu: Ba lar mevkinde yeni aç lan içme suyu kuyular n motor ve kablo ba lant lar  
yap ld . Floresan ve starterler tak ld . otomasyon sisteminin bak  yap ld . dalg ç motorlar  de tirildi. 
kondaktörler de tirildi. 
20) Muhtelif cadde ve sokaklarda: Yol çal malar  s ras nda meydana gelen elektrik ar zalar n tamiri 
yap ld . Telsiz anons sistemi bak  yap ld  .ilave al  ve hopörlerler tak ld . 
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21) Otogar Hizmet Binas : Yeni Otogar binas nda  yanan reaktif röle de tirildi. Kondastörler de tirildi. 
Kav a trafik lambalar  sinyalizasyon sistemi için kablo çekildi. Otogar sigortalar  K otomatlar ile 
de tirildi. 
22) lçemiz dahilinde bulunan tüm park ayd nlatmalar  bak mdan geçirilerek ar zal  olanlar n tamiratlar  
yap ld . 
23) Belediye hizmet binas  tüm ayd nlatma , telefon ve bilgisayar hatlar n kontrolleri yap ld . Tespit edilen 
ar zalar giderildi 
24) Belediye kapal  Pazar içerisindeki sergi yerlerinin elektrik tesisatlar  bak mlar  yap ld  ar zalar tespit 
edilerek tamir edildi. 
25) Belediyemiz gelelindeki anons sistemine ba  hoporlerin bak mlar  yap ld  ihtiyaç görülen yerlere ilave 
hoporler ler tak larak hizmete sunuldu. 
26) Bergama stadyumu ve bay nd rl k antiyesi tesislerindeki genel elektrik tesisat  bak  yap ld  ar zalar 
tespit edilerek giderildi. 
27) Bergama ören yerlerindeki belediyeye ait genel hizmet veren tesislerde elektrik bak mlar  yap ld  ar zalar 
tespit edilerek giderildi. 
29-Tekstil Fabrikas  demirci ve marangoz atölyesinde giden eski enerji nakil hatt  demontaj edilip 5 adet A 
tipi direk 300 mt.3x50+70 Alpek kablo kullan ld  
30-Tekstil fabrikas  trafo panosu yan na kompanzasyon panosu tak ld  .röle ayarlar  yap p kondansatörler 
de tirildi. 
31-Tekstil fabrikas  lojman ve kap  giri lerindeki armatür lambalar  de tirildi.400 mt. 2x2.5 NYY kablo 
kullan ld .(5 adet 150 Wat sodyum buharl  armatür) 
32-Oyuncak Kütüphanesi ek binan n elektrik tesisat  eksiklikleri tamamland  
33-Barajdan akropol tuvaletlerine su pompalayan pompan n bak m ve onar  yap ld  (7kez) 
34-Akropolde ki telsiz rölenin ar zas  giderildi 
35-14.Eylül Stad  içindeki kermes sergi yerlerinin direkleri ve hatlar  demontaj yap p 12 adet  harici tip 
A.G da m panosu ve ayd nlatmalar tak p montaj  yap ld . 
36-Dübek kuyunun trafo ini  ve kablolar n de tirilmesi(24 mt 3x150+95) ve reaktrörlü kompanzasyon 
kumanda panosu tak lmas   
37-Bayatl  merkezine kompanzasyon kumanda panosu kondansatör ve reaktif rölenin de tirilmesi 
38-Yuvam  merkezine kompanzasyon panosunda kondansatörlerin de tirilmesi 
39-Güzellik cas nda tüm ayd nlatmalar n tamirleri ve ampullerinin de tirilmesi ,3x70+95 alpek  havai 
hat kablonun montaj  
40 zmir caddesi asklepion kav  trafik sinyalizasyon lambalar  alt yap  ve direklerin montaj  ,kablolar n 
çekilip ,panonun tak lmas  
41-Asklepion ören yerindeki pis su pompalar n amand ra ve  kumanda panosu tak lmas  
42-Yeni mezbaha ,6 nolu su kuyusu ,2 nolu su kuyusu , Terfi merkezi nde yüksek olan toprak geçi  direnci 
dü ürmek için ilave kaz klar n çak p ba lant lar n yap lmas . 
43-Pazaryeri trafosuna OG sigortalar n de tirilmesi 
44-Terfi merkezinde OG sigortalar n de tirilmesi 
45-Yeni Mezbaha Paratonerin yerinin de tirilmesi (Q8 ilave edilerek) 
47-5000 lik su deposuna giden Enerji nakil hatt n (Alpek) eklenip tamir yap lmas  
48-1500 ton su deposunda elektrik kumanda panosunun de tirilmesi 
49-Yeni kurulan parklar n ayd nlatma bak mlar n yap lmas  
50-konservatuar binas nda ar zal  ayd nlatma ve prizlerin tamiri 
51- Atatürk mah. Yunus emre park  çevre ayd nlatmalar n yap lmas . 
52- Kermes sergi yerleri sabit elektrik panolar n montaj n yap lmas  
53- Zübeyde Han m .Ö.O. önüne monte edilen sinyalizasyon sisteminin montaj n yap lmas . 
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SU KANAL ZASYON VE ALT YAPI B  
SU  ABONE  SERV NE A T GÖREV: Belediyemizin , Su Tarifeler Yönetmeli i ve Meclis karar  
uygulamak ,5784 say  geçici imar aff  kanununu ( süresi içinde ) uygulamak . 
      SU  ABONE  SERV NE A T GÖREV TANIMI : 

1- Belirlenen Kanunlar çerçevesinde Su Aboneli i yapmak , 
2-Yap lan yeni abonelerin ba lant lar nda abone sahiplerinin dilekçe ile müracaatlar  sonucunda 
belediye taraf ndan yerlerinin haz rlanmas  ve ebeke taraf ndan bildirilen masraf n abonenin 
faturas na yans lmas . 
3-5784 say  geçici imar aff  kanununa göre su aboneli i yapmak , 
4-Tapu de ikli inde devir i lemi yapmak , 
5-Kirac  ad na tahsis i lemi yapmak , 
6-Abone tipinin de tirilmesi  
7-Abone iptalleri ve depozito iadelerinin yap lmas  , 
8-Bozuk olan sayaçlar n yenisi ile de tirilmesi ve ücretlerinin tahakkuk ettirilmesi , 
9-Bozuk olan sayaçlar n tebli  süresi geçtikten sonra Meclis karar na göre yenisi ile de tirme 

leminin yap lmas , sayaç ücretlerinin - sökme – takma ücretlerinin  ve de im s ras nda belediye 
taraf ndan al nm  olan malzemelerinde art  ücret olarak faturaya yans lmas . 
10-Kesme-Açma tahakkuklar  ve takibinin yap lmas , 
11-Resmi dairelerden gelen yaz lara cevap vermek ve gere ini yapmak, 
12-Vatanda lardan gelen dilekçelere cevap vermek ve gere ini yapmak, 
13-Evsel Kat  At k bedeli için Ticarethanelerin faaliyet türüne göre tespit edilerek grupland lmas  
ve buna göre abone tiplerinin de tirilerek alanlar n belirtilmesi.   
14-Abone adreslerinin güncelle tirilmesi 

SU AÇMA-KESME EK N GÖREVLER : (4 personel 2’ erli grup olarak çal makta) 
1- Dilekçeli kesimler 
2- Borcundan dolay  kesimler 
3- Ana borudan kesimler 
4- Endeks kontrolü 
5- Kesim ihbarnamesi da tmak 
6- Acil bozuk vana ve bozuk sayaç tebli lerin da lmas   
7- Kesik sular n aç lmas  

KONTROL EK N GÖREVLER :  (1 personel ) 
1- Kesimlerin kontrol edilmesi 
2- Kaçak kullan mlar n tespiti 
3- Aparat k rmalar n tespiti 
4- Tutanaklar n haz rlanmas  

SU AÇMA EK N GÖREVLER :  (1 personel ) 
1. Kesilen Sular n aç lmas  

SU ABONE SERV NDE 2012 YILI NDE YAPILAN LEMLER: 
1- 830 Adet abone yap lm r. 
2- 469 adet devir i lemi yap lm r. 
3- 187 adet abone tahsis i lemi yap lm r. 
4- 104 adet iptal i lemi yap lm r. 
5- 104 tanesine depozito iade i lemi yap lm r. 
6- 1263 adet meskene veya Ticarethaneye(Faaliyet türüne göre) çevirme i lemi yap lm r. 
7- 2295 adet yeni sayaç tak lm r. 
8- 4573 adet  dilekçeye i lem yap lm r. 
9- 244 adet gelen resmi yaz ya i lem yap lm r. 
10- 479 adet yaz  gönderilmi tir. 
11- Ayn  zamanda avans açma-kapama, do rudan temin ve ödeme emirleri birimimiz taraf ndan 

haz rlanmaktad r. 
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SU TAHAKKUK SERV  
 
YAPMI  OLDU U GÖREV: 
 
              1- 5393 say  Belediye Kanununu uygulamak, 
              2- 2464 say  Belediye Gelirleri Kanununu uygulamak, 

  3- Belediyemizin Su Tarifeler Yönetmenli i ve Meclis Karar  uygulamak, 
 
GÖREV TANIMI: 
 
              1- Ayl k Su Tahakkuklar n yap lmas , 
              2- Resmi Dairelerden gelen yaz lara cevap vermek ve gere ini yapmak, 
              3- Vatanda lardan gelen dilekçelere cevap vermek ve gere ini yapmak, 
              4-Endeks okuma s ras nda olu an hatal  tahakkuklar n düzeltmelerini yapmak. 
              5-Vatanda lardan gelen ba vurular do rultusunda Aboneliklere indirim uygulamas ndan 
yararlanmalar  için i lemleri yapmak. ( ehit, gazi, sakatl k, özürlü)  
              6-Abonelerin iste i do rultusunda sayaçlar n bak ma açma-kapatma i lemlerini yapmak ve geçmi  

llarda bak ma kapat p suyu kesik olmayanlar n sular  kesme.   
              7-Endeks bak mlar  s ras nda ar zal  oldu u tespit edilen sayaçlara bozuk sayaç tebli i göndermek, 
vanalar  ar zal  olan abonelerimize de  bozuk vana tebli i göndermek ve 15 gün de tirme müddeti verilip 
de de tirilmedi inde resen de imlerini yapmak ve tahakkuk i lemlerini yapmak.  
              8-Endeks bak  s ras nda sayaçlar  okunamayan abone sahiplerinin beyan  üzerine  tahakkuklar  
yapmak. 
              9-Yüksek sarfiyattan dolay  itiraz eden abonelerimizin sayaçlar n sökülmesi için su ar zaya 
bildirimlerini yapmak ve itirazl  sayaçlar n Ayd n Sanayi ve Ticaret Müdürlü üne kontrole gönderilmesi için  
evraklar  düzenlemek ve kontrolden gelen sonuçlar n vatanda a tebli ini yapmak. 
             10-Endeks okuma s ras nda kaçak su, ters sayaç, sayaçs z su kullanan abonelerin tespiti yap p 
ortalama tahakkuklar n hesaplanmas , yans lmas  veya ortalamalar n kald lmas  i lemlerini yapmak. 
             11-Endeks okuma i i 5 endeks okuma görevlisi taraf ndan yürütülmektedir.  
             12-Endeks kontrolü personel durumuna göre yap labilmektedir. 
 
 
2012 YILI NDE YAPILAN LEMLER 
  
1-490 adet bozuk sayaç tebli i gönderildi. 
2- 8 adet bozuk vana tebli i gönderildi. 
3- 105 adet sayaç yeri uygun de il tebli i gönderildi. 
4- 186 adet itirazl  su sayaçlar na i lem yap ld . 
5- 50 adet abone Engelli ndiriminden yararland ld .  
6- 3 adet abone ehit-Gazi indiriminden yararland ld .  
7- 1544 adet abone bak ma aç ld . 
8- 1854 adet abone bak ma kapat ld . 

  
           

2012 y nda ebekeye verilen su miktar   5435072 m³ 
2012 y nda tahakkuka ba lanan su miktar   2581005 m³ 
2012 y  Kay p Kaçak Oran   % 47 
2012 y nda Tahakkuka Ba lanan Su Tutar            8.916.204,40.- TL. 
2012 y nda Tahsil edilen Su Tutar            7.586.339,75.- TL. 
2012 y  Tahsilat Oran   % 84 
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SU EBEKES N 2012 YILI FAAL YETLER  
 
    Su Ar za Birimi geçmi  y llarda oldu u gibi 2012 y nda da k tl  imkan ve olumsuzluklara ra men saat 
ve zaman gözetmeksizin hep birlikte özveri ile çal p, Bergama halk n musluklar ndan sürekli içilebilir 
hijyenik, suyun akmas  sa lanm r. 
    Yeni klor makinas yla do al tuzun ayr lmas  ile elde edilen KLOR ile suyumuz daha da sa kl  bir 
ekilde halk za sunulmaktad r. 

    Yapt z i in halka hizmet oldu unu ve bir kamu görevi oldu unun bilincindeyiz. 
    Çal yoruz, Halk  susuz b rakmamak, suyumuzun zayi olmas  önlemek, özveri ve fedakarca, 
severek… isteyerek…. Bergama Halk  için yürekten….    
             
ARAÇ PARKI 
 
1 Adet   Hidromek Kepçe  (Modeli : 1993)  
1 Adet   B.M.C. Kamyonet  (Modeli :1987.1988)  
1 Adet 2011 Ford Çift Kabin Kamyonet   
3 Adet   Motosiklet           (Modeli : 2004.2004.2009) 
 
YAPILAN ÇALI MALAR 
 
      2012 y  içinde su ar za biriminin yapt  ba ca çal malar birimimiz 185 ar za telefonuna belediyemiz 
zab ta ve itfaiye birimine ve bire bir yap lan ihbarlarda  bildirilen su ar zalar na an nda müdahale edip en 

sa zamanda ar zan n giderilmesine ve akan suyun durdurulmas na çal makta ve gere ini yapmaktad r. 
 
FONT   Boru  Ar zas   =      2 Adet  
PVC      Boru  Ar zas   =  741 Adet 
AÇB      Boru  Ar zas  =    14 Adet 
ABONE           Ar zas  =  912 Adet 

NA çi          Ar zas  =  418 Adet ( Vana , Kolektör, Sayaç Rekoru ) 
 

309 adet sokak çe mesi , mezarl k , cami ve Belediye binalar ndaki ar zalar ivedilikle tamir edilmi  
veya yenilenmi tir. 

 
  Belediye'miz Abone  Memurlu u Taraf ndan düzenlenen; 

  836     Adet yeni abone ba lant n yap lmas  ( aat ve Meskene ), 
1217     Adet ret sayac n sökülerek yerine yenilerinin ba lanmas , 
    93     Adet iptal abonelerin i lemlerinin yap lmas ,  
 

Gelen her türlü kaçak su kullanma ihbarlar  titizlikle de erlendirilmektedir. Belediyemize içme suyu 
temin eden pompa istasyonlar  , su depolar  , terfi merkezlerindeki pompa ar zalar , vana , çekvalf , dinamo  
ar zalar  ve sistemi  besleyen  panolardaki elektrik aksamlar ndaki  ar zalar takibimizde ve kontrolümüzde 
olup imkanlar dahilinde giderilmeye çal lmaktad r. Avans do rudan temin, veya ihale kapsam na giren her 
türlü mal ve hizmet al n yaz malar  ve takibi birimimizce yap p sistemin sa kl  çal mas  
sa lanmaktad r . 
           ehrimiz içme suyu yeni Klor makinas yla; do al tuzun ayr lmas  ile elde edilen KLOR ile 
suyumuz daha da sa kl  bir ekilde halk za sunulmakta ve Sa k Grup Ba kanl n istemi  oldu u 
kriterlere uyulmaktad r. 
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HT YAÇ DUYULAN SU 
 
     2012 Y  nüfusu yakla k 60.600 ( Altm  bin alt  yüz ) olan Bergama’n n içme ve kullanma suyu ihtiyac  
yazlar  232 LT/ San. , K lar  ise 170 LT/ San.’dir. Ye il alanlar, sokak çe meleri , mezarl klar, kamu 
binalar  ve Belediye hizmet binalar  dahildir. 
 
SU KUYULARI KAYNAKLAR VE KAPAS TELER  
 

Bergama Belediyesinin eski ve yeni olmak üzere toplam 8 Adet dalg ç ve 1 Adet milli pompadan 
olmak üzere derin artezyen su kuyusu vard r. Bu kuyular n toplam debisi 250 LT/San.’dir. Ancak 2 Adet 
eski su kuyusu toplam debi 50 LT/San. hemen terk edilmelidir. Ortalama 25 LT/San.’de kaynak suyumuz 
mevcuttur. 

May s/2012 itibariyle 3 adet Derin Su kuyusu aç lm  olup, Halk za hizmet için yedekte 
beklemektedir. 

 
DEPOLAR VE KAPAS TELER  
 
1.       1000 M3     Lük    Toplama deposu     Atatürk Mah. Beyler Sokak                    
2.       1000 M3     Lük    Toplama deposu    Fevzipa a Mah.                    
3.       1500 M3     Lük    Servis ve toplama deposu  Atmaca Mah. K la Yan  
4.       1000 M3     Lük    Tiyelti  Yolu  üst kat deposu                  
5.       5000 M3     Lük    Halil brahim  deposu  
 

EBEKE  A I 
 
          Geni  bir co rafyaya yay lan Bergama belediyesi  içme suyu ebekesi , terfi hatt   ve irsal hatt  0,65 
mm çap nda ve 0,600 mm  çaplar  aras nda de en PVC, AÇB,  FONT ve çelik  borudan olu an , toplam 
uzunlu u yakla k  350  Km. dir. 
 
 
Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Fen leri Müdürlü ü yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 
Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  kaynaklar n etkili, 
ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld , görev ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 
ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa lad  
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulad  bildiririm. 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r. 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim olmad  
beyan ederim.  
 
          

lmaz KILIÇ 
         Fen leri Müdür Vekili 
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MAR VE EH RC K MÜDÜRLÜ Ü 
Görev Tan m ve Kapsam   : 
 mar ve ehircilik Müdürlü ü olarak geçmi ten gelen kentle me olgusunun özelliklerini dikkate 
alarak bugünkü modern konut geli iminin sa kl  büyümesini sa lamak, bununla birlikte kent arazilerinin 
gelecekteki kullan m kararlar n belirlenmesi ve bunlar n haritalar üzerine i lenerek denetim alt na 
al nmas  sa lamakt r. 
 Kent geli melerinin ve yap la malar n Naz m mar Plan  ve Uygulama Plan  kararlar na uygun olarak 
ilgili mar Kanunu ve ba  yönetmelikler do rultusunda uygulanmas  sa lamak ve denetlemektir.  
 
MAR LER  SERV NE A T ARAÇ GEREÇLER 

1- Bilgisayar 9 Adet 
2- HP Laserjet 1018 Yaz  2 Adet 
3- HP Deskjet 1280 Yaz   1 Adet 
4- Samsung SCX 4200 Fonksiyonlu Yaz  1 Adet 
5- Hp Laserjet 1005 Yaz   2 Adet 
6- Hp Laserjet 1102 Yaz  1 Adet 
6- Samsung CLP 325 Renkli Yaz  1 Adet 
7-     HP Deskjet 1560 Yaz   1 Adet 
8- Acer Dizüstü Bilgisayar 1 Adet 
9- Toshiba Dizüstü Bilgisayar 1 Adet 
10- Sony kompak foto raf makinas  1 Adet 
11- Canon ix6550 yaz  1 Adet 
12- Sharp MX-M310 Fotokopi makinas  1 Adet 
 
RÖLEVE-RESTORASYON BÜROSUNA A T ARAÇ GEREÇLER 
    1-   Dizüstü Bilgisayar 1 Adet 
    2-   Masa Üstü Bilgisayar 4 Adet 
    3-   Harddisk 1 Adet 
    4-   Ses Kay t Cihaz  1 Adet 
    5-   Siyah-Beyaz Yaz  1 Adet 
    6-   Renkli Yaz   2 Adet 
    7-   Hp Çizici(Plother) 1 Adet 
    8-   Telsiz Telefon   3 Adet 
    9-    Sabit Telefon 1 Adet 
  10-    Foto raf Makinas            1  Adet 
 
UNESCO BÜROSUNA A T ARAÇ GEREÇLER 
    1- Dizüstü Bilgisayar 2 Adet 
    2- Masa Üstü Bilgisayar 3 Adet 
    3- Taray   1 Adet 
    4- Foto raf Makinas  2 Adet 
    5- Renkli Yaz  1 Adet 
    6- Renkli yaz  1 Adet 
    7- Harddisk 2 Adet 
    8- Leica listo A5 Lazermetre 1 Adet 
    9-   Projeksiyon Cihaz                      1       Adet 
  10-   Telsiz Telefon          3  Adet 
  11- Teleskobik Ayakl  Laminat Yaz  Tahtas  1 Adet 
  12- Kablosuz Sunum Kumandas  1 Adet 
  13- 200x200 storlu Projeksiyon Perdesi 1 Adet 
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YAPILAN FAAL YETLER 
 
1- MAR PLANI VE DÜZENLEME ÇALI MALARI 

 
2012 y  içerisinde mar ve ehircilik Müdürlü ü olarak imar plan  tadilat  6 adet yap lm r.43 adet 
15.ve16.madde uygulamas  ve 4 adet 18. madde uygulamas  yap lm r. Yap lan i lemlerin dökümü ve 
2011  y  ile kar la lmas  a da sunulmu tur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) mar Plan  Tadilatlar ; 
 
      2012 Y  içinde 5 adet plan tadilat  yap lm r.  
Ayr ca 08.06.2012 tarih ve 996 say zmir II No’lu Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma Bölge Kurulu 
taraf ndan onaylanm , yine Belediye Meclisinin 04.07.2012 tarih ve 12154 say  karar  ile onaylanm  olup 
yürürlü e girmi tir.   
 

a) 3194 say mar Kanununun 15. ve 16.madde uygulamalar  ; 
 

1- Bahçelievler mahallesi 994 ada 1 parsel ifraz 
2- Fatih mahallesi 1337 ada 1 parsel ifraz 
3- Ertu rul mahallesi 29 ada 17-18-19-73-103 parsel ihdas 
4- Zafer mahallesi 1059 ada 6 parsel terk 
5- Kurtulu  mahallesi 581 ada 8 parsel ifraz 
6- Zafer mahallesi 276 ada 9 parsel yola terk 
7- Zafer mahallesi 757 ada 15 parsel yola terk 
8- Fatih mahallesi 1362 ada 4 parsel ifraz 
9- Kurtulu  mahallesi 586 ada 22 parsel ifraz 
10- Fatih mahallesi 1458 ada 1 parsel ifraz 
11- Turabey mahallesi 188 ada 14 parsel terk 
12- Zafer mahallesi 228 ada 37 parsel terk 
13- Maltepe mahallesi 1131 ada 58 parsel ihdas, tevhid   
14- Fevzipa a mahallesi 821 ada 3,4,5,8,9,10 parsel tevhid, ifraz 
15- Maltepe mahallesi 1131 ada 43 parsel terk 
16- Kurtulu  mahallesi 893 ada 1 parsel ifraz 
17- Fatih mahallesi 1337 ada 1 parsel ifraz 
18- Maltepe mahallesi 1131 ada 70,71,72 parsel terk 
19- Fevzipa a mahallesi 177 ada 18 parsel ifraz 
20- Fatih mahallesi 1167 ada 5 parsel terk 
21- Zafer mahallesi 1400 ada 1 parsel ifraz 
22- Turabey mahallesi 381 ada 49 parsel ifraz 
23- Maltepe mahallesi 1131 ada 68 parsel ifraz 
24- Gaziosmanpa a mahallesi 19 ada 18 parsel ifraz 

2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI
MAR PLANI TAD LATLARI 0 6 5
15. ve 16. MADDE UYGULAMALARI 14 43 48
18. MADDE UYGULAMALARI 1 4 7
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25- Maltepe mahallesi 1131 ada 57,58,59 parsel ihdas, tevhid, ifraz 
26- Zafer mahallesi 228 ada 33,34 parsel terk 
27- Atatürk mahallesi 718 ada 22 parsel terk 
28- Fatih mahallesi 903 ada 5 parsel ifraz 
29- Fatih mahallesi 1048 ada 1 parsel terk 
30- Gaziosmanpa a mahallesi 1082 ada 5 parsel terk 
31- Fatih mahallesi 1028 ada 16 parsel terk 
32- Zafer mahallesi 228 ada 29,30 parsel tevhid 
33- Fatih mahallesi 1164 ada 10,11 parsel tevhid 
34- Zafer mahallesi 258 ada 25,26 parsel  tevhid 
35- Fevzipa a mahallesi 1407 ada 1,2,3,4 parsel tevhid 
36- Ertu rul mahallesi 1130 ada 110,111,112 parsel tevhid 
37- Fevzipa a mahallesi 915 ada 3,4 parsel tevhid 
38- slamsaray mahallesi 1117 ada 6,7,8,9 parsel tevhid 
39- Gaziosmanpa a mahallesi 215 ada 8,9 parsel tevhid 
40- Ertu rul mahallesi 768 ada 7,8 parsel tevhid 
41- Ertu rul mahallesi 768 ada 9,10 parsel tevhid 
42- Fevzipa a mahallesi 1409 ada 36,46 parsel tevhid 
43- nk lap mahallesi 41 ada 96,97 parsel tevhid 
44- Zafer mahallesi 277 ada 6,7 parsel tevhid 
45- Zafer mahallesi 228 ada 21,22 parsel tevhid 
46- Ertu rul mahallesi 644 ada 59,60 parsel tevhid 
47- Ertu rul mahallesi 825 ada 10,11 parsel tevhid 
48- Ertu rul mahallesi 724 ada 30,31 parsel tevhid 

 
b) 3194 say mar Kanununun 18.madde uygulamalar ;  
 

1- Fatih mahallesi 1033 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller 
2- Zafer mahallesi 252 ada 31 parsel, 225 ada 31 parsel,  
3- Ertu rul mahallesi 1153 ada 175,176,184 parseller, 
4- Ertu rul mahallesi 29 ada 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 

42,43,48,49,56,57,85,91,92,94,95,115,123 nolu parseller 
5- Turabey mahallesi 382 ada 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,58,7180,94,95 parseller, 
6- Ertu rul mahallesi 213 ada 20,21,31,32,37,40 parsel, 
7- Zafer mahallesi 237 ada 3,8 parseller, 238 ada 13 parseller. 

 
c) 3194 say mar Kanunu Kapsam nda yap lan di er i ler 

 
 mar Durumu Belgesi               : 143 Adet 
 Jeolojik Etüt Raporu                 : 143 Adet 
 Yol ve Kanal Kot Tutana  : 107 Adet 
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YOL-KANAL KOT TUTANA I 107 49 71
MAR DURUMU BELGELER 143 108 88
JEOLOJ K ETÜT RAPORLARI 143 108 88



  

108 
 

2-YAPI RUHSATLARI 
mar ve ehircilik Müdürlü ü olarak 2012 y  içerisinde toplam 166 (Yüzaltm alt ) adet Yap  

Ruhsat  düzenlenmi tir. Düzenlenen Yap  Ruhsatlar n y llar baz nda da  a ya ç kart lm r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-YAPI KULLANMA N BELGELER  
 

mar ve ehircilik Müdürlü ü olarak 2012 y  içerisinde toplam 425 (Dörtyüzyirmibe ) adet Yap  
Kullanma zin Belgesi Düzenlenmi tir. 

 

 Numarataj Belgesi 
 

 
 
 
 
 
 
 
           
  
  
 mar ve ehircilik Müdürlü ü ar ivinde toplam 5835 adet yap  dosyas  mevcuttur. Bunlar n 

dökümleri a ya ç kar lm r. 

2010 YAPI
RUHSATLARI

2011 YAPI
RUHSATLARI

2012 YAPI
RUHSATLARI

YEN  YAPI 55 135 103
YEN LEME 37 18 28
TAD LAT+KAT LAVES 6 11 25
RESTORASYON 0 1 0

M+ YAPI DENET M
DE KL 0 33 10
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Yap  Ruhsat  ve Yap  Kullanma zin Belgesi Düzenleme i lemleri s ras nda Ruhsat sahiplerinden yol 
kanalizasyon ve otopark bedeli tahsil edilmektedir.   

  
 Tahsil edilen Yol- kanalizasyon bedeli :    832.642,45-TL 
 Tahsil edilen Otopark bedeli   :    874.946,35-TL  

 
 Müdürlü ümüze kayd  yap lan evrak say  a da ç kart lm r. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 YILI ÇER NDE YAPILAN HALELER 
 
4734 Say  Kamu hale Kanununu hükümlerince a da belirtilen i lerin ihalelerine ç lm r. 
 

 528 Ada 1 Parsel Onar  (Restorasyonu) 
 415 Ada 23 Parsel Onar  (Restorasyonu) 
 Katl  Otopark Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, ve Uygulama projelerinin yap lmas   
 2013 y  imar i leri destek hizmetleri al    
 Havra Kalem i i süsleme yap lmas  
 Kent Geli im Projesi yap lmas  
 Netcad Harita Yaz m Program  Güncellemesi yapt lmas  
 Elektronik Nivo Al   
 Gstar Yaz m Program  Al  
 aat Ustas  E itimi için Hizmet Al  
 1400 ada 1 parsel imar plan de ikli i yap lmas  
 Zafer Katl  Otopark imar uygulamas  yap lmas   

2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI
GELEN EVRAK ve D LEKÇE 4707 5556 6711

DEN EVREK 2991 2633 2750
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 13/Nisan/2005 tarihli Resmi Gazetede yay nlanan “Ta nmaz Kültür Varl klar n Korumas na Ait 
Katk  Pay na Dair Yönetmeli i kapsam nda zmir l Özel daresi mar ve Yap leri Daire Ba kanl ’na 3 
adet onar m proje uygulama i i için talepte bulunulmu tur.  
 
 KAMULA TIRMA ÇALI MALARI  

 
lçemiz Talatpa a mahallesi Kad  sokakta, tapuda 455 ada 11 parselde kay tl  ve Türk konut 

mimarisinin ender örneklerinden biri olan tescilli yap n bulundu u parselin kamu yarar na 
kamula lmas  için 08/06/2011 tarih 11/196 say  Encümen Karar  ile kamula rma i lemi kabul 
edilmi tir. Kamula rma çal malar  devam etmektedir. 
 

lçemiz Atmaca mahallesi park alan  yan nda 329 ada 61 parselin kamu hizmetlerinde kullan lmas  
amac yla, parselin tamam  kamu yarar na kamula lmas  için 21/12/2011 tarih 11/354 say  Encümen 
Karar  ile kamula rma i lemi kabul edilmi tir. Kamula rma çal malar  devam etmektedir. 

 
lçemiz Talatpa a mahallesi Kad  sokakta, tapuda 455 ada 11 parselde kay tl  ve Türk konut 

mimarisinin ender örneklerinden biri olan tescilli yap n bulundu u parselin kamu yarar na 
kamula lmas  için 08/06/2011 tarih 11/196 say  Encümen Karar  ile kamula rma i lemi kabul 
edilmi tir. Kamula rma çal malar  devam etmektedir. 

 
lçemiz Fatih (Ertu rul)mahallesi, tapuda 1336 ada 1 parselde kay  ta nmaz onayl  imar plan nda 

BHA(Belediye Hizmet Alan ) olarak planlanm r. Söz konusu ta nmaz n ½ hissesi Bergama Belediyesi 
Tüzel ki ili ine ½ özel mülkiyet ad na kay tl r. Söz konusu parselde her türlü i lemin yap labilmesi için 
parselin özel mülkiyetteki ½ hissesinin kamu yarar na kamula lmas  07/12/2011 tarih 11/341 say  
Encümen Karar  ile kabul edilmi tir. Kamula rma çal malar  devam etmektedir. 

 
lçemiz Barbaros mahallesi 306 ada 3 parselde kay tl  ve Çukurhan olarak adland lan tescilli 

yap n bulundu u parselin kamu yarar na kamula lmas  için 08/06/2011 tarih 11/195 say  Encümen 
Karar  ile kamula rma i lemi kabul edilmi tir. Kamula rma çal malar  devam etmektedir. 

 
lçemiz Fatih mahallesi Dübek mevkii 100 ada 93 parsel üzerinde bulunan, ller Bankas  taraf ndan 

yap lan çal malar ile belirlenen jeotermal su kayna  y-3 sondaj kuyu yeri için, kamu hizmetlerinde 
kullan lmas  amac yla k smi olarak kamu yarar na kamula lmas  11/05/2011 tarih 11/164 say  Encümen 
Karar  ile kamula rma i lemi kabul edilmi  olup çal malar tamamlanm r.  

 
lçemiz Maltepe Mahallesi Atatürk Bulvar  469 ada 104 parselde kay tl  ta nmaz n kamula lmas  

11/04/2012 tarih ve 12/72 say  Encümen Karar  ile kabul edilmi tir. Kamula rma çal malar  devam 
etmektedir. 

 
ADRES KAYIT S STEM  ÇALI MALARI 
 
Adres de ikli i i lemleri için günde ortalama 20 vatanda  ile beyan bilgileri, adrese dayal  nüfus 

bilgi sistemi kontrolü yap larak ve Nüfus Müdürlü ü e güdümlü olarak belge düzenlenmektedir. Adres 
bilgilerinde kaynaklanan yanl k veya hatalar yerinde yap lan tespit ile netle tirilmektedir. 

 
MAR KANUNUNA AYKIRI DURUMLAR 
 
Kaçak, Ruhsat ve Eklerine ayk  in aat tespitlerine gidilerek 20 adet in aat için mühürleme i lemi 

yap lm r.  
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T ALANINDA YAPILAN ÇALI MALAR 
 
Sit alan nda kalan tescilli yap lar, tehlikeli ve y lmas  gereken yap lar, tamirat talebinde bulunulan 

yap lar ve yeni yap  ruhsat  talepleri ile ilgili olarak 125 adet dosya i lem görmü ; zmir II No’lu Kültür ve 
Tabiat Varl klar  Koruma Bölge Kurulu ile gerekli yaz malar yap lm r.  

 ikayet dilekçelerine istinaden ikayete konu yerlere gidilerek gerekli i lemler yap lm r. 
 Resmi Kurumlardan gelen görevlilere ve vatanda lara talepleri do rultusunda yard mc  olunmu  ve 

istenilen harita ve dokümanlar düzenlenerek verilmi tir.   
Röleve Restorasyon bürosu altyap yla Bergama antik kenti Unesco dünya miras  adayl k dosyas  
haz rl klar  çal malar na ba lan ld . Büronun ad  Unesco Dünya Miras  ve Alan Yönetimi Birimi 
olarak de tirildi. Konu ile ilgili olarak belge toplama ve ar ivleme i lemleri çal malar  devam 
etmektedir. 

 
RÖLEVE-RESTORASYON BÜROSUNDA YAPILAN ÇALI MALAR: 

 An tsal yap lar ba ta olmak üzere, önemli kurum ve kurulu lar  da gösteren ehir içi yön levhalar  
tasar  haz rlan p, ihale a amas na gelinmi tir. 

 An tsal yap lar n Türkçe, ngilizce, Almanca olmak üzere üç dilde yaz lm  tan m levhalar  
haz rlan p, ihale a amas na gelmi tir. 

 Belediye mar lerinin yapt raca  proje ve uygulama ihaleleri ile istimlak i lerinin makro seviyede 
stratejilerini haz rlamak. 

 Tarihi dokuyu canland rmak ad na yeni çekim alanlar  yaratmak için, Sokak sa kla rma proje ve 
uygulamalar n tespiti yap lmaktad r 

 Roma döneminden kalan Kale Çe mesinin restorasyonu için Rölöve al mlar  yap lm , Alman 
Arkeoloji Enstitüsü ile e güdümlü çal malar yap lmaktad r. 

 1842 y nda y lm  Hellenistik dönem Kazanc  köprüsünü (Domuz Alan na ula  büyük ölçüde 
kolayla racak) korumac  disiplin anlay  içerisinde, günümüz teknolojisi ile in a etmek için 
çal malara ba lanm r. Bu ba lamda, zmir II Numaral  Kültür Varl klar  Koruma Bölge 
Kuruluna ba vuruda bulunulup, köprü alan nda arkeolojik kaz lara ba lanmas  yönünde karar 
al nm r. 

 Selinos deresinin k lar  rekreasyon alan  olarak projelendirme çal malar  yürütülmektedir. 
 Kentsel + III. Derece Arkeolojik Sit alan ndaki tüm parsel ve sokaklar  foto raflanarak 4200 

foto rafl k bir ar iv olu turuldu. 
 Henüz tescili olmayan ancak tescile de er nitelikteki yap lar tespit edilerek, zmir II Numaral  Kültür 

Varl klar  Koruma Kurulu’na de erlendirilmesi için gönderildi. 
 Bergama’n n kent belle ine katk da bulunacak bir müze için çal malara ba land . Bu konuda 

ehirden inan lmaz bir katk  sa land . Geçmi e ait foto raf, el aletleri, ve ürünler toplanarak ehir 
tarihi yaz yor. Toplanacak dokümanlara göre müzenin yeri ve büyüklü ü daha sonra tespit edilecek. 

 Bergama’da 600 e yak n tescilli yap  bulunmaktad r. Yapt z incelemeler sonucunda bugüne 
kadar 39 adet yap n projelerinin yapt ld  gördük. Bu proje aç  gidermek üzere, tescilli 
yap lar  projelendirmeye gücü yetmeyen Bergamal lar n talepleri de erlendirilip yap lar tespit 
edildi. Üniversitelerle protokol imzaland  ve Y ld z Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 23 adet yap n rölövelerini almaya ba lad .  

 
 
MAR VE EH RC K MÜDÜRLÜ Ü’NDE UYGULANAN KANUN VE YÖNETMEL KLER 

 
1. 1580-5393 Say  Belediye Kanunu 
2. 4734 Say  Devlet hale Kanunu 
3. 2464 say  Belediye Gelirleri Kanunu 
4. 3194 Say mar Kanunu 
5. Tip mar Yönetmeli i ve De ikleri. 
6.  Halihaz r Haritalar Yönetmeli i 
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7. mar Plan  Müellif ve Kurulu lar  Yeterlilik Yönetmeli i 
8. mar Plan  Yap lmas  ve De ikliklere Dair Yönetmelik 
9.  18,Madde Uygulamas  ile lgili Yönetmelik  
10.  Fen Adamlar  Hakk nda Yönetmelik 
11.  Is  Yal m Yönetmeli i 
12.  Otopark Yönetmeli i 
13.  Elektrikle ilgili Fen Adamlar  Yönetmeli i 
14.  S nak Yönetmeli i 
15.  Karayollar  Kenar nda yap lacak ve Aç lacak Tesisler Yönetmeli i 
16. mar Aff  Kanunu 
17.  Afet Bölgelerinde Yap lan Yap lar Hakk nda Yönetmelik 
18.  Belediyeler mar Uygulamalar  Yard m Yönetmeli i 
19.  Belediyeler Fen Yönetmeli i 
20.  Fen Adamlar  Yeti tirme ve Geli tirme Kursu Yönetmeli i 
21.  Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma Kanunu 
22.  Kültür ve Tabiat Varl klar  Tespit ve Tescili Hakk nda Yönetmelik 
23.  Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma Kurallar  Yönetmeli i 
24. aat Yasa  Getirilen Kültür ve Tabiat Varl klar  Yönetmeli i 
25.  Çevre Kanunu 
26.  Gecekondu Kanunu 
27.  Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeli i 
28.  Dan tay Kararlar  
29.  Kat Mülkiyeti Kanunu 
30.  Kamula rma Kanunu 
31. ller Bankas  Kanunu 
32.  Arsa Ofisi Kanunu 
33.  4708 Say  Yap  Denetim Kanunu ve Yap  Denetimi Uygulama Yönetmeli i 

 
Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 

mar ve ehircilik Müdürlü ü yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 

Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  kaynaklar n etkili, 
ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld , görev ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 
ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa lad  
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulad  bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim olmad  
beyan ederim.  

          
Akif GEL RER 

         mar Ve ehircilik Müdür V.  
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TEM ZL K LER  MÜDÜRLÜ Ü 
 
        B M GÖREV : Belediyemizin misyonu gere i;  “insan odakl , etkin yönetim anlay ” ve 
vizyonumuz gere i ; “ sorumluluk duygusuyla  ya anabilir Bergama ,sayg n belediye anlay ”  ile lçe 

rlar z içinde halk za lay k ideal ya am standartlar na uyumlu, toplum ve çevre sa  aç ndan 
etkin bir temizlik hizmeti sunmak ve yürütmek için bütün  Memur, çi, irket  personellerimizle birlikte 
hareket ederek, bizlerden hizmet alma noktas nda bulunan halk za; hizmeti en kolay, yerinde ve  en iyi bir 
biçimde vermek için çevre mevzuat  kapsam nda koordine bir evsel at k toplama ve düzenli depolama 
sistemi, ambalaj at  kayna nda toplama projesini , Bitkisel at k ya  toplama projesi ile at k pil dönü üm 
projesini  geli tirmek için çal malar sürdürülmektedir. 
 
       B N YAPMI  OLDU U GÖREVLER N KAPSAMI: 
 
a) At klar n Toplanmas , Depolanmas  ve Bertaraf  :  

18 mahalle ile mücavir alanlardaki 2240 konteynerin her gün düzenli olarak çöplerinin toplan p 
belediyemiz düzenli kat  at k bertaraf tesisine ta p Kantarda tart larak, depolama alan na al nan 
araçlar, su bo altma ünitesinde sular  bo altmaktad rlar. Bertaraf alan na kabul edilen araçlardan 
dökülen at klar, zemin geçirimsizli i sa lanm  alanlarda, dozer vas tas yla serilip s lmakta ve 
toprak örtüsü ile üzerleri kapat lmaktad r. Depolama alan nda olu an çöp süzüntü sular  tesiste 
mevcut s nt  su toplama havuzunda biriktirilmektedir. Günde Yakla k 84 ton evsel kat  at k 
toplanmaktad r. 

b) Belediyemiz 2011 y ndan itibaren Bergama’n n 114 köyün çöpü toplamaktad r. Günlük köylerden 
toplanan at k miktar  25 tondur. 

 
Çöp S nt  Suyu  
 
Düzenli Depolama Sahalar nda olu an s nt  suyunun vidanjörler ile belediyemize ait at ksu ar tma 
tesisimize gönderilmektedir. 
 
c) Konteynerlerin temizli i, çevresinin ilaçlanmas , 
d)  Ar zal  Konteynerlerin  tamiri, 
e) hbar ve ikayetlerin yerinde incelenmesi ve sonuçland lmas , 
 

bbi At klar 
 
      Bergama genelinde, 20 yatak kapasitesi üstündeki ve 20 yatak kapasitesi alt ndaki 12 sa k 
kurulu undan 2011 y nda 69.345 ton t bbi at k toplanm r. Düzenli olarak toplanan t bbî at klar, 
Sindel köyündeki t bbi at k sterilizasyon tesisimizde sterilize ederek bertaraf edilmektedir. 
 
      100 Kg/gün kapasiteli t bbi at k sterilizasyon tesisinde t bbi at klar  130 C buharla 30 dk süreyle 
sterilize edilir. Sterilize edilmi  t bbi at klar parçalay  vas tas yla parçalan p ( 10 mm boyutunda küçük 
parçalar haline getirilir) tesisin içinde mevcut evsel at k düzenli depo sahas nda  bertaraf edilir. 
Sterilizasyon verimi. % 98.8’dir 
 

Ambalaj At klar  Kayna nda Ayr  Toplama 
 
      Çevreye zarar verecek ekilde do rudan ve dolayl  bir ekilde al   ortama verilmesinin önlenmesi ve 
ekonomiye kazand lmas  için plastik, cam, metal, ka t-karton, kompozit gibi ambalaj at klar  kayna nda 
(ev, endüstri, ticarethane, i yeri, okul, hastane, vb.) di er evsel at klardan ayr  olarak biriktirilmekte, 
toplanmakta, ta nmakta ve ayr lmas  yap larak geri dönü ümü projesi Bergama'da bulunan ve Çevre ve 

ehircilik Bakanl 'ndan lisansl  firma “ Ayd nlar Ambalaj Ltd. ti. taraf ndan yürütülmektedir. 2012 y nda 
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Toplanan Ambalaj At  Miktar  63,700 (ton). Haz rlam  oldu umuz Ambalaj At k Yönetim Plan  Çevre ve 
ehircilik Bakanl n taraf ndan 14.01.2013 tarihinde onayland . 

 
Bitkisel At k Ya lar: 
 
      Ayr ca biodizel'e dönü türülen “ Bitkisel At k Ya lar ”, için  Çevre Ve Orman Bakanl kça lisans verilip 
yetkilendirilen  “ Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Derne i ktisadi letmesi” firmas  ile 
belediyemiz aras nda  protokol imzalam  olup, lçemizde bulunan, Restoran, Lokanta, A  evleri, Oteller, 
askeri tesisler, yemekhaneler, ceza evleri vs. bitkisel at k ya  üreticilerinden toplanmaktad r. 2011 y  içinde 
kaynaktan ayr  toplanan bitkisel at k ya  miktar  2880 kg.d r. 
 
At k Piller   :  
 
        Bergama genelinde, Çevre ve Orman Bakanl nca at k pillerin ayr  toplanmas , ta nmas , geri 
kazan lmas  ve bertaraf nda yetkilendirilmi  kurulu  olan TAP (Ta nabilir Pil Üreticileri ve thalatç lar  
Derne i) Belediyemiz ile at k pillerin yönetimi faaliyetlerini koordineli olarak beraber yürütmektedir.  
 
        At k piller özel kutu ve bidonlarda biriktirilmekte ve araçlar ile toplat lmakta, toplanan piller düzenli 
depolama alan nda geçici olarak depoland ktan sonra TAP’ gönderilmektedir. Bu sayede çevreye zarar 
vermelerinin önüne geçilmektedir. 
 
        Müdürlü ümüze ba  evsel at k su ar tma tesisi 2011 y  temmuz ay ndan itibaren faaliyette olup 
günlük kapasitesi 13000 m^3. Bergama ilçesi evsel, ticari ve endüstriyel nitelikli at ksular n, yörenin ve 
ülkenin özellikleri ile mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun olarak; ekonomik ve teknik bir biçimde 
ar lmas ; ar lm  suyun Bak çaya verilmektedir. 
 
CAM LER N TEM ZL :  
 
        lçe genelinde bulunan Camilerin iç mekanlar n temizli i 7 ki ilik ekip taraf ndan program dahilinde 
rutin olarak yap lmaktad r. 
 

ME A T ARAÇ VE GEREÇLER: 
 
    a)  2 adet 3,5 tonluk yandan kapakl  çöp römorku,  
    b) 1 adet hamarat süpürge, 
    c)  2 adet ( Internet ba lant )  bilgisayar ve yaz  bulunmaktad r.  
 

N B R YIL ÇER NDE YAPMI  OLDU U ÇALI MALAR: 
 
  Belediye s rlar  içeresinde çöp toplama hizmeti :  
 
a) 2012 y ………..  : Asma Tem. Mad . Turz. Mak. Otom. Ve Ula  San. Ve   Tic. Ltd. ti.. 
                                                         (  10 Ocak 2012- 08 Nisan 2012 )    
 SÜRES ………….  : 90 Gün 

HALE BEDEL ….:  519.000.00 –TL. ( KDV.Hariç ) 
 PERSONEL…….…:   78 ki i ( 58 i çi ,3 ki i sorumlu, 17 of ) 
 ARAÇ……………..:   7 araç (3 adedi 15+1,5 m3, 4 adet 7,5+1,5 m3 s rmal   
                                                       Çöp kamyonu, 1 çift kabinli denetim arac  ) 
b) 2012 YILI………..: Asma Tem. Mad . Turz. Mak. Otom. Ve Ula  San. Ve Tic.Ltd. ti.                                     
                                                        (  09 Nisan 2012 - 31 Aral k 2012)    
   SÜRES ……………:  9 Ay 
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   HALE BEDEL …..:  1.771.000,00 –TL. ( KDV.Hariç ) 
   PERSONEL…….…:   79 ki i ( 59 i çi , 3 ki i sorumlu, 17 of ) 
   ARAÇ……………...:   7 araç (3 adedi 15+1,5 m3, 4 adet 7,5+1,5 m3 s rmal   
                                          Çöp kamyonu, 1 çift kabinli denetim arac  ) 
  
Bergama Köylerin Çöp ve at k su toplama  Hizmeti :  
c) 2012 YILI…………: Yamanlar Tem.   (  4 Ocak 2012  - 31 Aral k 2012 )    
    PERSONEL…………:   18 ki i ( 12 i çi, 6 oför ) 
 
d)  2012 y nda   400 lt lik   100 adet ve  800 lt lik 100 adet  s cak dald rma galvanizli çöp konteyneri 
al nm r.        
        Bunun için KDV.  dahil  73.234,37- TL. bütçe ödene i kullan lm r. 
 
        2012 y nda temizlik i leri müdürlü ü biriminde çal an memur, i çi ve irket çal anlar n gayreti, 
özverisi ile temizlikle ilgili ikayetler en aza indirilmi tir çevre ve halk sa  için bu çal malar y l içinde 
devam edecektir. Vatanda lar n sa kl  bir ortamda ya amas n temiz bir çevre ile sa lanabilece i 
anlay yla çal malar z devam etmektedir. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

lçe genelinde bulunan sa k tesisleri ve t bbi at k ç karan hastalara yönelik olarak haftan n 3 günü 
periyodik olarak özel donan ml  t bbi at k toplama arac  ile t bbi at klar toplanarak Belediyemizin Sindel 
köyünde bulunan Sterilizasyon Tesisine nakli sa lanmaktad r 
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bbi At klar n Ta ma Arac  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       lçemiz genelinde bulunan  Okul, Resmi Kurumlar ,  marketler, i yerleri ve Sitelere yerle tirilen 91 adet 
at k pil bidonundan, periyodik olarak yap lan toplama sonucunda bu güne kadar yakla k 166 kg pil 
toplanarak çevremize ve topra a zarar vermesinin önüne geçilmi  ve bu piller TAB adl  kurulu a 
gönderilecektir. 
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Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Temizlik leri Müdürlü ü yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 

Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  kaynaklar n etkili, 
ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld , görev ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 
ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa lad  
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulad  bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim olmad  
beyan ederim.  

 

          
erif TOPAL 

         Temizlik leri Müdür Vekili 
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 ZABITA MÜDÜRLÜ Ü 

        GÖREV TANIMI: 
 

  Belediye Zab tas , Belediye s rlar  içerisinde beldenin düzen, sa k ve huzurunu yetkili organlar n 
bu amaçla alacaklar  kararlar n yürütülmesini sa lamak ve korumakla, belediye suçlar n i lenmesini 
önleyecek tedbirleri almakla ve i lenen belediye suçlar  izlemekle görevli birimdir. 

 
ARAÇ L STES  : 
 
 
 
 
 
 

       FAAL YET ve H ZMETLER : 
 

 Belediye Zab tas , belde esenlik huzur, sa k ve düzenin sa lanmas  ile görevli olup bu amaçla, 
Belediye Meclisi taraf ndan al nan ve Belediye Zab tas  taraf ndan yerine getirilmesi gereken emir ve 
yasaklarla bunlara uymayanlar hakk nda mevzuatta öngörülen ceza ve yapt mlar  uygular. Faaliyet ve 
hizmetleri içerisinde ; 

 
1- Bergama'n n esenlik ve düzenini korumak. 
2- Meclis ve Encümen yasaklar n uygulanmas  sa lamak. 
3- Kanunlarla Zab taya verilen görevleri uygulamak. 
4- Mülkü idare amirlerinin kamu düzeni ve görevi ile ilgili olarak verece i emirleri 

uygulamak. Tembihnamelerinin uygulanmas  sa lamak. 
5- Parlay  ve patlay  depolar  denetlemek. 
6- Yasaklara uymayanlar  cezaland rmak. 
7- Zab ta Yönetmeli ini uygulamak. 
8- Dilencili i önlemek. 
9- Umuma ait yerlerin düzenini ve huzurunu sa lamak. 
10- 5326 say  Kabahatler Kanununu uygulamak. 
11- Esnaf  denetlemek. 
12- Endüstri kurulu lar  çevresel etkileri aç ndan denetlemek. 
13- mar i leri ile Müdürlü ü ile kanunsuz ve izinsiz yap la may  önlemek. 
14- Pazaryerlerini denetlemek. 
15- Komisyonlarda bulunmak. 
16- Etiket uygulamalar  kontrol etmek. 
17- Seyyar sat lar  engellemek. 
18- Kald m galleri ve vatanda n yol düzenini sa lamak. 

 
PERFORMANS HEDEF  ( Müdürlü ümüzce tesbit edilen hedeflerin belirtilmesi ) 
 

a. Bergama s rlar  içerisinde faaliyet gösteren i yerlerinin hijyen ko ullar ... vb. Yönlerden 
uygunlu unun denetlenmesi 

b. Belediyenin ç karlar  do rultusunda Belediyenin di er birimleri ile birlikte hareket ederek 
lemler yapmak 

c. Müdürlü ümüze gelen ikayet dilekçelerinin de erlendirilerek sonucundan vatanda a bilgi 
            verilmesi 

1 Adet Zab ta Arac  Ford Ranger Kasal  
1 Adet Zab ta Motorsikleti Apache 
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d. Bulvar, meydan ve ana caddelerde ilçenin çevre düzenini olumsuz yönde etkileyen izinsiz 
her türlü ilan, reklam panolar , afi ler, pankartlar, reklam ve ticari tan m levhalar n 
uygun hale getirilmesi 

e. Ana cadde, meydan, bulvar ve camii etraf nda bulunan dilenciler ile mücadele edilerek 
üzerlerinden ç kan paralar n belediyeye aktar lmas  

f. 5326 say  kabahatler kanunu kapsam nda bulunan i gal, izinsiz afi  asma, gürültü, 
dilencilik, çevreyi kirletme, in aat at  atmak, moloz dökmek, çevreyi rahats z etmek 
kabahatlerini i leyenlere idari yapt m karar tutana n tanzim ve tebli  edilmesi 

g. Müdürlü ümüz zab ta ekipleri taraf ndan yap lacak çal malara seyyar sat n 
tamamen önlenmesi 

h. Zab ta yönetmeli i ve 5326 say  kabahatler kanununa ayk  tutum ve davran larda 
bulunan ki i ve kurulu lara ihtar verilmesi, emir ve yasaklara ayk  davranmakta 
srar edenlere ceza-i i lem uygulanmas  

i.  yeri açma ve çal rma ruhsat  olmadan faaliyet gösteren i yerleri tespit edilerek ruhsat 
al mlar  sa lamak, ruhsats z çal anlar  faaliyetten men etmek 

j. Bergama s rlar  içerisinde kurulmu  olan pazarlar n kanun ve yönetmeliklere göre 
denetlenmesi 

k. Müdürlü ümüz zab ta ekiplerince yap lan denetimler ve vatanda tan gelen ikayet 
dilekçelerine istinaden, yasaklara uymayarak ayk  tutum ve davran ta bulunanlara ihtar 
verilmesi ve ceza-i i lem uygulanmas  

l. Kurban bayram  ile ve lçemize getirilen büyükba  ve küçükba  kurbanl k hayvan  
Veteriner sa k raporlar n olup olmad n ve kurbanl k hayvan kesimlerinin sürekli 
olarak sa k yönünden denetlenmesini Veteriner i ler müdürlü ü ile ortak çal ma 
sonucu gerçekle tirilmesi 

m. Belediye meclisinin alm  oldu u kararlar  uygulamak ve yerine getirmek 
ehirleraras  ve ehiriçi otobüs ve minibüslerin kontrolünü sa lamak ve denetlemek. 

 
2012 Y  içerinde yap lan i lemler 
 
2012 y nda 453 ikayet dilekçeleri 525 resmi yaz lar olmak üzere müdürlü ümüzce kay t 

alt na al nm r. 
Bunlar n ; 

1- % 8’i yol-raiç yaz lar , 
2- % 20’si kaçak yap la ma ve imar ve ehircilik müdürlü ünce ortak kontrol edilen dilekçe,  
3- % 33’ü vatanda lar zdan gelen arz talep yaz lar , 
4- % 12’si 634 say  kat mülkiyeti kanunu kapsayan ikayet yaz lar , 
5- % 8’i hayvan ikayetleri ( evcil ev hayvanlar , büyükba  ve küçükba  hayvan ve besleme 

koku ve pislikleri ile ilgili ) 
6- % 19‘u Fen i leri Müdürlü ü ile ortak çal malar z, 
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     8%                  20%              33%               12%             8%              19%  

2012 y na ait kay t alt nda bulunan dilekçeler kontrol edilerek zab ta müdürlü ümüzce söz 
konusu ikayetler giderilmi tir. 2012 y na ait kay t d  olarak söz konusu olarak bildirilen ikayetler 

nt ka ve araç da bulunan zab ta personelince giderilmi tir. 
 
525 adet resmi yaz lara istinaden gerekli üst makamlara cevap yaz larak ve bilgi için gelen yaz lar 

personel bilgilendirilerek i leme al nm r. 
 
Belediye encümenimizce al nan kararlara istinaden 2012 y  içerisinde bilgi için gelen 29 adet, 

Kamu mal na zarar verme 7 adet, 5326 say  kabahatlar kanunu emre ayk  davran  109 adet, i gal 24 
adet, kaçak in aat ve yap la ma 20 adet, mühürleme 14 adet, olmak üzere toplam 213 adet encümen karar  
al nm r ve uygulanm r. 
 
 

ÖLÇÜ VE AYAR MEMURLU U 
 
      1-Bergama   Grup   Merkezi  Belediye Ölçü  ve Ayar Memurlu una ve bu kurulu a ba  10 Belediye,3 
Bucak merkezi,  176 y   a n köy ve kasabalar n ölçü ve ayar i leri Memurlu umuza ba  Belediyelerin ve 
köylerin zaman n yetti i ölçüde ans n muayene ve kontrollere ç lm r. Yap lan bu ans n 
muayenelerde ölçüler yasas na muhalefetten ölçü ve tart  sahiplerine cezai i lemler uygulanm r. Bu ölçü 
sahiplerinin miktar  raporu 3.üncü paragrafta belirtilmi tir. 
      Ölçü sahiplerinin beyannamelerini vermeleri için Merkez Belediye hoparlörlerinden yasal süre içerisinde 
devaml  ilan ve duyurular yap lm r. Ayr ca gruba ba  Belediyelere ve merkez  köylere, ilan ve tebligatlar 
gönderilmi tir. 2012 y nda  ölçü ve tart  aletlerinin y ll k periyodik  muayene ve damgas  Merkez Belediye  
de 09.04.2012  tarihinde ba lay p 30.04.2012 tarihinde sona ermi tir. Bu muayenelerde ölçü ve tart  
aletlerinin halk n yarar na çal mas , dolay yla  do ru çal mayan ölçü ve tart  aletleri taraf mdan ret 
edilmi tir. Bu ölçü sahiplerine tamire sevk ka  verilerek ölçü ve aletlerinin tamire sevki sa lanm r. Bu 
muayenelere ait cetveller raporda ili ikte belirtilmi tir. Merkez Belediye de muayene ve damga i leri 
tamamen ikmal edilerek yine seyahat program  gere ince s ras  ile merkeze ba  Belediyelere gidilmi tir. 
 
       2-Belirtilen seyahat program  gere ince, ba  Belediyelere gidi  ve dönü  günleri a da belirtilmi tir. 
 

k Belediyesi               :   14.05.2012     G         01.06.2012 DÖNÜ    
Poyrac k        “                  :   04.06.2012        “              08.06.2012       “  
Göçbeyli        “                  :   25.06.2012        “              29.06.2012       “ 
Zeytinda       “                   :  17.09.2012        “              21.09.2012        “ 
Çandarl          “                  :   01.08.2012        “              16.08.2012       “ 
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Dikili              “                  :  23.08.2012         “               15.09.2012       “ 
Yenikent        “                   :  24.09.2012        “               28.09.2012       “ 
Bölcek            “                  :   18.06.2012        “               22.06.2012      “ 
Yayakent        “                  :   11.06.2012        “               15.06.2012       “ 
Ayaskent        “                  :   02.07.2012         “               06.07.2012      “ 
       3- Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurlu una, yasal süre içerisinde 409   mükellef beyanda 
bulunmu , 00 mükellef hakk nda 3516 say  ölçüler ve ayar kanuna göre cezai i lem uygulanm r. 
      4-Grup Merkezi ölçüler ve Ayar Memurlu u, Bergama Belediyesine ait kat m pay  olan 6 Belediye 
2011 y nda Çandarl , K k ve Dikili Belediyeleri ödemi  olup geri kalan   Belediye  ödeme yapmam r. 
      5-Grup Merkezi ölçüler ve Ayar Memurlu u periyodik muayene ve damga i lerine müsait bir yer olup 
ayr ca laboratuvar  olan bir yerdir. 
      6-Grup Merkezine ba  Belediyelere yap lan müracaatlar n miktarlar  a da belirtilmi tir. 
Bergama Belediyesi      :    449    Adet 

k Belediyesi           :      58        “ 
Dikili Belediyesi           :      64        “ 
Çandarl   Belediyesi      :      23        “ 
Poyrac k Belediyesi       :     17        “ 
Zeytinda   Belediyesi    :      21        “ 
Göçbeyli Belediyesi      :       12        “ 
Yenikent Belediyesi      :       10        “ 
Bölcek Belediyesi          :        8 “ 
Ayaskent Belediyesi      :       24 “ 
Yayakent Belediyesi      :       19 “ 
     7-2012 Y nda Merkez ve ba  Belediyelerde ölçülerin muayene ve damga i leri tamamen yap lm r. 
Bergama Merkez ve ba  Belediyelerde 2012 y nda ölçü ve tart  aletlerinin damgalar na ait cetveller 
düzenlenmi tir. 
 
 
Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Zab ta Müdürlü ü yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 

Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  kaynaklar n etkili, 
ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld , görev ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 
ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa lad  
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulad  bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim olmad  
beyan ederim.  

 

          
Nail ÇET N 

         Zab ta Müdürü 
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ULA IM H ZMETLER  MÜDÜRLÜ Ü 

 GÖREV TANIMI 

Müdürlü ümüz, 5393 say   Yasa ile Belediyelere verilen görev ve yetkiler kapsam nda ve  
Belediye Meclisimizin kararlar  do rultusunda a da belirtilen görevleri üstlenmi  oldu u görevin  
bilinci ile yerine getirmektedir. 

- ehrimizin ehir içi ula m ihtiyac n kar lanmas  (düzenlenmesi, denetimi ve organizasyonu) 
- Belediyemizin Temizlik, Sa k, mar, Denetim gibi hizmetlerin yerine getirilebilmesi 

 için gerekti inde araç temini 
- lçe seçim kurulu, Kaymakaml k Makam , lçe Milli E itim Müdürlü ü, Garnizon Komutanl  

 ve di er kamu kurulu lar n resmi araç taleplerinin kar lanmas  
- htiyaç oldu unda ücretsiz cenaze arac  ve seyyar y kama arac  hizmeti verilmesi 
- Kurumumuza ait tüm muhtelif marka ve tipteki araçlar n sürekli ve teknolojiye uygun olarak  

tamir ve bak mlar n yap lmas  
- Kurumumuza ait tüm muhtelif marka ve tipteki araçlar n her türlü akaryak t ve madeni  

ya  ihtiyaçlar n kar lanmas  
- Belediyemizce ihtiyaç duyulan imalat ve montaj i çiliklerinin imkanlar dahilinde yerine  

getirilmesi 
- Yeni otogar tesislerinin i letilmesi 

 
A) GÖREV KAPSAMI 

 
- ehir içi ula m i inin daha sa kl  yürütülebilmesi için Belediyemiz Denetimli Özel  

Halk Araçlar n hareket saatlerinin, ta ma ücretlerinin ve güzergahlar n belirlenmesi,  
denetimi, halk n ihtiyac  do rultusunda güzergah ve hareket saatlerinde de iklik yap lmas , 

- Kurumumuza ait di er birimlerin (Zab ta Müdürlü ü, Hal Müdürlü ü, Fen ve mar  
leri Müdürlü ü vb.) görevlerini yerine getirebilmesi için uygun araç temini. 

- lçemizde bulunan di er kamu kurulu lar n talepleri do rultusunda ve Ba kanl k Makam   
onay  ile her türlü ula m ihtiyac n kar lanmas . 

- Halk n cenaze i lemlerinde Seyyar Y kama Arac  ve cenaze nakil araçlar  ile ücretsiz  
olarak ehir içi cenaze nakil hizmeti ile talep oldu unda cenazelere ücretsiz  otobüs tahsisi. 

- Kurumumuza ait tüm muhtelif marka ve tipteki araçlar n ar zalanmas  halinde  
ar zalar n giderilebilmesi için gerekli malzeme ve i çiliklerin tespit ve temininin  
yap lmas , bunun yan nda araç ve makinelerin tamam n günlük ve periyodik bak mlar n 
yap lmas  veya yapt lmas n temini yolu ile Belediyemiz hizmetlerinin araçlar bak ndan 
ekonomik ve aksamadan devaml n sa lanmas . 

- Kurumumuz araçlar n ihtiyac  olan akaryak t ve madeni ya  ihtiyac n kar lanmas , 
sarfiyat n kay t ile takibi, stok kontrolü ve araç kartlar n takibi yolu ile muhtemel gereksiz  
fazla akaryak t sarfiyat n engellenmesi; ayn  zamanda al nan akaryak n  standartlara uygun  
olup olmad n kontrolünün yap lmas   

- ehrimizin ihtiyac  olan ve Belediyemizce yap lmas  gereken otobüs duraklar n yeni yap lmas   
ve eskilerinin tamir edilerek tekrar kullan labilir hale getirmek ayn  zamanda kurumumuza ait 
di er birimlerin her türlü konstrüksiyon imalat n yap lmas , tamiri ve bak n yap lmas . 

- Yeni Otogar Tesislerinin 4925 say  Karayollar  Ta ma Kanunu, 2918 say  Karayollar   
Trafik Kanunu, 5393 say  Belediyeler Kanunu ve Belediyemiz Meclisinin onaylad  Otogar 
Yönetmeli i çerçevesinde; Halk n ehir d  ula m ihtiyac  azami oranda kar layacak  
ekilde i letilmesi. 
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B) ULA IM H ZMETLER  MÜDÜRLÜ ÜNE BA LI H ZMET ARAÇLARI 
 
      

     
 
F) B M ÇALI MALARI  
 

Müdürlü ümüz çal malar  ula m hizmetleri, otogar ve atölye faaliyetleri olarak üç ba k alt nda 
yürütülmektedir. Bu çal malar ana ba klar  ile unlard r;  
 
1)Ula m Hizmetleri: 
 

ehrimiz ehir içi ula m hizmeti halen a rl kl  olarak 24 adet Denetimli ve Rotasyonlu Özel Halk 
Arac  hatt  ile dört güzergahta sa lanmaktad r. Söz konusu ula m hizmetinde meydana gelen aksakl klar n 
en aza indirebilmesi ve mümkün oldu unca engellenebilmesi için titizlikle incelenerek denetlenmektedir.  
            

16 A ustos 2004 tarihinden itibaren ehir içi ula mda ehit aileleri, Gaziler, 65 ya  üstü ve özürlü 
vatanda lar n hizmetine tahsis olan servis arac n hizmeti kesintisiz olarak devam ettirilmi tir. 
 

Belediyemize ait tüm araçlar n zorunlu trafik sigortalar  takip edilerek zaman nda poliçeleri 
yenilettirilmek suretiyle herhangi bir aksakl a meydan verilmemektedir. Yine tüm araçlar n egzoz 

ra Plaka               Marka   Model      Tipi 
1 35 F 9153 Otoyol M23 1992 50NC Tipi ehir içi otobüs 
2 35 F 6203 Mercedes 1989  0302 ehir içi otobüs 
3 35 F 6379 BMC Leyland 1989 Resmi cenaze otosu 
4 35 VDY 94 BMC Levent 1997 Minibüs 
5 35 VJU 65 veco Otoyol 1995 M23 otobüs 
6 35 F 0608 Mercedes 1986 0302S ehir d  otobüs 
7 35 VLT 78 veco Otoyol 1994 M23 otobüs 
8 35 F 6204 Mercedes 1989 0302 ehir içi otobüs 
9 35 VMR 89 Otokar 2007 Sultan ehir d  otobüs 
10 35 F 5074 Mercedes 1998 0345 ehir içi otobüs 
11 35 VNR 79 Mercedes 1979 0302 ehir d  otobüs 
12 35 VNZ 07 Ford 2008 Kamyonet 
13 35 VMR 98 Renault 2005 Kapal  kasa kamyonet 
14 35 F 5138 BMC Levent 1997 Resmi cenaze otosu 
15 35 VBD 15 Mercedes 1993 0302T ehir içi otobüs 
16 35 VNR 78 Mercedes 1973 0302 ehir d  otobüs 
17 35 VAU 06 Mercedes 1993 0302T ehir içi Otobüs 
18 35 F 5016 Mercedes 1998 0345 ehir içi otobüs 
19 35 VDD 01 Opel  1996  Otomobil 
20 35 F 1219 F at 1987 Kapal  kasa kamyonet 
21 35 VBL 01 Renault 2011 Otomobil 
22 35 VCH 78 Ford 2005 Minibüs (Kiral k) 
23 Römork üzeri seyyar cenaze y kama arac  
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muayene ve vize i lemleri zaman nda yapt larak araçlar n trafik i lemleri yönünden ma duriyet 
ya amamas  sa lanm  ayn  zamanda çevreye kar  daha sa kl  olmalar  sa lanmaya çal lm r. 
 

Belediyemiz Sosyal tesisleri bünyesinde bulunan A evinde üretilen yemeklerin ihtiyaç sahibi 
vatanda lara ula lmas  için her gün araç temin edilmi tir. 

2007 y nda yeni pazaryerinin hizmete girmesi nedeniyle mevcut Denetimli Özel Halk Araçlar  
halk n ihtiyac  kar layamayaca ndan ihtiyaçlar ve imkanlar göz önünde bulundurularak pazar n 
yo un oldu u günlerde ilave ehir içi otobüs seferleri düzenlenmi tir. Bu seferler kontrollü olarak 2012 y  
boyunca da devam ettirilmi tir. 

 
Yine 2007 y nda Otogar Tesislerimizin hizmete girmesiyle birlikte Denetimli Özel Halk araçlar  ile 

yap lan düzenlemeyle her on be  dakikada bir kar kl  olacak ekilde seferler düzenlenerek ula m 
sa lanm  olmas na ra men ula n yeterli olmad n tespit edilmesi üzerine düzenlenen ücretsiz ekspres 
otogar ula m seferleri 2012 y  boyunca da devam ettirilmi tir. 

 
2)Atölye Hizmetleri: 
 

Müdürlü ümüz bünyesinde bulunan atölyelerde ve servislerde Belediyemiz araçlar n tamam n 
her türlü ihtiyaçlar  ile periyodik bak m ihtiyaçlar  kar lanmaya çal lmakta olup, meydana gelen ar zalar 
da mümkün oldu unca atölyemiz imkanlar  ile ve ivedilikle giderilmeye çal lmaktad r. 
 

Atölyemiz imkanlar  ile 01/01/2011 – 31/12/2012 tarihleri aras nda yap lan çal malardan ba calar  
da belirtilmi tir. 

 
- Müdürlü ümüze ait 35 VBD 15 plakal  mercedes otobüsün viteslere geçmeme ar zas  nedeniyle 

debriyaj bask  diski yenilemesi atölyemizde yap lm r. 
 
- Fen leri antiyesinde kullan lmakta olan 35 F 0434 plakal  fiat traktör hararet yapmas  ve su 

eksiltmesi, ayr ca debriyaj  kaç rd  ve mar  dinamosunun tak lma yapt  belirtilmi tir. Traktör belirtilen 
ar zalar için atölyede komple bak  yap lm r. 

 
- Fen leri antiyesinde kullan lmakta olan 35 F 9121 plakal  steyr traktör ön aksonunun 

ld ,arka hidrolik sürekli kald rma pozisyonunda yükte kald  bildirilmi tir. Atölyemizde belirtilen 
ar zalar n tamiri yap lm r. 

 
-  Fen leri antiyesinde kullan lmakta olan 35 F 1056  plakal  BMC arazöz kamyon anz mandan 

ses geldi i ikayeti ile ar zaland  bildirilmi tir. nceleme sonucu yavru anz man sorunlu oldu u anla ld  
için atölyemizde tamiri gerçekle tirilmi tir. 

 
- Su leri Amirli inde kullan lan 35 F 1036 plakal   TM30 kamyonetin kontak anahtar  mar  

pozisyonunda tak  kald  bildirilmi tir.TM30 kamyonetin belirtilen ar zalar  için gerekli bak m ve tamiri 
atölyemizde gerçekle mi tir. 

 
-   Temizlik leri Müdürlü ünde kullan lan 35 VDY 51 plakal  BMC levent kamyonet viteslere 

geçmedi i ikayeti ile ar zaland ld  bildirilmi tir. Yap lan incelemede debriyaj bak m seti de mesi 
gerekti ini ve gerekli tamir ile bak m i leri atölyemizde gerçekle mi tir. 

 
- Mezbaha Müdürlü ünde kullan lan 35 F 7961 plakal  TM30 kamyonetin ekzos manifoltundan 

ar zaland  bildirilmi tir. Arac n gerekli tamir ve bak mlar  atölyemizde gerçekle mi tir. 
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-   tfaiye Müdürlü ünde kullan lan 35 F 0620 plakal  mercedes arac n su pompas aft , mafsal 
istavrozu ar zaland  bildirilmi tir. Arac n komple aft mafsallar n yenilenmesi gerekti i tespit edilmi  
olup, gerekli bak m ve onar  atölyemizde gerçekle mi tir. 

  
-  tfaiye Müdürlü ünde kullan lan 35 VBL 99 plakal  itfaiye arazözün su pompas n ar zaland  

bildirilmi tir. Arac n su pompas  komple sökülerek incelenmi tir. Yap lan incelemede su pompas n ana 
gövde dahil ço u parçada a nmaya ba  deformasyon oldu u tamirinde rand manl  olmayaca  tespit 
edilmi tir. Bu nedenle arac n su pompas n komple yenilenmesi atölyemizde gerçekle mi tir. 

 
-   Park Bahçeler Müdürlü ünde kullan lan 35 F 8763 plakal  su tankerinin viteslere geçmedi i  ve 

debriyaj pedal n sert oldu u bildirilmi tir. Arac n gerekli tamir ve bak mlar  atölyemizde gerçekle mi tir. 
  

-  Belediyemize ait araçlardan lastik tamir ihtiyac  olan araçlar n atölyemizde lastik tamirleri 
gerçekle tirilmi tir. 
   
            - Kermes döneminde kullan lmak üzere 2004 y nda imalat  yap lan stadyum standlar n montaj  ve 
demontaj  ile ilave edilen çar  stantlar n imalat  ve kurulup sökülmesi i leri yap lm r.   

- ehir içi ula m güzergahlar  üzerinde ihtiyaca uygun yerler yeni duraklar yap larak monte 
edilmi tir. 

 
 - Belediyemize ait tüm tescilli araçlar n TUV Türk Araç Muayene stasyonunda muayeneleri 
yapt lm  ve tespit edilen a r kusurlar giderilmi tir. 
 
3) Otogar : 
 
 lçemizin mevcut ehirler aras  otogar  gerek ehir içinde kalmas  ve gerekse ihtiyac  
kar layamamas  nedeniyle yenilenmesi gerekmekteydi. Bu nedenle lçemizin zmir istikametinden giri  
yönünde bulunan Bergama-Dikili yolçat  kav  yan nda Belediyemizce yap lan yeni Otogar Tesisleri 
in aat  tamamlanm  olarak 30 A ustos 2007 tarihinde hizmete sokulmu tur. Otogar n idaresi ise bütçesi ile 
birlikte birimimize ba lanm r. 
 
 Buradaki çal malar, ilgili mevzuat ve yönetmelikler do rultusunda düzenlenmekte olup, ortaya 

kan aksakl k ve kar kl klar ihtiyaca uygun olarak düzenlenmektedir. 
 
 Yeni Otogar n hizmete girmesiyle birlikte halk n gerek Bergama- zmir gerekse di er 
yönlere olan ehirleraras  ula m ihtiyac  azami kar lanmas  hedeflenerek çal malar devam ettirilmektedir. 
 
 Yeni Otogar Tesislerimiz her türlü iklimlendirme ve havaland rma özelli i ta yan teknoloji ile 
donat lm  olup, yedek enerji ünitesi ile her ko ulda hizmetin kesintisiz ve kaliteli olmas na özen 
gösterilmektedir. 
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  G) YA  TÜKET  
 
              Kurumumuza ait araçlar n her türlü madeni ya  ihtiyaçlar  da birimimizce kar lanmakta 
oldu undan belirtilen tarihler aras nda kullan lan madeni ya lardan ba calar n tüketim miktar  a da 
belirtilmi tir. 
 

NS  KTARI  
20/50 Motor ya  3200 Litre 
15/40 Motor ya  120 Litre 
SAE 90 ya  100 Litre 
SAE 140 ya  140 Litre 
Rimula X10 ya  15 Teneke 
Koruyucu Ya  70 Adet 
Gres Ya  20 Teneke 
ATF Ya  450 Litre 
HD 68 Ya  95 Teneke 
20/40 Transmisyon Ya  200 Litre 
Antifriz 230 Litre 
Fren Hidrolik Ya  150 Adet 
30 No Ya  8 Teneke 
46 No Ya  7 Teneke 

 
 
 
 
H) MOTOR N TÜKET  (Litre) 
 

1-Aylara göre genel durum: 
 

TAR H GELEN MOTOR N (Lt) HARCANAN MOTOR N (Lt) 
Aral k 2011(devreden) 18371  - 
Ocak 2012 20894 29449 

ubat 2012 33928 30530 
Mart 2012 29920 32557 
Nisan 2012 29814 29347 
May s 2012 23500 30237 
Haziran 2012 29574 31023 
Temmuz 2012 36905 29929 

ustos 2012 29534 30129 
Eylül 2012 26837 25248 
Ekim 2012 24809 29194 
Kas m 2012 24789 28532 
Aral k 2012 28917 30875 
    
2013 y na devreden 742 - 
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2-Birimlere göre y ll k da m: 
 

 
MLER N 2012 YILI TOPLAM MOTOR N 

SARF YATI 
 B MLER KTAR (LT) 
ULA IM H ZMETLER  MÜDÜRLÜ Ü 125374 
ZABITA MÜDÜRLÜ Ü 4386 
FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü 132122 
TEM ZL K LER  MÜDÜRLÜ Ü 56909 
SU LER  AM RL  5491 
TFA YE MÜDÜRLÜ Ü 10029 

MEZBAHA MÜDÜRLÜ Ü 7961 
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü 14778 
TOPLAM 357050 
  
2011 Devir 18371 
2012 Gelen 339421 
2012 Sarfiyat 357050 
2013'e devir 742 

 
 
 
 
 
 
 

3-Birimlerin y llara göre motorin tüketimi (5 y ll k): (Litre olarak) 
 
 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MLER 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 
ULA IM H ZMETLER  107208 100171 108686 125227 125374 
FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü 115522 105609 96787 122947 132122 
ZABITA MÜDÜRLÜ Ü 4930 4386 4724 4584 4386 
TFA YE MÜDÜRLÜ Ü 9958 10711 9781 11085 10029 

MEZBAHA MÜDÜRLÜ Ü 4083 5022 7715 8671 7961 
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü 11032 12606 10808 13834 14778 
SU LER  AM RL  5141 5246 4482 4367 5491 
TEM ZL K LER  MÜDÜRLÜ Ü 0 0 500 24755 56909 
TOPLAM 257874 243751 243483 315434 357050 
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 I)KUR UNSUZ BENZ N TÜKET  (Litre) 
 

1-2012 y nda aylara göre: 
 

AYLAR HARCANAN (LT) 
OCAK 288 

UBAT 151 
MART 324 

SAN 523 
MAYIS 674 
HAZ RAN 863 
TEMMUZ 562 

USTOS 518 
EYLÜL 603 
EK M 529 
KASIM 525 
ARALIK 361 
TOPLAM 5921 

 
2-Son dört y ll k tüketim miktarlar : 
 

YILLAR M KTAR (Litre) 
2008 5138 
2009 5634 
2010 6963 
2011 6328 
2012 5921 

 

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Ula m Hizmetleri Müdürlü ü yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 
 
Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  kaynaklar n etkili, 
ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld , görev ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 
ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa lad  
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulad  bildiririm. 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r. 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim olmad  
beyan ederim.  
          

Tuncay ERCAN 
         Ula m Hizmetleri Müdür Vekili 
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TFA YE MÜDÜRLÜ Ü 
 
GÖREV TANIMI VE KAPSAMI:  
 

      1) lçemiz içinde ve çevresinde meydana gelen her türlü yang na müdahale etmek, 
      2) Trafik kazalar nda kurtarma çal malar  yapmak, 
      3) lçemiz s rlar  içindeki i yerlerinin ve resmi kurumlar n,“yang n güvenli i” yönünden kontrolünü 
yapmak, 
      4) Sel bask nlar nda su çekme çal malar  yapmak, 
     5) lçemiz s rlar  içinde, ba ta okullar olmak üzere, askeriye, cezaevi ve talep eden di er kurulu larda 
yang n güvenlik e itimi çal malar  düzenlemek. 
 

YARDIMCI GÖREVLER  
 
      1) Baca temizleme i leri yapmak, 
      2) Tazyikli su ile kanalizasyon açma çal malar  yapmak, 
      3) Kald m, yol ve pazar yeri y kamalar  yapmak, 
      4) Merdivenli araç ile kap  açma çal malar  yapmak, 
      5) lçemiz içinde ve çevre köylerinde içme suyu da tmak 
 

ME A T ARAÇ Ç ZELGES  : 
 
 

ra 
No Arac n Markas  Modeli Su ta ma 

kapasitesi 
Köpük ta ma 
kapasitesi 

1 Mercedes 1961 3 Ton - 
2 Fatih 1994 8 Ton - 
3 Ford Cargo 2005 5 Ton 500 Kg. 

 
 

ME A T AC L KURTARMA MALZEMELER  : 
 

ra 
No Malzemelerin smi Adedi 

1 Trafik kazalar nda kullan lan, Kesme-Ay rma Makinesi, 1 Tak m 
2 Su çekme motopompu 2 
3 Suni solunum cihaz  3 
4 Temiz hava dolum cihaz  1 
5 Yang n elbisesi 5 Tak m 
6 Yang n battaniyesi 2 
7 Atlama yata  ve fan  1 
8 Seyyar elektrik jeneratörü 1 
9 Demir kesme aparat  1 
10 Odun kesme aparat  1 
11 Trafik kazalar nda kullan lan, krikolu ay rma kiti, 1 Tak m 
12 Hidrolik Kesici ay  Kombi Seti 1 Tak m 
13 Araç Üstü Kombi Set 1 Tak m 
14 Kald rma Yast  ve Seti 3 adet 
15 Hidrolik Rem 1 adet 
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N FAAL YETLER   : 
 
           1) tfaiye Müdürlü ümüzce 2012 y  içinde toplam; 543 adet yang na müdahale edilmi  ve bu 
yang nlar ba ar  ile söndürülmü tür. 

Yang nlar n da öyledir: 
 
 

Yang n Türü Adedi 
Bina Yan  56 

yeri Yang  5 
Ot- saman-çöp- ekin yang  398 
Orman – fidanl k alan yang  22 
Araç yang  15 

Di er yang nlar 47 
Toplam 543 

 
 
  2) Bergama içinde yeni faaliyete geçen veya faaliyet alan  de tiren, 268 adet i yerinin yang n 
güvenli i yönünden kontrolü yap lm r. 

3) Özellikle yaz dönemlerinde 207 araçl k, yakla k 1 bin 656 ton su ile Bergama caddelerinin 
sulamas  yap lm r. 

4) ehrimiz ve ehrimize ba  belde ve köylerde meydana gelen kurtarma i lemleri 152 adettir. 
( Trafik kazalar , insan ve hayvan kurtarma i lemleri ) 

5) tfaiye Müdürlü ümüzce 2012 y  içinde toplam, 11 adet e itim ve tatbikat çal mas  yap lm r. 
Bu çal malar n da öyledir: 
 
 

itim ve Tatbikat Çal mas n Yap ld  Yer Adedi 
smail Hakk  Pamukçu lk Okulu 1 

Bergama 70. Y l Sa k Meslek Lisesi 1 
Cemil Canan Çiçek lkö retim Okulu 1 
Ulubatl  Hasan .Ö. Okulu 1 
Özel Bak rçay .Ö. Okulu 1 
Selçuk Bey  lk Okulu 1 
14 Eylül lk Okulu 1 

rakl k E itim Merkezi 1 
Gazi lk Okulu 1 
Belediye Kursiyerleri 2 
Toplam 11 
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6) tfaiye Müdürlü ümüzün 2012 y  içindeki gerçekle tirdi i di er hizmetleri ise öyledir : 

 
Yap lan Çal man n Ad  Adedi 
Ücretli baca temizleme 21 

Belediyemize ait; kanalizasyon arac , in aat sahas , havuz ve 
jeotermal alanlar na su verilmesi 99 

Ana – ara yol, kald m ve Pazar yeri y kamalar  102 
Merdivenli arazöz görevleri 200 
Mahalle ve Köylere içme suyu da  65 
Ücretli Su Verme 33 
Çevre ilçelerde meydana gelen yang nlara müdahale 5 
Toplam 525 

    
 
Özetle; tfaiye Müdürlü ümüz 2012 y  içinde 1706 adet hizmeti yerine getirmi tir. 
Bu hizmetlerin da öyledir: 
 
 

 
Hizmetin Türü Adedi 
Yang na müdahale 543 

yeri kontrolü 268 
Yol sulama 207 
Trafik kazalar  ile di er kurtarmalara 
müdahale 152 

itim ve Tatbikat   11 
Di er hizmetler ( 6. bölüm) 525 
Toplam 1706 
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2011-2012 YILLARININ FAAL YET RAPORLARININ KAR ILA TIRILMASI 
 
 

Yap lan Çal man n Ad  2011Y  2012 Y  
tfaiyece müdahale edilen yang nlar 619 543 
yeri kontrolleri 330 268 

Ana-ara yol, kald m ve Pazar yeri y kamalar  ve yol sulama 242 207 

Trafik kazalar  ve kurtarma çal malar  112 152 

itim ve tatbikat 8 11 

Ücretli baca temizleme 28 21 
Ücretli su verme 9 33 

Belediye in aat alanlar na  ve kanalizasyonlara su verme 175 99 

Resmi dairelere, mahalle ve köylere içme suyu verme 437 65 

Merdivenli arazöz görevleri 125 200 
Resmi Bina ncelemesi 2 - 

Ücretli Kanalizasyon Açma 1 - 

Ana- Ara Yol, Kald m ve Pazar Yeri Y kamalar  87 102 

Çevre ilçelerde meydana gelen yang nlara müdahale - 5 
 Toplam 2175 1706 

 
 
Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 
tfaiye Müdürlü ü yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 
 
Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  kaynaklar n etkili, 
ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld , görev ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 
ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa lad  
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulad  bildiririm. 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r. 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim olmad  
beyan ederim.  
 
          

Tuncay ERCAN 
         tfaiye Müdür Vekili 
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 HAL MÜDÜRLÜ Ü 
        GÖREV TANIMI VE KAPSAMI :  
 
        Belediyemiz Ya  Sebze ve meyve hali ; 11.03.2010 tarih ve 5957 say  sebze ve meyveler ile yeterli arz 
ve talep derinli i bulunan di er mallar n ticaretinin düzenlenmesi hakk ndaki kanun uyar nca ,sebze ve 
meyveler ile arz ve talep derinli ine göre belirlenecek di er mallar n ticaretinin kaliteli, standartlara ve g da 
güvenilirli ine uygun olarak serbest rekabet artlar  içinde yap lmas , mallar n etkin ekilde tedarikini, 
da  ve sat , üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmas , meslek mensuplar n 
faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptanc  halleri ile pazar yerlerinin ça da  bir sisteme kavu turulmas  ve 

letilmesini sa lamakla birlikte ,Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinli ine göre belirlenecek di er 
mallar n her ne ekilde olursa olsun al , sat  ve devri ile toptanc  halleri ve pazar yerlerinin kurulu , 

leyi , yönetim ve denetimine ili kin usul ve esaslar , uygulanacak yapt mlar  görev, yetki ve 
sorumluluklar  çerçevesinde görev yapar. 
  
       GÖREVLER                  : 
          
        1- Ya  Sebze ve Meyve Ticaretinin Kalite  Standart ve Sa k Kurallar na uygun olarak serbest rekabet 
düzeni içerisin de yap lmas  sa lamak, 
        2- Üreticiler   ve  Tüketiciler  ile  Ya  Sebze ve Meyve Ticaretini Meslek edinenlerin ç karlar  dengeli 
ve e it olarak korumak, 
        3- Ya  sebze ve Meyvenin Toptan al m sat n Toptanc  halinde yap lmas  sa lamak, 
        4- Toptanc  Halinde sat lan mallar ile  Pazar yerlerinde sat lan mallar n denetimini yapmak, 
        5- Belediyemizce Kurulan Kapal  Pazar yerinin Müdürlü ümüz bünyesinde  ve lemlerinin 
yürütülmesi, 

 
ARAÇ GEREÇLER          : 

 
           Hal Müdürlü ü  : 3 adet  Masa,  3  adet Evrak dolab  ,2 adet Bilgisayar, 1 adet Dizüstü Bilgisayar, 
SCX-4300  Yaz , SCX 4623 F Faks,yaz , 1 Adet Çelik Kasa, 2 Koltuk, 3 Sandalye, 1 adet Cep Telefonu, 
2 adet telefon, 1 adet Klima, 1 Adet Elektrikli , 1 adet Elbise ask , 1 adet Vantilatör. 
          
          Kapal  Pazar yeri : 3 masa, 1 Bilgisayar, 1 adet Yaz , 1 adet Klima  3 adet Koltuk. 
 
          2012 YILI FAAL YETLER  : 
 
         1- Periyodik olarak düzenlenip  Türkiye statistik Kurumuna gönderilen Ayl k zleme raporlar  
gönderildi. 
         2- Kapal  Pazar yerinde periyodik kontroller yap ld .               
         3- Mutelif Tarihlerde ehir içi ve Yol denetimleri yap ld . 
         4- 5957 Say  kanun uyar nca Mükellefler Hal Kay t Sistemine kay t yap ld . 
         5- lçe Genelinde bulunan Marketlerde fatura kontrolü yap ld .       
         6- 03.05.2012 Tarihinde Bakanl kçe verilen Hizmet içi E itime kat m sa land . 
         7- Belediyemizce De ik Tarihlerde yap lan Hizmet içi E itimlere kat ld . 
 
          EVRAKLAR       : 
 
          Gelen Evrak  :  222 
          Giden Evrak  :  208 
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Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Hal Müdürlü ü yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 

Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  kaynaklar n etkili, 
ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld , görev ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 
ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa lad  
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulad  bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim olmad  
beyan ederim.  

 

          
Macit DA  

         Hal Müdürü 
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 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü 

GÖREV TANIMI:  Birimimizin çal ma prensibi; “do a ile bütünle ebilece imiz mekanlar n, kaliteli aç k 
ye il alanlar n yarat lmas , sahip oldu umuz,  toplam    165 467 metrekarelik park ve ye il alan n korunmas  
geli tirilmesi, bak mlar n yap lmas  ve tüm yapt z çal malar n süreklili inin sa lanmas r”.   
      Birimimizin çal ma alanlar  5 gruba ayr lmaktad r.  

a. Park ve Ye il Alan Bak m ve A açland rma Çal malar , 
b. Çevre ve Yap sal Peyzaj Çal malar , 
c. ehir çi Yollar  A açland rma Çal malar , 
d. Periyodik Bak m Çal malar , 
e.  Mekan Süs Bitkisi, A aç Fidan  ve Mevsimlik Çiçek Üretimi. 

a. Park ve Ye il Alan Bak m ve A açland rma Çal malar : 
    Toplam 165 467 metrekarelik ye il alanda bulunan çimlerin sulanmas , biçimi, çit bitkilerinin ve a açlar n 
budanmas  yap lmaktad r. Parklarda yabac  otlarla  herbisitli mücadeleleri ve mekanik mücadeleleri 
yap lmaktad r. Periyodik temizlikleri yap lmaktad r. 
b. Çevre ve Yap sal Peyzaj Çal malar : 
    ehir içi yollarda park alanlar  ve kald mlarda süs bitkileri ve mevsimlik çiçek dikimi yap lmaktad r. 
Ye il alanlarda otomatik ve manuel sulama sistemleri dö enmektedir. Mevcut ve yeni park ve ye il alanlara 
oturma gruplar , yol geçi lerinin projelendirme ve yap m i leri yap lmaktad r. 
c. ehir çi Yollar  A açland rma Çal malar : 
   Tüm mahallelerde yol kald mlar na a aç fidanlar  dikilmekte, önceki y ldan eksik kalan a açland rma 
çal malar  tamamlanmaktad r. 
d. Periyodik Bak m Çal malar : 
    Ye il alanlarda süreklili in sa lanabilmesi için periyodik bak m çal malar n uygulanmas  zorunludur. 
Özellikle toplumsal kullan ma aç k ye il alanlarda, birkaç y l üst üste yeteri kadar bak n yap lamamas , 
yer örtücüler, a açlar ve çal lar n tan namaz hal almas na, kurumas na sebep olabilir. Düzenli olarak estetik 
ve fonksiyonel budamalar n yap lmas , toprakta zamanla azalan makro ve mikro bitki besin maddelerinin 
organik ve kimyasal gübre olarak takviye edilmesi, bitkinin ihtiyac  kadar ve düzenli olarak sulanmas  ve 
zaman nda yap lacak ilaçlamalar n sonucunda yo un kullan ma dayan kl  ve sa kl  bitkilerden olu an 
mekanlar ancak elde edilebilir.  ehir genelindeki ye il alanlar n tekni ine uygun bak  için gerekli 
olan aletler ve makineler zaman içerisinde tamamlanm r. Bu bak m faaliyetlerimiz neticesinde ç kan ince 
dallar, biçilen çimler, yapraklar toplanmaktad r. 
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    Y ll k periyodik faaliyetlerimiz;  
 1.A aç, A açç k ve çal larda Estetik ve Fonksiyonel budamalar,  
2. Mevsimlik / Çok y ll k  çiçek üretimi, parterlere dikimi ve bak ,  
3. Ye il alanlar n ve refüjlerin sulanmas ,  
4. Makine ile çimlerin biçimi,  
5. T rpan ile çim, çay r ve kaba otlar n biçimi,  
6. Nakil a açlar n periyodik olarak sulanmas , Organik ve norganik gübre verilmesi,  
7. Tüm ye il alanlara k  gübresi (çiftlik gübresi ) ve kimyasal gübre verilmesi,  
8. Tüm ye il alanlarda drenaj kontrolü, silindiraj, ve t rm k ile havaland rma,   
9.Bo  alanlar  ve mezarl klar  herbisit (yabanc  ot)ilaçlarla ilaçlanma,                                   
10.Entomolojik ve Fitopatolojik bitki zararl lar na kar  kimyasal mücadeledir. 

e. D  Mekan Süs Bitkisi, A aç Fidan  ve Mevsimlik Çiçek Üretimi 
       Fidanl zda bulunan 4 adet seram zda d  mekan süs bitkileri, a aç fidanlar  ve mevsimlik çiçek 
üretimi yap lmaktad r. Üretilen bitkiler parterlere dikilerek bak mlar  yap lmaktad r. 
 

ME A T ARAÇ VE GEREÇLER  :                                                                                 
1.  35 F 0603 plakal  araç 
2.  35 F 0785 plakal  traktör 
3.  35 F 0782 plakal  traktör 
4.  35 F 8763  plakal  tanker 
5.  35 PN 330 plakal  tanker 
6.  35 F 0967 plakal  tanker 
7.   Bir adet çim biçme traktörü 
8.   Üç adet çal  t rpan  
9.   4 adet çim biçme motoru(çal r durumda) 
10. ki adet odun kesim motoru 
11. Bir adet bilgisayar 
12. Bir adet yaz  
13. Kazma, kürek, çapa, bel, el arabas  vb.el aletleri. 
 
BERGAMA BELED YES  PARK VE YE L ALANLARI: 

 Harputlu Ömer A a Park  (Bahçelievler Ö retmenevi) 10.555 m2 
 Kemal Sunal Park  (Zafer Mahallesi ) 3250 m2 
 ehitlik Park  (Bahçelievler Mahallesi) 3781 m2 
 Çaml park (Zafer Mahallesi) 14.124 m2 
 Metin Alt ok Park  (Bahçelievler Mahallesi Bayatl  Sitesi) 1985 m2 
 Jeotermal Binas  çevresi ye il Alan ( Bahçelievler Mahallesi Bayatl  Sitesi)600 m2 
 Atatürk Bulvar  refüjü 3477 m2 
 Adnan Menderes Bulvar  refüjü 6480 m2 
 Adnan Menderes Bulvar  ve Atatürk Bulvar  tretuarlar  ye il alanlar ) 2080 m2 
 Karayollar  Üstü ye il park (Bahçelievler Mahallesi)3670 m2 
 Yuvam Park  (Fatih Mahallesi) 1075 m2 
 Sami Altan Park  (Fatih Mahallesi Alt nkent) 6181 m2 
 Tuna Caddesi Park  (Fatih Mahallesi) 14.501,50 m2 
 Otlukbeli Caddesi ye il alan (Fatih Mahallesi) 3643 m2 
 Ahmet Hamdi Ar kan Park  (Fatih Mahallesi Y zevler) 4865 m2 
 Tekçam Park  (Fatih Mahallesi) 950 m2 
 Hasan Çelebio lu Park  (Fatih Mahallesi Korkmaz) 2800 m2 
 Nafiz Özçelik Park  (Gazi Osman Pa a MahallesiYeni Hayat) 2115 m2 
 Diasa Kar  yeni Park  (Gazi Osman Pa a Mahallesi) 2180 m2 
 hsan Dirim Park  (Gazi Osman Pa a Mahallesi Sa k oca ) 730 m2 
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 Bahriye Üçok Park  (Atatürk Mahallesi) 1332 m2 
 emsiyeli Hüseyin Efendi Park  (Atatürk Mahallesi) 988 m2 
 Hac brahimzade Hüseyin Arol Park  (Fevzipa a Mahallesi) 4472 m2 
 Sosyal Tesisler Ye il alan  (Fevzipa a Mahallesi) 400 m2 
 Sanayi Sitesi ve Fabrika Önü park ve ye il alan 1750 m2 
 60 Evler önü park  ve ye il alan(Turabey Mahallesi) 193 m2 
 Kamil Mahmut T nas Park ((Turabey Mahallesi) 3774 m2 
 Üçkemer Caddesi ye il alan (Turabey Mahallesi) 700 m2 
 14 Eylül Kurtulu  Park  ( slamsaray Mahallesi) 2500 m2 
 Bazilika önü park (Kurtulu  Mahallesi) 1400 m2 
 Akasya Park  (Kurtulu  Mahallesi ) 5556 m2 
 Selçuk Park (Selçuk Mahallesi) 5766 m2 
 Domuz Alan  (Ulu Cami Mahallesi) 2588 m2 
 Cumhuriyet Meydan  (Barbaros Mahallesi) 4053 m2 
 Demirciler Park  (Ertu rul Mahallesi ) 775 m2 
 Kayhan Caddesi ok Market Kar  ( nk lap Mahallesi) 1284 m2 
 2. Ba lar Park (Ertu rul Mahallesi) 475 m2 
 Bankalar Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi ye il alanlar  1500 m2 
 ehit Er Ali Bal kç  Caddesi(Zafer Mahallesi) 1990 m2 
 Asklepion yolu ye il alan (Zafer Mahallesi)7000m2 
 Milli E itim Lojmanlar  etraf  1500 m2 
 Park ve Bahçeler Hizmet binas  etraf  4000 m2 
 Tari  önü ye il alan 2240 m2 
 Mezarl k Önü Ye il Alan 196 m2 
 ehit Y ld m Akbulut Park  1555 m2 
 Harman Yeri Park  (Maltepe Mahallesi) 1852 m2 
 Fuat Olugan Park  (Maltepe Mahallesi) 1670 m2 
 Sebahattin Yava  Park  (Maltepe Mahallesi) 1785 m2 
 zmir Caddesi refüjü 2690 m2 
 Bar  Merdivenleri ve Çevresi (Zafer Mahallesi ) 1852 m2 
 Mehmet Akif Ersoy Park  (Maltepe Mahallesi) 1785 m2 
 Karayollar  ye il alan 500 m2 
 Cumartesi Pazar  park ve Ye il Alan  3147 m2 
 Atatürk Mahallesi Tekstil Fabrikas  Alt  yeni park 2500 m2 
 Fatih Mahallesi yeni park 665 m2 
 Fatih Mahallesi All  Turnam Yap. Koop. Kar  ye il alan 500 m2 
 Fatih Mahallesi Sardunya sokak ye ilalan 750 m2 

Toplam alan 165.467 metrekaredir. 
Toplam çocuk oyun alan  say :31 adet 
Toplam aç k alan spor aletleri bulunan park say :11 adet 
Basketbol sahas  olan park say :11 adet 
 
2012 YILI ÇALI MALARI 

 Gazi Osman Pa a Mahallesinde Diasa kar  parka çocuk oyun gruplar  ve fitness spor 
aletlerinin montaj  yap ld . 

 Fatih Mahallesi ehit Y ld m Akbulut park n tüm i lemleri tamamlanarak çocuk oyun 
gruplar  ve spor aletleri faaliyete geçirildi. 

 Zafer Mahallesi ehit Er Ali Bal kç  Sokakta parka çocuk oyun grubu ve aç k alan spor 
fitness aletlerinin montaj  yap ld . 
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 Maltepe mahallesi cumartesi pazar  otopark  yan na ilave yap larak bitkilendirlip, çocuk oyun 
grubu ve fitness spor aletleri yerle tirildi. Ayr ca mevcut alana kameriya yap ld . 

 Maltepe Mahallesi Sabahattin Yava  park na fitness aç k alan spor aletlerinin montaj  yap ld . 
 Ertu rul Mahallesi Kayhan Caddesi ok Market kar ndaki parka iyile tirme ve düzenleme 

yap larak Çocuk oyun grubu koyuldu. Basketbol sahas  yap ld . 
  Fatih Mahallesine 665 m2 lik park imalat  tamamlanm  olup bitkilendirme çal malar  

devam etmektedir. 
 Fatih Mahallesi Sardunya sokakta 750 m2’lik ye il alan tamamland . 
 Fatih Mahallesi All  Turnam Yap. Koop. Önüne 500 m2’lik ye il alan bitkilendirilmesi 

tamamland . 
 Güzellik cas  sosyal tesislerinde bozuk alanlar düzeltilerek çimlendirme ve çiçeklendirme 

lemi tamamlanm r. 
 Bankalar Caddesi ve zmir Caddelerine toplam 200 adet “BERGAMA BELED YES ” yaz  

saks lar koyularak çiçeklerle donat ld . 
 Tüm kav aklara , Park ve ye il alanlara ortalama 100.000 adet mevsimlik ve kal  çiçek 

dikimi yap ld . 
  Atatürk Mahallesine Tekstil fabrikas  alt na 2500 'lik park imalat  tamamlanarak 

bitkilendirildi. Çim ekimi ilkbahar ekim sezonunda tamamlanacakt r. 
 Mezarl kta yabanc  ot mücadelesi yap larak, a aç budamalar  ve genel  temizlikleri yap ld . 
 Turabey Mahallesi Emir Sultan Camii etraf nda bitkisel düzenleme gerçekle tirildi. 
 Tüm parklar n bank, çöp kovalar  tamamland . Parklar n rutin temizlikleri yap ld . 
 Mevut ve yeni yap lm  olan parklara hlamur, ç nar, erguvan, f st k çam , oya, hatmi, turunç 

aç fideleri, defne, ligustrum, maz , pitosporum, zakkum, da  mu mulas , ate  dikeni, vb. 
çal  grubu bitkiler dikildi. 
 

                              
 
  Her y l yaz ve k  aylar  ba nda kav aklara ve çiçeklik alanlara mevsimlik çiçek dikimi yap lm r. 
 

YILLAR PARK SAYISI PARK M² YE L ALAN SAYISI YE L ALAN M² 

2012 3 3600 2 1250 
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  2012 y  sonu itibariyle tüm park ve ye il alan imalat , çim ekimi ve bitki dikimi tamamlanm  alan 
toplam  165,467 metrekaredir. 
 
YILLAR Dikilen breli 

aç Say  
Dikilen Yaprakl  

aç Say  
Mevsimlik 
Üretimi 

Çal  Grubu 
Üretimi 

2012 100 400 120.000 2500 
      Ayr ca; fidanl zda üretmi  oldu umuz 1 ya , 2 ya , 3 ya  ve üzeri olmak üzere 3000 adet f st k çam  
fidesi ve 150 adet ç nar fidesi, 1500 adet palmiye fidesi, 400 adet gül fidesi bulunmaktad r. 
          
 
      
 
DE ERLEND RME : 

 Tarihi ve turistik ehrimizin tek renk gri tonda olmas ndan çok renkli bir görünüm almas  
hedeflenmi tir. Yap lm  olan çal malarla da büyük oranda amac za ula  oldu umuz 
görülmektedir. Gelecekte de bu ahengin artt lmas  ve korunmas  amaçlanmaktad r.  

lçemizdeki a aç say  art lm r. Seralar zda mevsimlik ve yer örtücü çiçeklerin üretimi art  
göstermi tir. 
 
 
 
 
 
 
Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Park ve Bahçeler Müdürlü ü yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 
 
Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  kaynaklar n etkili, 
ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld , görev ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 
ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa lad  
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulad  bildiririm. 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r. 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim olmad  
beyan ederim.  
 
          

Özgün YALÇIN 
         Park ve Bahçeler Müdür Vekili 
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HUKUK LER  MÜDÜRLÜ Ü 
 
      GÖREV TANIMI VE KAPSAMI :            
                                      
       Adli ve dari Yarg da Belediye aleyhine aç lm  veya Belediyemizin açm  oldu u davalar  Belediyeyi 
temsilen takip etmek, 
       Ayr ca Hukuk Mü avirli i kadromuz bulunmad ndan mevzuat ve uygulamalar na ili kin hukuki 
görü lerde bulunmak genel görev tan zd r. 
                           
        Müdürlü ümüz bünyesinde yap lan faaliyetleri u ekilde s ralayabiliriz: 
                              
        1-Belediyemiz bünyesinde bulunan bütün müdürlüklere hukuki görü ler vermek, 
        2-Belediyemizin taraf oldu u adli ve idari i lemlerde kurumumuzu temsil etmek, 
        3-Belediyemiz ile vatanda lar aras nda meydana gelen problemler hakk nda yarg  öncesi s rlar  içinde 
kalarak çözümler önermek, 
        4-Belediyemiz bünyesi içindeki i leyi te; 
           - hale Komisyonlar nda görev yapmak, 
           - halelerin mukavelelerini ,her türlü sözle meyi ,protokolü ve anla may  inceleyip, mevzuata 
uygunlu unu sa lamak, 
           -Meclis dönemlerinde komisyon toplant lar na kat larak, komisyona hukuksal konularda görü  
bildirmek ve rapor haz rlamak. 
         
          Bu görevlerin yerine getirilmesinde öncelikle 5393 say  Belediye Hukuk Kanunu,2464 say  
Belediye Gelirleri Kanunu,3194 say mar Kanunun, Medeni Kanun, Kamula rma Kanunu vb. gibi 
kanunlar bunlar  aç klayan tüzük, yönetmelik ve genelgelerin bilinmesi ve takibi gerekmektedir. 
 
          Avukatl k birimi olarak yerel hizmet kurulu u olan belediyemizin yasal s rlar içinde en iyi hizmetin 
üretilip vatanda lara ula labilmesi için yukar da s ralanan görevleri özenle yerine getirmekteyiz. 
                           
        
          ME A T ARAÇ VE MALZEMELER 
  
         Görevin yerine getirilmesinde, öncelikle mevzuata dair kitaplar, ( T.C.Kanunlar -10 cilt, Hukuk 
Mahkemeleri Usulü Kanunu, Kadastro Kanunu erhi, Dan tay Dergileri, Yarg tay Dergileri, TCK erhi, 
cra iflas Kanunu, imar Kanunu,5393 say  Belediye Kanunu, Belediye gelirleri Kanunu, Kamula rma 

Kanunu,  Kanunu, Devlet Memurlar  Kanunu,6183 say  Amme Alacaklar n Tahsili Usülü hakk nda 
Kanun, vb...) 1 adet Bilgisayar v yaz , di er gerekli büro malzemesi bulunmaktad r. 
                               
         Birimimizdeki bilgisayar ve internet sistemi sayesinde mevzuata ve resmi gazeteye an nda 
ula labilmektedir. Ayr ca icra takip program  sayesinde alacaklar n takibi ve tahsili i lemleri 

zlanm r. 
 
           B M ÇALI MALARI                              
 

 Müdürlü ümüze 944 evrak gelmi , 
 Bunlardan 8 adet idare Mahkemesine ait yeni dava, 
 14 adet Asliye Hukuk Mahkemesine ait yeni dava, 
 16 adet Sulh Hukuk Mahkemesine ait  yeni dava, 
 7 adet Asliye Ceza  Mahkemesine ait yeni dava, 
 36 adet Mahkeme karar , 
 18 adet Bilirki i raporu, 
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 47 adet ödeme-icra emri 
 5 adet Yarg tay onama karar , 
 3 adet Yarg tay bozma karar , 
 4 adet Dan tay onama karar , 
 6 adet Temyiz dilekçesi, 
 6 adet Cevap dilekçesi, 
 9 adet Islah  dilekçesi, 
 3 adet Karar Düzeltme dilekçesi, 
 4 adet tiraz dilekçesi, 
 306 adet encümen Karar  olup di erleri kurum d ndan veya  müdürlük ve 

efliklerden gelen yaz malard r. 
 
 

 

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Hukuk leri Müdürlü ü yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 

Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  kaynaklar n etkili, 
ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld , görev ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 
ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa lad  
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulad  bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim olmad  
beyan ederim.  

 

          
Hülya GÖZCÜ 

         Hukuk leri Müdür Vekili 
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 VETER NER  LER  MÜDÜRLÜ Ü 

            GÖREV TANIMI 

            Belediyemiz  Veteriner leri Müdürlü ü, Mezbaha Tesislerinde kesilen hayvanlar n kesim öncesi ve 
kesim sonras  muayenelerinin yap lmas , mezbaha tesislerinin  kanun ve yönetmeliklere uygun faaliyet 
göstermesi, so uk hava deposu ve buz üretimi,  ehrimizde ha ere ile mücadele, ba bo  hayvanlar n bak , 
hayvan pazar na sat  için gelen hayvanlar n pasaport, koyun keçi türü hayvanlara ait nakil belgesi ve sa k 
kontrolleri, ehrimizden ç kar lacak hayvan ve hayvan ürünleri için pasaport onay , koyun ve keçi türü 
hayvanlara ait nakil belgesi  düzenlenmesi konular nda faaliyet göstermektedir. 

 
            ME A T ARAÇ VE MALZEMELER 

ADET                                   C NS                                                                    MODEL  
--------                           -------------------------------------                                ----------------- 
1                                     Kald rma vinci                                                             2006 
1                                     Aktarma  vinci                                                             2006 
1                                     Deri yüzme makinesi                                                   2006 
1                                     Çekme Vinci                                                                2008  
1                                     Arka Ayak Açma Vinci                                               2008              
1                                     Parçalama platformu                                                    2006 
1                                      Kompresör                                                                  2006 
1                                     Büyükba  Yat rma Hücresi                                         2006 
1                                     Monaray digital kantar                                                2006 
1                                     Stil marka s rt ilaç motoru                                           2007 
1                                     Traktör kuyruk mili ile çal an ilaç makinesi             1998   
1                                     ULV ilaçlama makinas                                               1998                                               
1                                     ULV ilaçlama otosu  (35 F 7961 )                              1997 
1                                     ULV mis  blover ilaçlama makinas                            2011 
1                                     Köpek uyu turma tabancas                                         2009     
1                                     Köpek uyu turma tabancas                                         2009 
1                                     Köpek uyu turma tüfek                                               2005  
1                                     Mezbaha et ta ma otosu (35  F 7813 )                       1981                                              
1                                     Rotest Bas nçl  Y kama makinesi                               1998                                                                                  
        

           M ÇALI MALARI 

           Belediyemiz veteriner hekimli ine ba  mezbaha tesislerinde ;01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri 
aras nda  2749  adet büyükba  hayvan  ve 3799 adet küçükba  hayvan  kesimi yap lm  olup büyükba  
hayvanlardan 697963 kg küçükba  hayvanlardan 61502 kg karkas et elde edilmi tir. 
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                    Kesim sonuçlar n aylara göre da ;  

   
             BÜYÜKBA                                                     KÜÇÜKBA  
                                     ---------------------------                                        ------------------------ 
AYLAR                       ADET                 KG                                         ADET                KG 
------------                      ------                ----------                                     ---------           --------- 
OCAK 2012                    148                   38781                                     146               2908 

UBAT 2012                  237                   62155                                    247               4624 
MART 2012                    257                   68996                                        290               5046 

SAN 2012                   201                   53212                                       314               5405 
MAYIS 2012                   201                  52295                                        382               5827 
HAZ RAN 2012              243                  62399                                        413               6500 
TEMMUZ 2012              290                   72231                                        480               7347 

USTOS 2012             325                   81268                                        542               8382 
EYLÜL 2012                  232                   54332                                        330               5171 
EK M 2012                       284                 72756                                        293                4346 
KASIM 2012                    141                 33057                                       163                2678 
ARALIK 2012                  190                 46481                                        199                3268 
---------------------          ---------               -------------                                  --------         ---------- 
TOPLAM                      2749                   697963                                       3799             61502 
 
 
            2011 y na göre, büyükba  kesim adedi %20.94, elde edilen et %18.89 artm   , küçükba  kesim 
adedi ise %22.27, toplam elde edilen et miktar  %11.35   artm r.     

            Mezbahaya  kesim için gelen hayvanlar, kesim öncesi veteriner hekim taraf ndan muayene edilip, 
kesimi uygun görülen hayvanlar n kesimi yap lmaktad r. Kesimi uygun olmayan, pasaportu ve nakil belgesi 
veya veteriner sa k raporu bulunmayan hayvanlar n kesimine izin verilmemektedir. Kesim yap lan 
hayvanlar n dü ümleri TÜRKVET sisteminden günlük olarak yap lmaktad r. Kesim sonuçlar  ayl k 
periyotlarla lçe Tar m Müdürlü ü, Ticaret Borsas  ve Türkiye statistik Kurumuna bildirilmektedir.  

            Kesimin bitiminden sonra kesilen hayvanlar n karkaslar  ve sakatatlar  veteriner hekim taraf ndan 
muayene edilmekte sa kl  olan sakatatlar mezbaha otosuna yüklenerek sakatatç lara  günlük olarak sevki 
yap lmaktad r. 2012 y  içerisinde 1501 adet büyük ba , 3176 adet küçük ba  hayvan sakatat n sevki 
yap lm r. Karkas etler so ukhava depolar na al nmakta ve her gün saat 9.30’a kadar gelen sipari ler  
so ukhava depo görevlisi taraf ndan kaydedilerek, mezbaha otosu ile da  yap lmaktad r.             
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                  Yap lan muayeneler sonucu imha edilen sakatat ve karkas miktarlar ; 

             BÜYÜKBA                          KÜÇÜKBA  
               ---------------                           ---------------  
      Karaci er                              289  adet                              135   adet 
      Akci er                                 275  adet                              224   adet 
      Yürek                          45  adet                              9   adet 
      Ba rsak                                  33  adet                                 3   adet 
      Böbrek                                      3  adet                                  3  adet 
      kembe                              4   adet                             4   adet 
      Kelle                                         9  adet                                13  adet 
      Dalak                                        2  adet                                  2  adet 
      Gövde parças                   1031  kg                                   3    kg. 
      Bütün karkas ( 14 adet)        1980  kg                 (6  adet)  120   kg 
 

                   Mesai saatleri d nda olan acil kesimlerde kesimin acil yap lmas   gerekti ini belgeleyen 
veteriner hekim raporu istenmekte, belediyemiz veteriner hekimli ince düzenlenen nöbetçi  kasap çizelgesi 
do rultusunda nöbetçi kasap taraf ndan kesim yap lmaktad r.01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri aras nda 156 
adet büyükba  hayvan ve 49 adet küçükba  hayvan acil kesime tabi tutulmu tur. 
   
                   Hayvan kesimlerinde kullan lmakta olan kompresör ve vinçlerin periyodik bak mlar zmir 
makine mühendisleri odas na ; etlerle birebir temas halinde olan  personellerimizin 6 ‘ ar ayl k ve y ll k 
portör muayeneleri Bergama halk sa  Laboratuvar nda  yap lmaktad r.   
               
                   lçemizde Pazartesi günleri kurulan hayvan pazar nda, pazara gelen büyük ve küçükba  
hayvanlar men e ve sa k kontrolünden  geçirilmekte, evrak  eksik olan veya sa k yönünden uygun 
olmayan hayvanlar n pazara giri ine izin verilmemektedir. Hayvan pazar ndaki bu çal malar ; belediyemiz 
veteriner hekimli i, zab ta müdürlü ü, tahsilat efli i ve ilçe tar m müdürlü ü çal anlar  ortakla a 
yapmaktad rlar. 
 
                  Belediyemiz mezbaha tesislerinde kesilerek ilçe d na ç kan karkas etler için toplam 181 adet et 
kesim raporu tanzim edilmi tir.  
 
                  Ha ereyle mücadele amac yla, toplam 2 adet personel görevlendirilmi  olup, bir personelimiz s rt 
motoru ile dere yataklar , foseptikler, çöplük, çöp konteyn rlar   ve durgun sularda larva ve uçkun 
mücadelesi yapm r. Bir personel  araç üzerine  monte edilen ve 2011 y  ilaçlama sezonunda yeni al nm   
olan mis blover  ULV laçlama makinesi ile yap lan program çerçevesinde 4 günlük periyotla tüm 
mahalleleri  s rayla  ilaçlam r.01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri aras nda 330 litre uçkun ilaç, 40 litre s  
larvasit, 20 kg. Rezidüel (Konteyn r, çöp toplama merkezi),20 kg rodentisit  ilaç kullan lm r. 2012 y  
içerisinde hayvan pazar  ve geçici köpek bak m evi her pazartesi periyodik olarak dezenfekte edilmi tir. 

        Belediyemize ait köpek bak m evindeki  köpeklerin periyodik olarak  kontrolleri ve paraziter 
ilaçlamalar  veteriner hekimli imizce yap lm r. Beslenmeleri amac  ile mezbaha at klar  de erlendirildi i 
gibi d ar dan köpek palet yemi de al nm r. Ayr ca ilçemizdeki baz  kamu kurumlar  ve özel 
restaurantlardan ekmek ve yemek art klar  günlük olarak toplanarak bar naktaki köpeklerin beslenmelerinde 
kullan lm r. Gelen talepler do rultusunda , sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmeleri sa lanm r. 
Bar naktaki köpeklere ait tüm kay tlar veteriner hekimli i taraf ndan tutulmaktad r.2012 y  içerisinde 
bar nakta iyile tirme çal malar  kapsam nda bar na n tamam  fayans ile kaplanm  ve otomatik suluklar 
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monte edilmi tir Ayr ca otomatik suluklardan ehrimizin muhtelif parklar na konularak yaz aylar nda 
sahipsiz hayvanlar n su ihtiyaçlar n kar lanmas  sa lanm r. 

             5199 say  hayvanlar  koruma kanunu kapsam nda Mart’ 2012 tarihinde 59 (ellidokuz)di i ve 41 
(k rkbir) adet erkek olmak üzere toplam 100 (yüz)  adet ve A ustos 2012 tarihinde 59 (ellidokuz) di i ve 41 
(k rkbir)adet erkek köpek toplam 100 (yüz) adet köpek ihale edilerek k rla p a lanm , küpelenmi  ve 
al nd klar  ortama geri b rak lm r. 

                          Buz üretim fabrikam zda 2011 y ndan 14 adet buz devir al nm , 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri 
aras nda 13301 adet  kal p buz üretimi yap larak   13271 adet kal p buz sat  yap lm r. 44 adet buz 2013 

na devir etmi tir. 

                2012  y  içerisinde sat lan buz miktar  bir önceki y la göre %11.65  oran nda art  göstermi tir.  

               Peynir depolar na giri i ve ç  yap lan mallar n dökümü  a daki ekilde gösterilmi tir. 

                                        PEYN R DEPOSU G  ÇIKI  DURUMLARI 

       C NS                      2011 y                      2012 y                 2012 y                  2013 y  
                                        DEV R                        G                   ÇIKI                    DEV R             
B.TENEKE                    454  Adet                     394 Adet                549 Adet               299 Adet  
Y.TENEKE                    244 Adet                      596  Adet               623 Adet               217 Adet  
Ç.TENEKE                   168 Adet                       324  Adet               376 Adet               116 Adet  
NAYLON B DON         50  Adet                       174 Adet                170 Adet                54 Adet  
ARI KOVANI                                                   1581 Adet             1581 Adet 
KASALI MEYVA SEBZE BÜYÜK                  880 Adet               880 Adet 
KASALI MEYVA SEBZE KÜÇÜK                1418 Adet                968 Adet              450 Adet 
 

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Veteriner leri Müdürlü ü yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 

Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  kaynaklar n etkili, 
ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld , görev ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 
ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa lad  
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulad  bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim olmad  
beyan ederim.  

          
Bülent GENSOY 

         Veteriner leri Müdür Vekili 
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irketimiz 20.12.1990 tarihinde Bergama Belediyesi taraf ndan kurulmu tur. irketimizin sermayesi 
1.721.500,00.-TL olup; sermayenin 1.721.450,00.-TL’s  Bergama Belediyesi’ne, 50,00.-TL’s  yine Bergama 
Belediyesi’nin di er irketi olan Bak rçay Madencilik Müteahhitlik Mü avirlik Tan m Organizasyon 
Hizmetleri ve G da Sanayi Ticaret Limited irketi’ne aittir.  

irketimizin Faaliyet Alanlar  ; 

aat Müteahhitlik, Ula rma, Temizlik, Jeotermal Kullan , Turizm letmecili i kapsam nda faaliyet 
vermektedir. 

-Bergama jeotermal sahas ndan temin edilen jeotermal enerjinin de erlendirilerek konutlar  merkezi sistemle 
lmas , 

-Konusu ile ilgili hizmet personeli temin ederek çe itli ihaleler kapsam nda personel çal lmas , 

-Beton parke, bordür, ya mur olu u vb. beton elemanlar  üretimi yapmak üzere kurulmu  tesisi bulunmakta 
olup tesis 2008 y nda kiralama yap lm r.2010 y  içinde tesisi kiralayan firma ile sözle me 
feshedilmi tir.  

irketimiz 2011 y nda 6111 say  yasa ile ve Belediye Ba kan n da destekleri ve yard mlar  ile 
Resmi Borçlar  yap land rma yoluna gidilmi  ve buna ait taksitler düzenli olarak ödenmektedir. 2012 

nda Bergama Belediyesi’nden al nan 11 adet hizmet halesi Hakedi  Dosyalar  tamamlanarak ilgili 
ki ilere imzalat lm  ve üst yaz  ile ihaleyi yapan birimlerine teslim edilmi tir.  Ayr ca 2012 y  Aral k 
ay nda Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlar z Belediye Ba kan n da destekleri ve 
yard mlar  ile 48.maddeye göre yap land rarak irketimiz 2013 y  için Bergama Belediyesi’nin ihalelerine 
kat lm  ve 10 adet hizmet ihalesi alm r. irketimizin yeniden yap land lan borçlar  taksit plan  dahilinde 
imkanlar ölçüsünde ödenmektedir. 

           Merkez büro, jeotermal büro, jeotermal antiye ve hizmet ihaleleri kapsam nda personel olmak üzere 
toplam 175 personel ile hizmet vermeye devam etmektedir. 

           irketimizin Vergi Dairesine ve S.G.K.’ya olan borçlar  olan 6111 say  yasaya göre taksitlendirilmi  
olup, düzenli olarak ödenmektedir. 2012 y nda yap lan ödeme a daki gibidir; 

      TOPLAM BORÇ TAKSIT TUTARI  ÖDENEN TUTAR 

Vergi Dairesi       1.997.431,95.-TL.    112.455,86.-TL.    469.691,07.-TL. 

S.G.K.            1.902.326,14.-TL.      51.551,36.-TL.    265.328,33.-TL. 

 

Bunun d nda 2012 y  içerisinde cari dönem olarak Vergi Dairesine (Toplam; 849.776,98.-TL.) ve 
S.G.K.’ya (Toplam; 208.166,23.-TL.) borçlar düzenli olarak ödenmektedir.  

RKETLER 
 

BETA ULA IM TEM ZL K AAT JEOTERMAL KAYNAKLAR 
VE TUR ZM LETMEC  SAN.T C.LTD. . 
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            H ZMET HALELER  : 

 2012 y  Zab ta Destek Hizmeti Al i, 
 Bergama Belediyesi s rlar  içinde 2012 y  Yol ve Üst Yap  Bak m Onar m ve Müdahale 

Hizmetleri i, 
 2012 Y çerisinde Ula m Destek Hizmeti Al i, 
 2012 Y çerisinde Su ebekede çilik Hizmeti Al i, 
 2012 Y çerisinde Mezbaha Kesim Ve Kesim Sonras  Hizmetleri i, 
 2012 Y çerisinde tfaiye Müdürlü ü için Destek Hizmeti Al i, 
 2012 Y mar Düzenleme Ve Uygulama Hizmetleri i, 
 2012 Y  Park ve Bahçeler Müdürlü ü Sera Düzenleme i, 
 2012 Y çerisinde Muhtelif dari Birimlere Yard mc  Hizmetli Al i, 
 ehrimizde 2012 Y çerisinde 500 Yoksul Ki iye Bergama Belediyesi A evinde Günde 1 Ö ün 

Yemek Yap lmas  ve Da lmas i, 
 2012 Y çerisinde Kat  At k Tesisleri Hizmet Al i, 

     

          Bu ihalelerdeki gelir ve gider durumumuz a daki gibidir ; 

 

HALE ADI         GEL R       G DER 

Mezbaha Kesim   328.967,11.-TL.   392.022,92.-TL. 
mar Düzenleme   251.208,00.-TL.   268.191,66.-TL. 

Büro Hizmetleri   630.742,34.-TL.   719.497,49.-TL. 
evi halesi    999.180,00.-TL.   550.004,44.-TL. 

Ula m Destek halesi  411.457,15.-TL.   536.209,17.-TL. 
Zab ta Destek halesi   652.737,39.-TL.   760.417,43.-TL. 
tfaiye Destek halesi   120.666,10.-TL.   147.665,95.-TL. 

Yol Üst Yap halesi   910.157,33.-TL.          1.151.464,88.-TL. 
Su ebeke halesi   362.358,95.-TL.   450.381,44.-TL. 
Kat  At k halesi     95.698,91.-TL.   115.065,30.-TL. 
Park Bahçe Sera halesi        90.570,38.-TL.          104.181,73.-TL. 
TOPLAM                      4.852.743,66.-TL.                        5.195.102,41.-TL. 
Organizasyon halesi                        592.500,00.-TL.   485.238,13.-TL.  
(Kermes Organizasyon )  
Do u Akdeniz EMITT Fuar                52.750,00.-TL.                             73.121,27.-TL. 
GENEL TOPLAM               5.497.993,66.-TL.                         5.753.461,81.-TL. 
 

         Bu ihaleler haricinde 2012 y nda 34 adet do rudan temin eklinde ihale yap lm  olup,  ihalelerden 
281.281,42.-TL. gelir elde edilmi  ve 195.413,37.-TL. gider yap lm r. Ayr ca Kültür Sosyal ler 
Müdürlü ü’nün açm  oldu u 1 adet Evde Hasta Ya  Bak m do rudan temin eklinde yap lan ihaleden 
13.850,00.-TL. gelir elde edilmi  ve 11.553,33.-TL. gider yap lm r.  

   

 2010 y  içinde 7.392,82.-TL. harcanarak Bergama Belediyesi Sosyal Tesislerindeki A evine Pide 
 yapt lm  olup, ilçemizde vefat eden ki ilerin cenazelerine 150 adet pide yap p gönderilmektedir. 
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Ayr ca Bergama Belediyesi Sosyal Tesislerindeki ilçemizdeki yoksul ki ilere günde 1 ö ün yemek 
yap larak evlerine kadar da lmaktad r. 

2013 y  hizmet ihaleleri Aral k-2012 ay nda yap lm  olup, irketimiz 10 adet hizmet ihalesini alm r. 

 2013 y  Zab ta Destek Hizmeti Al i, 
 Bergama Belediyesi s rlar  içinde 2013 y  Yol ve Üst Yap  Bak m Onar m ve Müdahale 

Hizmetleri i, 
 2013 Y çerisinde Ula m Destek Hizmeti Al i, 
 2013 Y çerisinde Su ebekede çilik Hizmeti Al i, 
 2013 Y çerisinde Mezbaha Kesim Ve Kesim Sonras  Hizmetleri i, 
 2013 Y çerisinde tfaiye Müdürlü ü için Destek Hizmeti Al i, 
 2013 Y mar Düzenleme Ve Uygulama Hizmetleri i, 
 2013 Y çerisinde Muhtelif dari Birimlere Yard mc  Hizmetli Al i, 
 ehrimizde 2013 Y çerisinde Bergama Belediyesi A evinde Halk Ekmek Yap  ve Da ,  

500 Yoksul Ki iye Günde 1 Ö ün Yemek Yap lmas  ve Da lmas i, 
 2013 Y çerisinde Kat  At k ve At k Su Ar tma Tesisleri letme i, 

 

 

  HALE ADI   HALE SÖZLE ME BEDEL  

Mezbaha Kesim    509.970,00.-TL.    
mar Düzenleme    334.683,36.-TL.    

Büro Hizmetleri            1.035.566,88.-TL.    
evi halesi             1.186.414,25.-TL.    

Ula m Destek halesi    617.182,32.-TL.    
Zab ta Destek halesi    933.497,28.-TL.    
tfaiye Destek halesi    186.315,84.-TL.    

Yol Üst Yap halesi                1.322.452,92.-TL.          
Su ebeke halesi    526.776,36.-TL.    
Kat  At k halesi               237.241,56.-TL.    
TOPLAM                         6.890.100,77.-TL.                    

     

 

EKMEK  BÜFELER   ; 

  Fatih Polyester Turizm G da Ltd. ti.'den 06 Ekim 2010 tarih ve 256051 nolu fatura ile al nan 7 adet 
Polyester Ekmek Kabini ilçemizde Zafer Mahallesi, Selçuk Mahallesi, Ulucami Mahallesi, Fevzipa a 
Mahallesi, Fatih Mahallesi, Turabey Mahallesi ve Atatürk Mahallesi olmak üzere 7 ayr  noktaya kurulmu  
ve 2011 y ndan itibaren ekmek sat  yap lmaya ba lanm r. .Bu büfelere Özürlü Personel al narak 
çal lmaktad r. Ekmek Büfelerinden 2012 y nda 231.568,08.-TL. gelir elde edilmi ; buna kar k 
197.183,52.-TL. ekmek al  yap lm r.  
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ER LER Z  ; 

 Bergama Belediyesi'ne do rudan temin yolu ile 3 adet arac z (Su ebeke, Park ve Bahçeler 
Müdürlü ü ile Zab ta Müdürlü ü’ne) kiralanm  olup, bu kiralamadan 40.500,00.-TL. gelir elde edilmi tir. 

 Ayr ca lçemiz Fevzipa a Mahallesi Sanayi Sitesi mevkiinde S zd rmazl k Tesisi yapt lm r.    

7850/10.000 KONUT E DE ER BERGAMA JEOTERMAL ISITMA S STEM  

           Jeotermal sistemde ilk kez 27- Aral k – 2004 y nda Yuvam sitesinde 42 konutla ba layan konut 
tmac nda 2012 y  itibariyle toplam 50 Konut say yla tmaya devam edilmektedir. Yuvam sitesi 

sisteminde herhangi bir aksakl k bulunmamaktad r. 

         Bayatl  sitesinde 2005 y nda ba lanan tma sisteminde ise 2012 y  itibariyle toplam üye say z 
357 abonedir. 2010-2011 tma y   içerisinde herhangi bir  üye kayd  yap lmam r. Bayatl  sitesi 

tmas nda k  aylar nda ayda ortalama  30-40 ikayet al nmakta sistemdeki bu aksakl klar küçük çapl  
müdahalelerle  teknik ekiplerimiz taraf nda an nda müdahale edilerek  giderilmeye çal lmaktad r. 

        Jeotermal sistemde devreye al nm  DB-2 kuyusu ile nma yap lmaktad r. Sisteme kat m ve kullan m 
ücretleri a daki gibidir: 

STEME KATILIM BEDEL : 

100 M²   Birim fiyat  1.900,00.-TL. olup bunun üzerindeki her M²  konut ölçülerek Toplam sisteme kat m 
bedeli hesaplanmaktad r. 

Örne in:135 M² bir konut için, 135x19,00.-TL.=2.565,00.-TL. sisteme kat m bedeli ödenecektir. 

JEOTERMAL KULLANIM BEDEL : 

* 100 M²  Kullan m fiyat  K  dönemi Kas m – Aral k – Ocak – ubat – Mart – Nisan  dahil olmak üzere  6 
ay  Is tma  ve Kullan m suyu ücreti olarak  92,80.-TL.  ücret al nmaktad r. 

* 100 M²  Kullan m fiyat  Yaz dönemi May s – Haziran – Temmuz – A ustos – Eylül – Ekim olmak üzere 6 
ay sadece kullan m suyu ücreti olarak 46,40.-TL.  ücret al nmaktad r. 

* 100 M² bir konutun 1 y ll k toplam ödeyece i Jeotermal Kullan m ücreti KDV dahil 835,00.-TL. dir.    

* Jeotermal sistem k  aylar nda irketimize ayl k ortalama 26.000,00.-TL. gelir sa lamaktad r. 

* irketimizin Jeotermal Tesisinin 2012 gelir tahakkuku ve tahsilat grafi i a dad r: 
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BETA LTD. . 2012 YILI 

       AYLAR   GEL RLER   G DERLER 
Ocak 12   28.844,22 TL      9.888,52 TL 

ubat 12   38.483,53 TL   23.587,18 TL 
Mart 12   34.873,91 TL   23.800,17 TL 
Nisan 12   31.724,17 TL   10.008,22 TL 
May s 12   29.067,57 TL   17.695,44 TL 
Haziran 12   14.910,62 TL   12.845,04 TL 
Temmuz 12   12.285,72 TL   12.484,90 TL 

ustos 12     7.128,65 TL   16.923,48 TL 
Eylül 12     7.677,48 TL   38.940,66 TL 
Ekim 12     9.022,40 TL   17.897,01 TL 
Kas m 12   22.817,69 TL   25.196,51 TL 
Aral k 12   29.568,63 TL   33.158,34 TL 
TOPLAM 266.404,59 TL 242.425,47 TL 

 

BETA LTD. .2012 YILI JEOTERMAL GEL R VE G DER GRAF  
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irketimiz 21.02.1992 tarihinde Bergama Belediyesi taraf ndan kurulmu tur. irketimizin sermayesi 
1.650.000,00-TL olup, sermayenin 1.417.500,00-TL’s  Bergama Belediyesi’ne, 227.500,00-TL’s  yine 
Bergama Belediyesi’nin di er irketi olan Beta Ula m Temizlik aat Jeotermal Kaynaklar Ve Turizm 

letmecili i Sanayi Ticaret Limited irketi’ne, 5.000,00-TL’s  Nike Mü avirlik Müteahhitlik Temizlik 
Bay nd rl k Ula m Hizmetleri Sanayi Ticaret Limitet irketi’ne aittir.  

irketimizin Faaliyet Alanlar  

-Maden ve ta  ocaklar  i letmesi, granit parke ta  imalat  ve ticareti, 

-Her türlü g da ve ihtiyaç maddesinin al m sat  yapmak, toptan-perakende sat  ma azalar  açmak, 

-Her türlü tan m ve organizasyon faaliyetinde bulunmak, 

-Konusu ile ilgili hizmet ihalelerine kat larak bunlar  yüklenmek ve yerine getirmek, 

-Konusu ile ilgili her türlü ta t arac  iktisap etmek gerekti inde sahip oldu u her türlü ta t araçlar  üzerinde 
ayni ve ahsi tasarruflarda bulunmak, 

irketimiz Cleopatra Güzellik Il cas  Tesislerini i letmekte olup, burada her türlü yemekli-yemeksiz 
ni an, dü ün, özel organizasyonlar, özel toplant  vb. faaliyetlerde bulunmaktad r. Bunun yan nda Bergama 
Belediyesi Hizmet Binas  içindeki çay oca  i letmektedir.  

  irketimizin Vergi Dairesine ve S.G.K.’ya olan borçlar  olan 6111 say  yasaya göre taksitlendirilmi  
olup, düzenli olarak ödenmektedir. 2012 y nda ödenen 6111 say  yasa taksit ödemesi a daki gibidir; 

      TOPLAM BORÇ            TAKSIT TUTARI  ÖDENEN TUTAR 

Vergi Dairesi          384.080,10.-TL.         21.342,79.-TL.    108.618,86.-TL. 

S.G.K.           832.576,75.-TL.          33.912,99.-TL.    194.753,49.-TL. 

Bunun d nda 2012 y  içerisinde cari dönem olarak Vergi Dairesine (Toplam; 28.653,19.-TL.) ve 
S.G.K.’ya (Toplam; 14.287,02.-TL.) borçlar düzenli olarak ödenmektedir.  

 

GÜZELL K ILICASI TES SLER  : 

irketimizin ubesi olan Cleopatra Güzellik Il cas  Tesisleri yeniden yap land larak temiz, kaliteli 
ve güler yüzlü personelleri ile faaliyetlerine h zla devam etmektedir. irketimizin faaliyet alanlar  
kapsam nda 17 personel ile hizmet vermeye devam etmektedir. 2012 y  içinde Dü ün, Ni an Merasimleri 
için yer talepleri de erlendirilmekte ve bo  olan günlere gelen vatanda larla sözle me yap lmaktad r. 2012 

nda Ramazan Etkinlikleri Güzellik Il cas  Tesislerinde düzenlenmi tir. Bu amaçla Hande TIRAKA ile 
sözle me imzalanm  ve bunun kar nda 35.000,00.-TL.+K.D.V. ödenmi tir. 2012 y  içinde 
tesislerimizde çal an personelimizin irketimize maliyeti 783.615,93.-TL. olmu tur. Bunun yan nda Genel 
Gider, Elektrik, Haberle me v.b. Giderler olarak 427.526,95.-TL. harcama yap lm r. 2012 y  A ustos 

BAKIRÇAY MADENC K MÜTEAHH TL K MÜ AV RL K TANITIM 
ORGAN ZASYON H ZMETLER  VE GIDA SANAY  T CARET L TED RKET   
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ay nda Güzellik Il cas  Tesislerinde havuz k sm  restore edilerek Aquapark E lence Sahas  olarak hizmete 
aç lm r. Bu i  için 100.922,52.-TL. masraf yap lm , buna kar k 7.708,75.-TL. gelir elde edilmi tir. 
Bunun d nda tesisimizin Gelir ve Gider durumunu gösterir tablo ve grafik a daki ekildedir: 

GÜZELL K ILICASI 2012 YILI 

AYLAR GEL R DER 
Ocak 12   26.529,58 TL   16.453,38 TL 

ubat 12   34.311,06 TL   30.880,35 TL 
Mart 12   42.961,84 TL   37.631,50 TL 
Nisan 12   55.671,11 TL   49.706,16 TL 
May s 12 104.176,33 TL   75.306,53 TL 
Haziran 12 173.873,54 TL   91.028,42 TL 
Temmuz 12 123.691,03 TL   99.792,07 TL 

ustos 12   86.142,76 TL   75.699,36 TL 
Eylül 12   84.745,84 TL   71.250,68 TL 
Ekim 12   41.077,21 TL   38.504,76 TL 
Kas m 12   31.011,25 TL   36.004,28 TL 
Aral k 12   36.595,41 TL   54.584,18 TL 
TOPLAM 840.786,96 TL 676.841,67 TL 

 

BAKIRÇAY MADENC K LTD. . GÜZELL K ILICASI 2012 YILI GEL R-G DER GRAF  
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ÇAY OCA I  : 

irketimiz Bergama Belediyesi Hizmet Binas  içindeki Çay Oca nda çay, me rubat sat  
yap lmaktad r. Burada 3 adet personelimiz çal maktad r. 2012 y  içinde çal an personelimizin irketimize 
maliyeti 50.914,16.-TL. olmu tur. Bunlar n d ndaki Gelir ve Gider durumunu gösterir tablo ve grafik 
Ek'tedir. 

          irketimiz bunlar n haricinde 2012 y nda Bergama Belediyesi’ne do rudan temin yap lan i ler 
neticesinde 294.945,24.-TL. gelir elde edilmi , buna kar k 160.476,08.-TL.gider yap lm r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKIRÇAY MADENC K LTD. . ÇAY OCA I 2012 YILI GEL R-G DER GRAF  
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ÇAY OCA I 2012 YILI 

AYLAR      GEL R      G DER 
Ocak 12   3.020,04 TL   1.119,67 TL 

ubat 12   1.865,80 TL   1.259,97 TL 
Mart 12   2.699,19 TL   1.728,66 TL 
Nisan 12   1.713,02 TL      661,39 TL 
May s 12   2.824,13 TL   1.748,03 TL 
Haziran 12   2.508,16 TL   1.585,67 TL 
Temmuz 12   2.291,77 TL   1.123,90 TL 

ustos 12   2.282,46 TL   1.056,61 TL 
Eylül 12   2.838,92 TL   1.259,47 TL 
Ekim 12   3.138,97 TL   1.379,82 TL 
Kas m 12   2.612,57 TL   1.193,31 TL 
Aral k 12   3.643,63 TL   1.309,03 TL 
TOPLAM 31.438,66 TL 15.425,53 TL 
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         Bergama Pamuk pli i ve Dokuma Sanayi T.A. . k saca Tekstil Fabrikas  Özelle tirme Yüksek 
Kurulu’nun 13.06.2005 tarih 2005/72 say  karar na istinaden 446 Say  Kanunun 2/i maddesi çerçevesinde 
bila bedel ile 14.Temmuz.2005 tarihinde Bergama Belediye Ba kanl ’na devredilmi tir. 
 
         irketimizin sermayesi 53.500.000,00-TL olup %99,98’i Sümer Holding A. . taraf ndan Bergama 
Belediye Ba kanl ’na devredilmi tir. 
 

irketin sermaye da ; 
 Bergama Belediyesi 53.488.479,38-TL 
 Tar m Sat  Kooperatifler Birli i 4.182,87-TL 
 Türkiye  Bankas  2.478,00-TL 
 Bergama Tar m Sat  Kooperatifi 70,80-TL 
 Zeytinda  Belediyesi 28,32-TL 
 Aklan Tar m 1.770,00-TL 
 Gerçek ve tüzel ki iler 2.990,63-TL 

eklindedir. 
 
        irket bünyesinde nöbetçi personel olarak 6 ki i çal maktad r. 
 
        irketimizin Vergi Dairesine ve S.G.K.’ya olan borçlar  olan 6111 say  yasaya göre taksitlendirilmi  
olup, düzenli olarak ödenmektedir. 2012 y nda 6111 say  yasaya göre yat lan taksit toplam  a daki 
ekildedir; 

 
      TOPLAM BORÇ       TAKSIT TUTARI  ÖDENEN TUTAR 

Vergi Dairesi         53.221,03.-TL.     2.956,72.-TL.       14.659,33-TL. 
S.G.K.             164.806,54.-TL.     9.148,36.-TL.       80.804,48.-TL. 
 

Bunun d nda 2012 y  içerisinde cari dönem olarak Vergi Dairesine (Toplam; 117.433,86.-TL.) ve 
S.G.K.’ya (Toplam; 37.800,26.-TL.) borçlar düzenli olarak ödenmektedir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERGAMA PAMUK PL  VE DOKUMA SANAY  T.A. . 
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2011 YILINDA YAPILIP 2012’DE DEVAM EDEN HALELER  
 
 
1.a) LOJMAN B NALARININ TADILATI HALES   : Bergama Pamuk pli i ve Dokuma 
T.A. .’nin Atatürk Mah. Adnan Saygun Cad. No:2 Bergama/ ZM R adresinde kurulu fabrikas nda Mevcut 
Lojman Binalar n Tadilat n Yap lmas i 13.Eylül.2011 Sal  günü saat:14.00’da Belediye Meclis 
Salonunda ihalesi yap ld . hale Teklif Alma Usulü ile yap lm  olup, 12 firma/ ah s ihaleye davet edilmi tir. 
haleye kat lmak için 4 firma/ ah s dosya sat n ald  (200,00.-TL. kar ). haleye 2 firma/ ah s teklif zarf  

verdi. Bunlar n de erlendirilmesi neticesinde en uygun teklifi veren EVYAP Emlak Pazarlama aat 
San.ve Tic.Ltd. ti. ihaleyi 1.054.045,96.-TL. + K.D.V. bedel ile alm r. (Sözle me Türü; Birim Fiyat 
Sözle me)  
 Bu i e kar k ad  geçen firma (EVYAP Emlak Pazarlama aat San.ve Tic.Ltd. ti.) imdiye kadar 
8 adet hakedi  haz rlay p vermi tir. (930.092,06.-TL.+K.D.V.) 
  
2.b) MEVCUT DAR  B NANIN TADILATI HALES  : Bergama Pamuk pli i ve Dokuma 
T.A. .’nin Atatürk Mah. Adnan Saygun Cad. No:2 Bergama/ ZM R adresinde kurulu fabrikas nda Mevcut 
dari Binan n Meslek Yüksek Okulu olarak tadilat n yap lmas  i i 04.Kas m.2011 Cuma günü 

saat:14.00’da Belediye Meclis Salonunda ihalesi yap ld . hale Teklif Alma Usulü ile yap lm  olup, 12 
firma/ ah s ihaleye davet edilmi tir. haleye kat lmak için 5 firma/ ah s dosya sat n ald  (200,00.-TL. 
kar ). haleye 3 firma/ ah s teklif zarf  verdi. Bunlar n de erlendirilmesi neticesinde en uygun teklifi 
veren EVYAP Emlak Pazarlama aat San.ve Tic.Ltd. ti. ihaleyi 995.929,88.-TL. + K.D.V. bedel ile 
alm r. (Sözle me Türü; Birim Fiyat Sözle me) 
 Bu i e kar k ad  geçen firma (EVYAP Emlak Pazarlama aat San.ve Tic.Ltd. ti.) imdiye kadar 
5 adet hakedi  haz rlay p vermi tir. (1.294.609,41.-TL.+K.D.V.)  
 
2. Sat lan emtia ya da makinalar n tamam  ihale dosyas nda yer alan kalemler olup, in aat ve y m 
esnas nda ç kan hurda kap , pencere vs.ler ise halen fabrika alan  içinde bulunmaktad r. 
 
3. Yap lan ihale sonras nda Bergama Pamuk pli i ve Dokuma T.A. . hesab na yat lan para bankalardan 
al nan teklifler do rultusunda vadeli hesapta de erlendirilmekte ve ayr ca faiz geliri getirmektedir. Söz 
konusu miktar yaln zca e itim amaçl  ve fabrika binalar n yap nda kullan lmaktad r. 
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BELED YE  VETER NER LER  MÜDÜRLÜ Ü 

2 STRATEJ K ALAN: ÇEVRE 

2.3 STRATEJ K AMAÇ: KENT TEM ZL  STANDARTLARININ YÜKSELT LMES  

Hedef  2.3.4 HEDEF: Ha ere ile mücadelenin yap lmas . 

Performans 
Hedefi 

Ha ere ile mücadelenin yap lmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  2.3.4.1 Sivrisinek, karasinek, hamamböce i, fare vb. ha erelerin  üreme alanlar n periyodik olarak kontrol edilmesi, aç k ve kapal  alanda ilaçlama yap lmas  

Faaliyet  2.3.4.2 laçlama ekipman  araç-gereç al nmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

laçlama çal mas  25.000 Ha 25.000 Ha %100 

laç al  400 litre 390 Litre %97.5 

laçlama ekipman  araç-gereç al nmas  htiyaca göre % 100 %100 

laçlama ekipman  bak m ve onar  %100 %100 %100 

Hedef  2.3.5 HEDEF: Sahipli ve sahipsiz hayvan sa  iyile tirilmesine yönelik çal malar n yap lmas . 

Performans 
Hedefi 

Sahipli ve sahipsiz hayvan sa  iyile tirilmesine yönelik çal malar n yap lmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  2.3.5.1 Sahipsiz hayvanlar n bak mevinde rehabilitasyon, k rla rma, kay t alt na al nma ve sahiplendirme çal malar n yap lmas  

Faaliyet  2.3.5.2 Hayvan bak mevine iyile tirme çal malar n yap lmas  

Faaliyet  2.3.5.4 Kurban Bayram nda sa kl  ko ullarda hayvan kesilebilecek alanlar n olu turulmas  ve tedbirlerin al nmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Sahipsiz hayvanlara yönelik k rla rma ve kay t için hizmet sat n al nmas  2 kez/y l 2 Kez/Y l % 100 

Hayvan bak mevine iyile tirme çal malar n yap lmas  %100 %100 %100 
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Kurban kesim yerlerinin olu turulmas  %100 %100 %100 

Hedef  2.3.6 HEDEF: Hayvan kesimi ve muayene i lemlerinin yap lmas . 

Performans 
Hedefi 

Hayvan kesimi ve muayene i lemlerinin yap lmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 2.3.6.1 Hayvan kesimi ve muayene yap lmas     

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Kesilen hayvan say  (Küçükba +Büyükba ) 7000 adet /y l 6548 %93.54 

Muayene yap lan hayvan say  (Küçükba +Büyükba ) 7000 adet/y l 6548 %93.54 

5 STRATEJ K ALAN: SA LIK  

5.1 STRATEJ K AMAÇ: SA LIKLI B R TOPLUM OLU TURMAK 
Hedef  5.1.4 HEDEF: G dalar n ve g da tesislerinin tamamen hijyen hale getirilmesi. 

Performans 
Hedefi 

dalar n ve g da tesislerinin hijyen hale getirilmesi 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  5.1.4.1 Kaçak et denetim ekibinin personel ve teknik aç dan güçlendirilmesi 

Faaliyet  5.1.4.2 Zararl  ve  bozuk g dalar n imha edilmesinin sa lanmas  

Faaliyet  5.1.4.3 Belediye Mezbahas n daha hijyen duruma getirilmesi 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Kaçak et denetim ekibinin olu turulmas  1 1 %100 

da denetim seminerleri - - - 

Denetim sonucunda imha edilen zararl  g dalar %100 %100 %100 

Dezenfektan malzemesi al  %100 %100 %100 
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13 STRATEJ K ALAN: DENET M 

1 STRATEJ K AMAÇ: SA LI I VE HUZURU TEHD T EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRAB LMEK, SA LIKLI VE TEM Z B R ÇEVRE N 
GEREKL  TEDB RLER  ALAB LMEK 

Hedef  13.1.6 HEDEF: G da üretimi ve sat  tapan i yerlerinin denetiminin yap lmas . 

Performans 
Hedefi da üretimi ve sat  tapan i yerlerinin denetiminin yap lmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  13.1.6.1 Denetim ekibinin olu turulmas  

Faaliyet  13.1.6.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Denetim ekibinin olu turulmas  - - - 

Denetim raporlar  - - - 
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HAL  MÜDÜRLÜ Ü  

9 STRATEJ K ALAN: KENT EKONOM  

1 STRATEJ K AMAÇ: KENT N EKONOM K ALANDAK  GEL  VE KAL EL  MALIN HALKA ULA IMINI SA LAMAK 

Hedef  9.1.1 HEDEF: Tar msal ekonominin planlanmas  ve geli tirilmesi  

Performans 
Hedefi 

01 Ocak 2012 tarihinde Yürürlü e girecek olan hal yasas  çerçevesinde Tar msal ekonomiye yön vermek. 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  9.1.1.1 lgili kurumlarla ortak çal malar n yap lmas , bu yönde politikalar geli tirilmesi 

Faaliyet  9.1.1.2 Üretici birlikleri ve üreticilerle ortak seminerler yap lmas  

 Faaliyet  9.1.1.3 Sebze ve meyve halinin etkinli inin art lmas , yeni hizmet binas n 3 y l içerisinde tam kapasiteli çal mak üzere olu turulmas  

 Faaliyet  9.1.1.4 Üreticilere yönelik kaliteli üretim konusunda e itim çal malar na destek verilmesi 

Faaliyet  9.1.1.5 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlü e girecek olan Hal yasas  gere i yasada belirten norm kadrolar n olu turulmas  

Not: Yukar da belirtilen 1,2,3 ve 4. F kralardaki faaliyetlerin y lda 1 kez gözden geçirilmesi 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Seminer say  1 1 100 

Hizmet binas n yap lmas  %100 0 0 

Proje ve uygulama say  5 Adet 3 60 

Hedef  9.1.2 HEDEF: Kapal  Pazar yerinin etkinli inin art lmas  ve idame edilmesi 

Performans 
Hedefi 

Kapal  Pazar yerinin etkinli inin art lmas  ve idame edilmesi 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 9.1.1.1 Kapal  Pazar yerinin aç k olan üst bölümlerinin kapanmas  
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 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Kapal  Pazar yerinin aç k olan üst bölümlerinin kapat lmas  - 100 100 

Hedef  9.1.3 HEDEF: Ya  sebze ve meyve için fatura rusum kontrol ve denetimlerinin yap lmas  

Performans 
Hedefi 

Ya  sebze ve meyve için fatura rusum kontrol ve denetimlerinin yap lmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 9.1.2.1 
4 Ki ilik Hal personeli (Hal Müdür V., Hal Sorumlusu, Hal Tahsildar  ve 1 Zab ta görevlisi) belirlenecek olan 2 ki ilik Zab ta ekibi, 2 ki ilik Emniyet 
ekibi  ve 1 ki i Vergi Dairesi Personeli e li inde Hal yasas  gere i denetim noktalar nda denetim yap lmas . 

Faaliyet 9.1.2.2 Denetim yap lmas  ve raporlanmas . 

Faaliyet 9.1.2.3 Yeni hal yasas na göre matbu evraklar n haz rlanmas . 

Faaliyet 9.1.2.4 Sebze ve meyve giri  ç  miktarlar n takip edilmesi. 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Denetim  
%100 

%100 %100 

Personel say  %100 0 0 
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TFA YE MÜDÜRLÜ Ü  

11 STRATEJ K ALAN: TFA YE VE AFET YÖNET  

1 STRATEJ K AMAÇ: VATANDA LARIN CAN VE MAL GÜVENL  SA LAMAK AMACI LE TFA YE VE AC L YARDIM H ZMETLER  
ETK NLE REB LMEK 

Hedef  11.1.1 HEDEF: Donan ml  ve nitelikli  tfaiye te kilat n olu turularak, halk n can ve mal emniyetinin sa lanmas  

Performans 
Hedefi Donan ml  ve nitelikli  tfaiye te kilat n olu turularak, halk n can ve mal emniyetinin sa lanmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  11.1.1.1 tfaiye  personelinin görev ve sorumluluk alanlar  ile ilgili hizmet içi e itimlerin yap lmas  

Faaliyet 11.1.1.2 Araç-gereç kapasite durumunun de erlendirilmesi ve ihtiyaçlar n temin edilmesi 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Al nan  e itim say  1 Kez 1 100 

Kurtarma ve söndürme aparatlar  al  htiyaca göre - 0 

Ambulans al  1 adet - 0 

Hizmet arac  al  1 Adet - 0 

Çift kabinli acil kurtarma arac  al  2 Adet  - 0 

tfaiye söndürme arac  2 Adet - 0 

Hedef  11.1.2 HEDEF: Afet ve Sivil Savunma hakk nda halk n bilinç düzeyinin artt lmas  

Performans 
Hedefi 

Afet ve Sivil Savunma hakk nda halk n bilinç düzeyinin artt lmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  11.1.2.1 Okullara, halka ve kurumlara teorik ve uygulamal  afet ve sivil 

savunma e itimlerinin verilmesi Faaliyet 11.1.2.2 Personele teorik ve uygulamal  afet ve sivil savunma e itimlerinin verilmesi 

Faaliyet 11.1.2.3 Afet ve sivil savunma konusunda e itici bro ürlerin haz rlanmas  

Faaliyet 11.1.2.4 Yang n güvenli i yönünden yang n söndürme cihazlar n bak m ve dolumu gibi periyodik kontrollerin yap lmas  
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 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Okullarda e itim çal malar  1 Kez 1 100 

Belediye personeline verilen e itim çal malar  1 Kez 1 100 

Bro ür bast p da lmas  20.000 adet 10000 50 

Yang n güvenli i yönünden yang n söndürme cihazlar n bak m ve dolumu gibi periyodik 
kontrollerin yap lmas  

2 Kez 2 100 

Hedef  11.1.3 HEDEF: Her türlü afete haz rl kl  olunmas  

Performans 
Hedefi 

Her türlü afete haz rl kl  olunmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  11.1.3.1 Belediye içi Sivil Savunma Plan , Milli Alarm  Takvimi, Sava  Hasar Onar m Planlar , Ola anüstü hal ve tatbikatlarda 24 saat çal ma planlar n 
yenilenip güncel hale getirilmesi 

Faaliyet  11.1.3.2 Sivil Savunma Plan  kapsam nda e itim ve tatbikatlar n  yap lmas  

Faaliyet  11.1.3.3 Muhtemel afet senaryolar n tespiti ve müdahale stratejilerinin 

Geli tirilmesi  2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Plan güncelleme çal malar  1 Kez 1 100 

Sivil Savunma Plan  kapsam nda e itim ve tatbikatlar n  yap lmas  1 Kez - 0 

Muhtemel afet senaryolar n tespiti ve müdahale stratejilerinin 
geli tirilmesi 

1 Kez - 0 
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ULA IM H ZMETLER  MÜDÜRLÜ Ü 

4 STRATEJ K ALAN: ULA IM 

4.1 STRATEJ K AMAÇ: KENT N ÖZGÜN YAPISI VE D NAM KLER  D KKATE ALAN, ULA ILAB RL  SA LAYAN GEL  ULA IM A INA 
SAH P OLMASI 

Hedef  4.1.3 HEDEF: ehirleraras  Otogar’ n etkin kullan labilir hale getirilmesi. 

Performans Hedefi ehirleraras  Otogar’ n etkin kullan labilir hale getirilmesi. 

Faaliyet ve Projeler 
Faaliyet  4.1.3.1 Otogar- ehir içi ula n sa lanmas , otogar çevre düzenlemesinin sa lanmas  

Faaliyet  4.1.3.2 Otogar tesisi içindeki kamu ve özel i yerlerinin aktif hale getirilmesi 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Al nan görü  ve öneriler 2 Kez/Y l - 0 

Sektörel bazda al nan görü  ve öneriler 2 Kez/Y l - 0 

Otogar bölgesi analiz çal malar  2 Kez/Y l - 0 

Bak m onar m ve çevre düzeni çal malar  %100 100 100 

Hedef  4.1.4 HEDEF: ehir içi toplu ta ma sisteminin geli tirilmesi. 

Performans Hedefi ehir içi toplu ta ma sisteminin geli tirilmesi. 

Faaliyet ve Projeler 

Faaliyet  4.1.4.1 Özel halk arac  çal malar n hizmet odakl  olarak sürekli denetim ve kontrolü 

Faaliyet  4.1.4.2 Araç modellerinin ver görünümlerinin iyi olmas  

Faaliyet  4.1.4.3 
Ula m güzergahlar  üzerinde eski duraklar n iyile tirilmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni 
duraklar yap lmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Anket ara rmas  1 Kez/Y l - 0 

Araç yeterlilik analiz çal mas  1 Kez/Y l - 0 

Araç de ikli i gerekçe raporu 1 Kez/Y l - 0 



  

165 
 

Durak say  10 Adet/Y l 10 100 

Bak m yap lan durak say  %100 100 100 

Mevcut Sinyalizasyon sistemi bak m onar  %100 100 100 

Yeni Sinyalizasyon Sistemi yap  1 Adet/Y l 1 100 

Hedef  4.1.5 HEDEF: Araç park n iyile tirilmesi. 

Performans Hedefi Araç park n iyile tirilmesi. 

Faaliyet ve Projeler 

Faaliyet  4.1.5.1 Hizmet önceliklerine göre araç durum analizinin yap lmas  

Faaliyet  4.1.5.2 Ekonomik ömrünü tamamlam  15 ya ndan büyük araçlar n elden ç kart lmas  ve ihtiyaca 
göre yeni araç al nmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Hizmet önceliklerine göre araç durum analizinin yap lmas  %100 - 0 

Ekonomik ömrünü tamamlam  15 ya ndan büyük araçlar n sat  i lemleri %50 - 0 

Mevcut araçlar n bak m onar m çal malar  %100 100 100 

6 STRATEJ K ALAN: SOSYAL BELED YEC K 

6.1 STRATEJ K AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK 

Hedef  6.1.7 HEDEF: E itime ve E itim Kurumlar na destek verilmesi. 

Performans Hedefi itim kurumlar  araç ihtiyac n kar lanmas  

Faaliyet ve Projeler 

Faaliyet  6.1.7.6 itim amaçl  ula m hizmetlerinde araç tahsisi yap lmas   

Faaliyet  6.1.7.7 Çe itli kültürel ve sportif faaliyetlere ula m sa lanmas  

Faaliyet  6.1.7.8 Engelli ö rencilerin okul ula mlar n kar lanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Tahsis edilen araç say  1 Adet - 0 

Ula  sa lanan engelli ö renci say  20 Ki i 10 50 
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NSAN KAYNAKLARI VE E M MÜDÜRLÜ Ü  

1  

STRATEJ K ALAN: KURUMSAL YAPI 1 STRATEJ K AMAÇ: NSAN KAYNAKLARININ GEL LMES  

Hedef    1.1.1 HEDEF: Personelin tamam n, sürekli hizmet içi e itime tabi tutulmas . 

Performans 
Hedefi 

Planlanan e itim çal malar n yap lmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 1.1.1.1 Birimlerin hizmet içi e itim alanlar n belirlenmesi 

Faaliyet 1.1.1.2 Belirlenen alanlarda e itim programlar n haz rlanmas  ve uygulanmas  

Faaliyet 1.1.1.3 lgili personellerin di er kamu kurumlar n açt  sertifikal , idari ve teknik kurslar ile seminerlere gönderilmesi 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Hizmetiçi  e itim analizleri ve planlamas n yap lmas  Bir kez - - 

itimin gerçekle me oran   % 100 % 100 % 100 

itim verimlik oran  % 90 % 90 %100 

itim alan personel say  30 ki i/y l 55 ki i/y l % 180 

Hedef    1.1.2 HEDEF: Kurum kültürünün ve kollektif çal ma bilincinin olu turulmas . 

Performans 
Hedefi 

Birim görev tan mlar n yap lmas  ve personelde kurum kültürünün olu turulmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 1.1.2.1 Kurum kültürünün ve kurumsalla man n önemini anlatan seminerlerin düzenlenmesi 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Seminer çal mas n gerçekle me oran  % 100 1 kez % 100 

Seminer verimlilik oran  % 90 % 90 % 100 
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Kat m say  150 ki i/y l 120 ki i/y l % 80 

Hedef    1.1.3 HEDEF: Toplam kalite yönetimin sisteminin olu turulmas  ve uygulanmas . 

Performans 
Hedefi 

2012 y  içerisinde toplam kalite sisteminin uygulamaya yönelik altyap  çal malar n yap lmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 1.1.3.1 ISO 9001 Kalite Sisteminin Kurulmas  

Faaliyet 1.1.3.2 ISO 9001 belgelendirme çal mas n yap lmas  

Faaliyet 1.1.3.3 lem süreç analizlerinin yap lmas  

Faaliyet 1.1.3.4 Süreç iyile tirme çal malar n yap lmas  

Faaliyet 1.1.3.5 ISO 9001 sisteminin uygulamas n geli tirilmesi 

Faaliyet 1.1.3.6 Proje ekiplerinin olu turulmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Kalite Sistemi kurulu  çal malar  % 100 - - 

Kalite Sistemi kurulu u için yap lan e itim çal malar  % 100 - - 

Kalite Sistemi için dan manl k irketinden hizmet al n yap lmas  % 100 - - 

lem süreç analiz raporlar  % 100 - - 

Birim yöneticileri toplant  kay tlar  % 100 - - 

Proje ekip çal malar  % 100 - - 

Hedef    1.1.4 HEDEF: Çal anlar n motivasyonlar n ve verimlilik düzeylerinin artt lmas   

Performans 
Hedefi 

Çal anlar n motivasyonlar n ve verimlilik düzeylerinin artt lmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 1.1.4.1 Personeller aras  ücret adaletsizli ini giderecek ve personelin ekonomik durumlar  düzeltici uygulamalar n yap lmas  

Faaliyet ve Faaliyet 1.1.4.2 Personelin sosyal imkanlar n artt lmas  konusunda çal malar n yap lmas  
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Projeler Faaliyet 1.1.4.3 Birim içi ve birimler aras  ileti imi artt rmak amac yla sosyal etkinliklerin (gezi-gece-piknik vb.) düzenlenmesi 

Faaliyet 1.1.4.4 Sportif etkinliklerin düzenlenmesi 

Faaliyet 1.1.4.5 Ba ar  personelin ödüllendirilmesi 

Faaliyet 1.1.4.6 Personelin Belediye hizmetlerinden indirimli yararlanmas n sa lanmas  

Faaliyet 1.1.4.7 Birimler aras  memnuniyet analizlerinin yap lmas  

Faaliyet 1.1.4.8 Personelin özel günlerinin takip edilmesi (Do um günü, nikah, yeni do an, cenaze, emeklilik veda etkinli i) 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Yap lan toplu i  sözle meleri - - - 

Sosyal tesislerden ücret indirimlerinin yap lmas   % 100 % 100 % 100 

Gezi, Piknik ve Spor etkinliklerinin yap lmas  2 kez/y l - - 

Ba ar  personele verilecek ödüller darece Belirlenecek - - 

Memnuniyet analizleri 2 kez/y l - - 

Personel özel günleri için yap lan çal malar Sürekli - - 

Hedef    1.1.5 HEDEF: Kurum içi ileti imin geli tirilmesi. 

Performans 
Hedefi 

Kurum içi ileti imin geli tirilmesi. 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 1.1.5.1 Periyodik toplant lar n yap lmas  

Faaliyet 1.1.5.2 Teknolojik ileti im araçlar n kullan lmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Birim müdürleri toplant  1 kez/ay 3 kez/ay % 25 

Tüm Birim Amirleri ile toplant  2 kez/y l 1kez/y l % 50 

E-Belediye Sisteminin aktif kullan  Sürekli Sürekli % 100 
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Hedef   1.1.6 HEDEF: Kat mc  yönetimin olu turulmas . 

Performans 
Hedefi 

Kat mc  yönetimin olu turulmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 1.1.6.1 Bireysel öneri sisteminin kurulmas  

Faaliyet 1.1.6.2 Anketlerin yap lmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

leyi  ile ilgili al nan öneriler 2 kez/y l - - 

Memnuniyet anketleri 2 kez/y l - - 

Hedef    1.1.8 HEDEF: Nitelikli personel istihdam n yarat lmas . 

Performans 
Hedefi 

Nitelikli personel istihdam n yarat lmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 1.1.8.1 Bütçe personel giderlerinin %30 baraj n alt na dü ürülerek yeni personel al n sa lanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Bütçe gerçekle me oran  % 100 - - 

1.3 STRATEJ K AMAÇ: ÇA DA  YÖNET M ANLAYI I VE KENT B NC N GEL LMES  

Hedef  1.3.1 HEDEF: Halk n karar ve hizmet sürecine kat n ve bilgilendirilmesinin sa lanmas . 

Performans 
Hedefi 

Halk n karar ve hizmet sürecine kat n ve bilgilendirilmesinin sa lanmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  1.3.1.1 Meclis toplant lar n internetten yay nlanmas  

Faaliyet  1.3.1.2 Web sayfas n sürekli güncellenmesi 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Meclis toplant lar n internetten yay nlanmas  Her Toplant  % 100 % 100 

Yeni Web sayfas n haz rlanmas  - - - 

Web sayfas n güncellenmesi 1 kez/y l % 100 % 100 



  

170 
 

Hedef  1.3.3 HEDEF: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yap n güçlendirilmesi. 

Performans 
Hedefi 

Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yap n güçlendirilmesi. 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 1.3.3.4 Ça n gerektirdi i tüm teknolojik büro donan m malzemelerinin 

sat n al nmas  Faaliyet 1.3.3.5 E-belediye hizmetlerinin geli tirilmesi ve yayg n kullan n sa lanmas  

Faaliyet  1.3.3.6 Veri analizlerinin yap larak say sal ortamda takiplerinin yap lmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Teknolojik altyap  için yeni araç gereç al  htiyaca göre % 100 % 100 

Teknolojik altyap  hakk nda rapor haz rlanmas  2 kez/y l - - 

Raporlama sisteminin aktif kullan lmas  Her ay - - 

Hedef  1.3.5 HEDEF: Mahalle Muhtarlar n yerel hizmet ko ullar n iyile tirilmesi 

Performans 
Hedefi 

Mahalle Muhtarlar na e itim deste inin verilmesi 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  1.3.5.2 Bilgisayar yaz m ve e itim deste inin verilmesi 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Verilen e itim say  htiyaca göre 1 kez % 50 

itime kat m say  - 55 ki i % 100 

Yaz m deste i sonucu Belediye’ye yap lan dijital ba vuru say  - - - 

5 STRATEJ K ALAN: SA LIK  

5.1 STRATEJ K AMAÇ: SA LIKLI B R TOPLUM OLU TURMAK 

Hedef  5.1.1 HEDEF: Personelin sa k sorunlar n en aza indirilmesi. 

Performans 
Hedefi 

Personelin sa k sorunlar n en aza indirilmesi. 
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Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  5.1.1.1 Risk tan mlamalar  yap larak, tetkik-tedavi ve koruyucu tedbirlerin al nmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Risk ta yan personellerin belirlenmesi 1 kez - - 

Sa k tarama sonuçlar  % 100 112 ki i % 100 

6 STRATEJ K ALAN: SOSYAL BELED YEC K 

6.1 STRATEJ K AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK 

Hedef  6.1.7 HEDEF: E itime ve E itim Kurumlar na destek verilmesi. 

Performans 
Hedefi 

itime ve E itim Kurumlar na destek verilmesi. 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  6.1.7.4 Uygulamal  e itim için stajyer ö renci kabul edilmesi  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Stajyer ö renci ihtiyaç raporu 1 kez/y l - - 

Staj ve çal ma ortam ndan memnuniyet % 90 % 90 % 100 

Staj yapan ö renci say  20 ki i 40 ki i % 200 

Staj verimlilik analizi 1 kez/y l - - 

Staj n mesleki geli ime katk lar  % 90 %60 % 66 

9  

1 STRATEJ K AMAÇ: KÜLTÜREL M RASLARIMIZI YA ATARAK GELECEK KU AKLARA AKTARAB LMEK 

Hedef  9.1.1 HEDEF: Arkeolojik, kentsel ve do al sit alanlar n ya at lmas . 

Performans 
Hedefi 

KUDEB Bürosu’nun kurulmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 9.1.1.7 KUDEB Bürosu’nun kurulmas  
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 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Kadro ihtiyaç analizi 1 kez/y l - % 30 baraj  

Personel istihdam say  5 ki i 8 ki i % 150 

itim çal malar  1 kez/y l - “ 
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü 
 

2 STRATEJ K ALAN: ÇEVRE 

2.2 STRATEJ K AMAÇ: YE L ALAN STANDARTLARININ YÜKSELT LMES  

Hedef  2.2.1 HEDEF: Ki i ba na dü en aktif ye il alanlar n artt lmas . 

Performans 
Hedefi 

Ki i ba na dü en aktif ye il alanlar n artt lmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 2.2.1.1 mar Plan ’nda park ve ye il alan olarak ayr lan, yap lmam  65.000 m2 alan n park ve ye il alan olarak de erlendirilmesi 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Yeni olu turulacak ye il alanlar 15.000m2/Y l 10.0052m2 % 67 

Hedef  2.2.2 HEDEF: Mevcut park alanlar n günümüz ihtiyac na göre yeniden düzenlenmesi ve bak  

Performans 
Hedefi 

Mevcut park alanlar n günümüz ihtiyac na göre yeniden düzenlenmesi ve bak  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 2.2.2.1 Peyzaj bitkilerinin yeti tirilmesi, al nmas  ve dikiminin yap lmas  

Faaliyet 2.2.2.2 Mevcut çocuk oyun gruplar n ve aç k alan spor aletlerinin tamir ve bak mlar n yap lmas  

Faaliyet 2.2.2.3 Yeni aç k alan spor aletlerinin al nmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Yeni spor aletlerinin al nmas  5 tak m 5 tak m %100 

Mevcut çocuk oyun gruplar n tamir ve bak n yap lmas  %100 %100 %100 

Peyzaj bitkilerinin al nmas  ve dikiminin yap lmas  200.000 adet/Y l 128.000 adet/y l % 64 

Hedef  2.2.4 HEDEF: Tarihi kente yak r kent giri lerinin düzenlenmesi. 
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Performans 
Hedefi 

Tarihi kente yak r kent giri lerinin düzenlenmesi. 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  2.2.4.1 Ara rma - projelendirme çal malar n yap lmas  ve uygulanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Ara rma ve Proje çal mas  5 adet/Y l 5 adet/Y l % 100 

6 STRATEJ K ALAN: SOSYAL BELED YEC K 

6.1 STRATEJ K AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK 

Hedef  6.1.7 HEDEF: E itime ve E itim Kurumlar na destek verilmesi. 

Performans 
Hedefi 

Okul bahçe peyzaj düzenlemelerinin yap lmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  6.1.7.4 htiyac  olan Okullara  bak m-onar m ve bahçe peyzaj  alanlar nda destek verilmesi  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

htiyaç tespit raporlar  1 Kez/Y l 1 Kez/Y l % 100 

Peyzaj düzenlemesi yap lan okul say  7 Adet/Y l 7 Adet/Y l % 100 
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ZABITA MÜDÜRLÜ Ü  

1 STRATEJ L ALAN: KURUMSAL YAPI 

 1.3 STRATEJ K AMAÇ: ÇA DA  YÖNET M ANLAYI I VE KENT B NC N GEL LMES  

Hedef  1.3.4 HEDEF: Belediye sorumluluk alanlar nda nitelikli Zab ta Hizmetleri’nin sunulmas . 

Performans 
Hedefi 

Belediye sorumluluk alanlar nda nitelikli Zab ta Hizmetleri’nin sunulmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  1.3.4.1 Zab ta personelinin görev ve sorumluluk alanlar  ile ilgili norm kadroya göre yap lmas  

Faaliyet  1.3.4.3 da denetim, çevre sa , imar, trafik ve turizm ekibi olmak üzere Zab ta personeli içerisinde ekip planlamalar n ve görev tan mlar n yap lmas   

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Hizmet içi  e itim analizleri ve planlamas n yap lmas  1 kez y l yap lmad  %0 

itimin gerçekle me oran   %100 %0 %0 

itim verimlik oran  %60 %0 %0 

itim alan personel say  %50 %0 %0 

Denetim ekiplerinin olu turulmas  %50 %100 %100 

Denetim ekiplerinin görev tan mlar n olu turulmas  %100 %100 %100 

4 STRATEJ K ALAN: ULA IM 

4.1 STRATEJ K AMAÇ: KENT N ÖZGÜN YAPISI VE D NAM KLER  D KKATE ALAN, ULA ILAB RL  SA LAYAN GEL  ULA IM A INA 
SAH P OLMASI 

Hedef  4.1.2 HEDEF: Kent genelinde yol ve kav aklarda trafik planlamas  ve düzenlemelerin yap lmas . 

Performans 
Hedefi 

Kent genelinde yol ve kav aklarda trafik planlamas  ve düzenlemelerin yap lmas . 
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Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  4.1.2.1 Trafik i aretlemelerinin yap lmas  

Faaliyet  4.1.2.2 Kent genelinde trafik ak  rahatlatmak ve ula labilirli i sa lamak amac yla trafik sirkülasyon planlar n yap lmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Trafik uyar  i aret levhalar n kontrolünün ayda bir kez periyodik olarak kontrol edilmesi %100 %100 %100 

Bozuk olanlar n yenilenmesi yada onar lmas  %100 %100 %100 

Olu turulan trafik denetim ekibince ayl k kontrollerin yap lmas   %50 %100 %100 

Trafik komisyonunca al nan kararlar n uygulanmas  %100 %100 %100 

Hedef  4.1.4 HEDEF: ehir içi toplu ta ma sisteminin geli tirilmesi. 

Performans 
Hedefi 

Sinyalizasyon sisteminin aktif halde tutulmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  4.1.4.6 Kav aklara gerekli sinyalizasyon sisteminin kurulmas  

Faaliyet  4.1.4.7 Kav aklarda bulunan ve alt yap  hasarl  olan sinyalizasyon sistemlerinin yenilenmesi 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Sinyalizasyon sistemlerinin rutin olarak ayda bir kez kontrollerinin yapmas  %100 %100 %100 

Sinyalizasyonu bozuk olan sistemlerin onar lmas  %100 %100 %100 

ehir içi toplu ta ma araçlar n ayda bir periyodik olarak kontrolünün yap lmas  %100 %100 %100 

5 STRATEJ K ALAN: SA LIK  

5.1 STRATEJ K AMAÇ: SA LIKLI B R TOPLUM OLU TURMAK 

Hedef  5.1.4 HEDEF: G dalar n ve g da tesislerinin tamamen hijyen hale getirilmesi. 

Performans 
Hedefi 

dalar n ve g da tesislerinin tamamen hijyen hale getirilmesi. 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  5.1.4.1 Zararl  ve  bozuk g dalar n imha edilmesinin sa lanmas  

Faaliyet  5.1.4.2 Zararl  ve  bozuk g dalar n imha i leminin düzenli kat  at k depolama tesisinde yapt lmas  
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 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Tespiti yap lan bozuk ve zararl  g dalar n imha edilmesi %100 %100 %100 

Mezbahada kesim yapt lan kasaplar n denetlenmesi %100 %50 %50 

da sat  yapan i yerlerinin periyodik olarak denetlenmesi %100 %100 %100 

    

8 STRATEJ K ALAN: KENT EKONOM  

1 STRATEJ K AMAÇ: KENT N EKONOM K ALANDAK  GEL  SA LAYAB LMEK 

Hedef  8.1.5 HEDEF: Kapal  Pazar yerinin etkin hale getirilmesi ve yeni semt pazarlar n olu turulmas . 

Performans 
Hedefi 

Kapal  Pazar yerinin etkin hale getirilmesi 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  8.1.5.3 Sergiciler Odas  ile ortak strateji belirlenmesi  

Faaliyet  8.1.5.4 Pazarc  esnafla de erlendirme toplant lar n yap lmas  

Faaliyet  8.1.5.5  Pazaryeri vatanda  beklentilerinin tespiti için anket ara rmas  yap lmas  

Faaliyet 8.1.5.6 Pazar yerinde denetimlerle düzenin sa lanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Pazar yeri d nda ehrin herhangi bir yerine sergi aç lmas n önlenmesi %100 %100 %100 

Pazar yerinde izinsiz ve fazla i gallerin önlenmesi %100 %100 %100 

Ölçü ve ayar memurlu unca ortakla a periyodik olarak kontrollerinin yap lmas  %100 %100 %100 

Pazar yerinde etiket kontrollerinin düzenli olarak yap lmas  %100 %100 %100 

 13 STRATEJ K ALAN: DENET M 

 1 STRATEJ K AMAÇ: SA LI I VE HUZURU TEHD T EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRAB LMEK, SA LIKLI VE TEM Z B R ÇEVRE N GEREKL  TEDB RLER  
ALAB LMEK 

 Hedef  13.1.2 HEDEF: yerleri ruhsat denetimlerinin yap lmas  
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 Performans 
Hedefi 

Ruhsats z i yerlerinin tespit edilerek ruhsatland larak faaliyetlerine uygun hale dönü türülmesi 

 Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  13.1.2.1 Denetim ekibinin olu turulmas  

 Faaliyet  13.1.2.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas  

  2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

 

Performans 
Göstergeleri 

Genel Tahakkuk efli i ile ortak ruhsat denetim ekibi kurulmas  %100 %100 %100 

 Ruhsats z i yerlerinin tespit edilmesi  %100 %100 %100 

 Denetim ekibince 3 ayda bir periyodik olarak ruhsat kontrolü yap lmas  %100 %100 %100 

 Ruhsats z i yerlerinin ruhsatland lmas  %50 %100 %100 

 dari yapt m karar tutana  say  - 118 %95 

 Hedef  13.1.3 HEDEF: Seyyar sat lar n denetiminin yap lmas  

 Performans 
Hedefi 

Aç kta ve izinsiz yap lan tüm sat lar n engellenmesini sa layarak hijyen ve standartlar  uygulamak. 

 Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  13.1.3.1 Denetim ekibinin olu turulmas  

 Faaliyet  13.1.3.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas  

  2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

 

Performans 
Göstergeleri 

Seyyar sat lar için denetim ekibi olu turulmas  %100 %100 %100 

 Cadde ve sokaklarda seyyar sat n önlenmesi %100 %100 %100 

 dari yapt m karar tutana  say  - - Düzenli Denetim 
Yap lm r 

Hedef  13.1.4 HEDEF: ehir içi trafik denetimlerinin yap lmas   

Performans 
Hedefi 

Trafik denetimini sa layarak yaya ve ta t düzenini sa layarak olumsuzluklar  engellemek  

Faaliyet ve Projeler Faaliyet  13.1.4.1 Denetim ekibinin olu turulmas   
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Faaliyet  13.1.4.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas   

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI %  

Performans 
Göstergeleri 

Trafik denetim ekibinin olu turulmas  %100 %100 %100  

Denetimlerin haftal k olarak düzenli yap lmas  %100 %100 %100  

Trafik memnuniyet oran  %100 %100 %100  

Hedef  13.1.5 HEDEF: Kaçak in aat denetimlerinin yap lmas   

Performans 
Hedefi 

Kaçak in aatlar n engellenmesi  

Faaliyet ve Projeler 
Faaliyet  13.1.5.1 Denetim ekibinin olu turulmas   

Faaliyet  13.1.5.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas   

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI %  

Performans 
Göstergeleri 

mar ve ehircilik müdürlü ünce ortak  denetim ekibi olu turulmas  %100 %20 %20  

Denetim ekibince kaçak in aatlar n tespitinin yap lmas  ve raporlanmas  %100 %50 %50  

Kaçak in aatlar n önlenmesi için gerekli tedbirlerin al nmas  %100 %80 %80  

Hedef  13.1.6 HEDEF: G da üretimi ve sat  yapan i yerlerinin denetiminin yap lmas   

Performans 
Hedefi 

da üretimi ve sat  yapan i yerlerinin denetiminin yap lmas   

Faaliyet ve Projeler 
Faaliyet  13.1.6.1 Denetim ekibinin olu turulmas   

Faaliyet  13.1.6.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas   

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  13.1.6.3 Okul kantinlerinin periyodik olarak denetimlerinin yap lmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

da denetim ekibinin olu turulmas  %100 %100 %100 

da sat  ve üretimi yapan i yerlerinin denetimlerinin yap lmas   

 

%100 %50 %50 
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dari yapt m karar tutana  say  - 9 %9 

Hedef  13.1.7 HEDEF: Kaçak su tespit ve denetimlerinin yap lmas  

Performans 
Hedefi 

Kaçak su tespit ve denetimlerinin yap lmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  13.1.7.1 Denetim ekibinin olu turulmas  

Faaliyet  13.1.7.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Kaçak su tespit ve denetim ekibi olu turulmas  %100 %0 %0 

Denetimlerin ayl k olarak yap lmas  %100 %0 %0 

Kaçak su tespit raporlar n olu turulmas  %100 %0 %0 

Kaçak su kullan m oran n dü ürülmesi (Depo ile abone aras ) %10 %0 %0 

Hedef  13.1.8 HEDEF: Gürültü kirlili i kontrol denetimlerinin yap lmas  

Performans 
Hedefi 

Gürültü kirlili i kontrol denetimlerinin yap lmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  13.1.8.1 Denetim ekibinin olu turulmas  

Faaliyet  13.1.8.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Gürültü Kirlili i Kontrolü için personel e itimi yap lmas  ve sertifikaland lmas  2 personel/Y l %0 %0 

Performans 
Göstergeleri 

Gürültü Kontrol Cihaz  al nmas  %100 %0 %0 

lçe Tar m Müdürlü ünce i yerlerinin gürültü kontrolü yönetmeli ine göre denetimlerinin 
yapt lmas  

%100 %0 %0 

dari yapt m karar tutana  say  - - - 

Hedef  13.1.9 HEDEF: Hava kirlili i kontrol denetimlerinin yap lmas  
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Performans 
Hedefi 

Hava kirlili i kontrol denetimlerinin yap lmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  13.1.9.1 Denetim ekibinin olu turulmas  

Faaliyet  13.1.9.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Denetim ekibi olu turulmas  %100 %20 %20 

Hava kirlili ine olu turan i yeri denetiminin yap lmas  %100 %100 %100 

Aç kta izinsiz kömür sat lar n engellenmesi %90 %100 %100 

dari yapt m karar tutana  say  - - - 

Hedef 13.1.10 HEDEF: Görüntü kirlili i kontrol ve denetimlerinin yap lmas  

Performans 
Hedefi 

Görüntü kirlili i kontrol ve denetimlerinin yap lmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet13.1.10.1 Denetim ekibinin olu turulmas  

Faaliyet13.1.10.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Denetim ekibi olu turulmas  %100 %30 %30 

Görüntü kirlili i yaratan pergule ve reklam levhalar n standardizasyonunun sa lanmas  %100 %100 %100 

Hedef 13.1.11 HEDEF:  Hava Kirlili i kontrol denetimlerinin yap lmas  

Performans 
Hedefi 

Hava Kirli i kontrol denetimlerinin yap lmas   

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet13.1.11.1 Denetim ekibinin olu turulmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet13.1.11.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Denetim ekibi olu turulmas  %100 %30 %30 

Hafriyat döküm alan n belirlenmesi %100 %100 %100 
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Bo  alanlara hafriyat dökümünün engellenmesi ve denetimlerinin yap lmas  %100 %100 %100 

dari yapt m karar tutana  say  - 4 4 

Hedef 
13.1.12 

HEDEF: Ya  Sebze ve Meyve için Fatura, Rüsum kontrol ve denetimlerinin yap lmas  

Performans 
Hedefi 

Ya  Sebze ve Meyve için Fatura, Rüsum kontrol ve denetimlerinin yap lmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet13.1.12.1 Denetim ekibinin olu turulmas  

Faaliyet13.1.12.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Denetim ekibinin olu turulmas  %100 %100 %100 

Denetim raporlar  %100 %100 %100  
Cezai i lemler %100 %50 %50 
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FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü 

1 STRATEJ K ALAN: ALT YAPI 

1.3 STRATEJ K AMAÇ: KENTSEL YA AMI KOLAYLA TIRMAK AMACIYLA ALT YAPI ÇALI MALARININ TAMAMLANMASI 

Hedef  1.3.3 HEDEF: ehir genelinde meydan, bulvar, cadde ve ba lant  yollar na yönelik çal malar n yap lmas  

Performans 
Hedefi Mevcut yollar n bak m, onar  ile yeni yollar n yap , içme suyu, ya mur suyu ve kanalizasyon ebekesinin yap lmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  1.3.3.1 Mevcut 1 537 743,10 m2 meydan, bulvar, cadde ve ba lant  yollar n bak m ve onar m çal malar n yap lmas  

Faaliyet  1.3.3.2 mar plan na uygun 45. 200,00 m2 yeni yol ve tretuar düzenlemesi yap lmas  

Faaliyet  1.3.3.3 Mevcut 115. 717,24 m2 tretuar n bak m ve onar n yap lmas  

Faaliyet  1.3.3.4 Mevcut 170 km su ebekesinin bak n yap lmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN GERÇ.ORANI %  

Performans 
Göstergeleri 

Do al küçük parke ta  ile kaplama yap lmas  30.000,00 m2 25.940,00 m2 % 86 

Beton parke ta  ile kaplama 10.000,00 m2 17.005,00 m2 % 100 

Beton yol bordürü dö enmesi 8.000,00 mt 5.700,00 mt % 71 

Do al parke dö eme tamiri 5.000,00 m2 5.500,00 m2 % 100 

Ø 100’lik su ebekesi yap  1.800,00 mt 1.240,00 mt % 69 

3 STRATEJ K ALAN: SOSYAL VE KÜLTÜREL TES SLER 

3.1 STRATEJ K AMAÇ: KÜLTÜR VE T CARET N GEL LMES  

Hedef  3.1.2 HEDEF: lçede ya ayan ve d ar dan gelen misafirlerin ihtiyac  kar layacak kültürel ve Ticaret alanlar n olu turulmas  

Performans 
Hedefi Kültür ve Ticaret Merkezi yap lmas  

Faaliyet ve 
Projeler Faaliyet  3.1.2.1 Yakla k 5.000,00 m2 in aat alan  olan Kültür ve Ticaret Merkezi binas n yap lmas  
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12 STRATEJ K ALAN: ÇME SUYU 

1 STRATEJ K AMAÇ: VATANDA LARA LEB R, TEM Z VE SA LIKLI ÇME SUYU TEM N EDEB LMEK 

Hedef  12.1.1 HEDEF: Mevcut su kaynaklar n korunarak  Bergama halk na içilebilir, temiz ve sa kl  su verilebilmesi 

Performans 
Hedefi 

Bergama halk na içilebilir temiz ve sa kl  su temin etmek 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 12.1.1.1 Mevcut  185 Km. içme suyu ebeke hatt n bak m ve onar n yap lmas  

Faaliyet 12.1.1.2 mar Plan na göre  yeni içme suyu ebeke hatt n yap lmas  

Faaliyet 12.1.1.3 Ana su depolar n bak m ve onar mlar n yap lmas  

Faaliyet 12.1.1.4 çme suyunun kimyasal ve biyolojik analizlerinin periyodik olarak yapt lmas  

Faaliyet 12.1.1.5 çme dezenfektasyonunun daha sa kl  yöntemlerle yap lmas  

Faaliyet 12.1.1.6 çme suyu kaynaklar  ve su depolar  için koruma tedbirlerinin al nmas  

Faaliyet 12.1.1.7 çme suyu da m hatlar n Kimyasal-Mikrobiyolojik korozyonunun incelenmesi ve teknik çözüm projelerinin haz rlanmas  

Faaliyet 12.1.1.8 At k Su Ar tma projesinin hayata geçirilmesi 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Bak m onar  yap lan içme suyu ebekesi 30 km. 25 km. % 83 

Yeni yap lan içme suyu ebeke hatt  2 km. 1,24 km % 62 

Su depolar  bak m ve onar m çal malar  5 Ad 4 ad. % 80 

çme suyu analiz raporlar  4 Kez/Y l 4 Kez/Y l % 100 

çme suyu dezenfektan çal malar  365 Gün/Y l 365 Gün/Y l % 100 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN GERÇ.ORANI %  

Performans 
Göstergeleri 5.000,00 m2 B.A. bina yap  % 60 % 60 % 100 
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çme suyu dezenfektan malzemesi al  4 Kez/Y l 4 Kez/Y l % 100 

Performans 
Göstergeleri 

çme suyu kuyular na alarm sistemi kurulmas  %50 % 0,00 % 0,00 

çme suyu ebekesi korozyon incelemesi için hizmet al  1 Kez/Y l % 0,00 % 0,00 

At k Su Ar tma projesinin hayata geçirilmesi %100 %100 %100 

 Makinesi al  1 Adet 3 adet % 100 

Hedef  12.1.2 HEDEF: Su kaçaklar n en aza indirilerek, su kaynaklar n verimli kullan lmas . 

Performans 
Hedefi 

Su kaçaklar n en aza indirilerek, kaynaklar n verimli kullan lmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 12.1.2.1 çme suyu hatlar n bak m onar m ve iyile tirme çal malar n yap lmas  

Faaliyet 12.1.2.2 Ar za takiplerinin düzenli yap lmas  

Faaliyet 12.1.2.3 Tasarruflu su kullan na yönelik e itim çal malar n yap lmas  

Faaliyet 12.1.2.4 Park ve ye il alan sulamalar  için (içme suyu hatlar n d nda) artezyen kuyu sular ndan faydalan lmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Ar za tespit çal malar  % 100 %100 %100 

ebeke bak m onar m çal malar  % 100 %100 %100 

ebeke kaçaklar n tespiti için hizmet al  1 Kez/Y l % 0,00 % 0,00 

Tasarruflu su kullan na yönelik e itim çal malar  Sürekli %100 %100 

El lan  ve Bro ür 40.000 Adet 45.000,00 adet %100 

Park ve ye il alan sulama sistemi fizibilite çal malar  1 kez/Y l 1 kez/Y l %100 

Hedef  12.1.3 HEDEF: Abone sorunlar n en k sa zamanda ve etkili bir ekilde çözülmesi 

Performans 
Hedefi 

Abone sorunlar n ortadan kald lmas  
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Faaliyet ve 
Projeler 

 

Faaliyet  12.1.3.1 Su kalitesi memnuniyet ara rmas n yap lmas  

Faaliyet  12.1.3.2 ikayet analizleri yap larak çözüm üretilmesi 

 

 

 

2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Anket ara rmas  1 Kez/Y l % 0,00 % 0,00 

ikayet analizleri 12 adet/Y l 12 adet/Y l %100 

Hedef  3.1.1 HEDEF: Ça da  bir kent için gerekli kanalizasyon ebekesinin olu turulmas . 

Performans 
Hedefi Altyap  hizmetlerinin tamamlanmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  3.1.1.1 Mevcut  126.300  m. olan kanalizasyon ebekesinin bak m ve onar mlar n yap lmas  

Faaliyet  3.1.1.2 mar plan na göre yeni kanalizasyon ebekesi yap lmas  

 

 
2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Bak m onar m için hizmet al m ihaleleri %100 %100 %100 

Yeni yap lacak kanalizasyon ebekesi için yap lan hizmet al m ihaleleri %100 %100 %100 

mar plan na göre yeni kanalizasyon ebekesi yap lmas  2.500,00  mt 2.390,00 mt % 96 

13 STRATEJ K ALAN: DENET M 

1 STRATEJ K AMAÇ: SA LI I VE HUZURU TEHD T EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRAB LMEK, SA LIKLI VE TEM Z B R ÇEVRE N 
GEREKL  TEDB RLER  ALAB LMEK 

Hedef  13.1.7 HEDEF: Kaçak su tespit denetimlerinin yap lmas  

Performans 
Hedefi 

Su kaçaklar n önlenmesi 
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Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  13.1.7.1 Denetim ekibinin olu turulmas  

Faaliyet  13.1.7.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Denetim ekibinin olu turulmas  %100 %100 %100 

Abone denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas  %100 %100 %100 
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TEM ZL K LER  MÜDÜRLÜ Ü  

2 STRATEJ K ALAN: ÇEVRE 

2.1 STRATEJ K AMAÇ: SA LIKLI B R KENT N ÇEVRE B NC  GEL RMEK. 

Hedef  2.1.1 HEDEF: Halk n çevre bilincini geli tirici e itim çal malar n yap lmas . 

Performans 
Hedefi Halk n çevre bilincini geli tirici e itim çal malar n yap lmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 2.1.1.1 Okullararas , at klar n toplanmas  ve geri dönü ümü te vik edici proje yar malar n düzenlenmesi 

Faaliyet 2.1.1.2 Kat  at klar n kaynakta ayr lmas na yönelik e itim çal malar n düzenlenmesi 

Faaliyet 2.1.1.3 Çevrenin korunmas na yönelik e itim materyallerinin haz rlanmas  

Faaliyet 2.1.1.4 Yerel radyolarda yay nlanmak üzere VTR haz rlanmas  

Faaliyet 2.1.1.5 Bergama’da bulunan Alt n, Granit ve Perlit madenlerinin çevresel etkileri konusunda bilinçlendirme çal malar n yap lmas , materyal haz rlanmas  

 
2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Proje yar mas  1 kez/Y l - 0 

Ambalaj at klar n de erlendirilmesi ile kente yaratt  katma de er, milli ekonomiye katk  4 Kez/Y l 
 

3 Kez/Y l 
 

%80 
 

Afi , bro ür ve el ilan  3000 adet/Y l 3000 adet/Y l %100 

2.3 STRATEJ K AMAÇ: KENT TEM ZL  STANDARTLARININ YÜKSELT LMES  

Hedef  2.3.1 HEDEF: Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin h zl  ve etkin bir ekilde yap lmas . 

Performans 
Hedefi Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin h zl  ve etkin bir ekilde yap lmas . 

Faaliyet ve 
Projeler Faaliyet   2.3.1.1 Hizmet sat n alma yoluyla temizlik i  ve i lemlerinin yap lmas  

 
 
 

2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN GERÇ.ORANI % 
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Performans 
Göstergeleri Personel (55 Düz i çi, 17 oför, 2 vardiya sorumlusu, 1 ba  sorumlu - - - 

Performans 
Göstergeleri 

Araç gereç (3 adet 15+1,5 M3 B. Kamyon) 3 adet/Y l 3 adet/Y l %100 

Araç gereç (5 adet 7+1,5 M3 K. Kamyon) 5 adet/Y l 4 adet/Y l %80 

Araç gereç (1 adet çift kabinli denetim arac ) 1 adet/Y l 1 adet/Y l % 100 

Hedef  2.3.1 HEDEF: Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin h zl  ve etkin bir ekilde yap lmas . 

Performans 
Hedefi Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin h zl  ve etkin bir ekilde yap lmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet   2.3.1.2 bbi at k ta ma arac  kiralama 

Faaliyet   2.3.1.3 3 adet Traktör kiralama 

 
2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

bbi at klar n düzenli depolama alan na ta nmas  %100 %100 %100 

Evsel at klar n dar sokaklardan çöp römorklar  ile düzenli depolama alan na ta nmas  %100 %100 %100 
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KÜLTÜR VE SOSYAL LER MÜDÜRLÜ Ü 
 

1 
 

STRATEJ K ALAN: KURUMSAL YAPI 
 

1.3 
 

STRATEJ K AMAÇ: ÇA DA  YÖNET M ANLAYI I VE KENT B NC N GEL LMES  
 

Hedef 1.3.1 
 

HEDEF: Halk n karar ve hizmet sürecine kat n ve bilgilendirilmesinin sa lanmas . 

Performans 
Hedefi 

 
Halk n karar ve hizmet sürecine kat  

 
 
 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 1.3.1.3 Kurumsal ileti im stratejisinin yap lmas  

Faaliyet 1.3.1.4 Kent Konseyinin olu turulmas  
 

Faaliyet 1.3.1.5 
 

lgili birimlerde vatanda  memnuniyet analizinin düzenli yap lmas  
 

Faaliyet 1.3.1.6 
 

Düzenli olarak Payda  bilgilendirme toplant lar n yap lmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

 
 
 

Performans 
Göstergeleri 

 
Kurumsal ileti im Plan  %100 %100 %100 

Kent Konseyi çal malar  %100 %100 %100 

Anket alan ara rmas  1 Kez/Y l       2    %200 
 

Payda  bilgilendirme toplant lar  
 
12 Kez/Y l       3                     %25 

 
Hedef 1.3.2 

 
HEDEF: Kentlilik kültürünü benimsetmek için çal malar yap lmas . 

Performans 
Hedefi 

 
Kentlilik kültürünü benimsetmek için çal malar yap lmas . 

 
Faaliyet ve 

Projeler 

 
Faaliyet 1.3.2.1 

 
“Kent Bilinci ve Bergamal  Olma” konusunda konferanslar n verilmesi 

Faaliyet 1.3.2.2 Kentlilik bilinci konusunda yerel medyayla i birli i  yap lmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

 
“Kent Bilinci ve Bergamal  Olma” konusunda konferanslar n verilmesi 

 
1 Kez/Y l 1 Kez/Y l   %100 
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Performans 
Göstergeleri 

 
Bas n toplant lar  

 
12 Kez/Y l 6 Kez/Y l     %50 

 
Hedef 1.3.5 

 
HEDEF: Mahalle Muhtarlar n yerel hizmet ko ullar n iyile tirilmesi 

Performans 
Hedefi 

 
Muhtarlar n hizmetlere yönelik bilgilendirilmesi. 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 1.3.5.3 Muhtarlarla periyodik bilgilendirme toplant lar n yap lmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

 
Performans 
Göstergeleri 

 
Muhtarlarla bilgilendirme toplant  

 
12 Kez/Y l 

 
6 kez/y l 

 
%50 

 
Sorun tespitlerine yönelik durum raporlar  

 
12 Kez/Y l 

 
6 kez/y l 

 
%50 

 
Hedef 1.3.6 

 
HEDEF: Belediyenin tüm faaliyet ve hizmetlerinin en iyi ekilde tan n yap lmas . 

Performans 
Hedefi 

 
Belediye hizmetlerinin tan n yap lmas  

 
 
 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 1.3.6.1 Belediye ile bas n kurulu lar  aras nda  koordineli i birli inin sa lanmas  

Faaliyet 1.3.6.2 Hizmetler için tan  dökümanlar n haz rlanmas , bas m ve yay nlanmas n yap lmas  
 

Faaliyet 1.3.6.3 
 

Belediye çal malar n foto raf, video kaseti, CD, gazete kupürü olarak ar ivlenmesi 
 

Faaliyet 1.3.6.4 
 

Belediye Bültenin düzenli olarak ç kart lmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 
 

 
 
Performans 
Göstergeleri 

 
Bas n toplant lar   

    12 Kez/Y l 
 

6 Kez/y l 
 

      %50 
 

Hizmetleri tan  bro ür haz rlanmas   
10.000 adet/Y l 10.000 adet/Y l           %100 

 
Belediye çal malar n foto raf, video kaseti, CD, gazete kupürü olarak ar ivlenmesi 

 
Sürekli Sürekli Sürekli 

Belediye Bültenin gazete veya Web ortam nda ç kart lmas  12 Kez/Y l 12 Kez/Y l %100 

5 
 

STRATEJ K ALAN: SA LIK 
 

5.1 
 

STRATEJ K AMAÇ: SA LIKLI B R TOPLUM OLU TURMAK 
 

Hedef 5.1.2 
 

HEDEF: Belediye s rlar  içerisinde, halka yönelik sa k taramalar n yap lmas  ve e itimlerin verilmesi. 
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Performans 
Hedefi 

 
Sa k kurumlar yla koordineli tarama ve e itim çal malar n yap lmas  

 
 

Faaliyet ve 
Projeler 

 
Faaliyet 5.1.2.1 

 
htiyaç tespiti yap larak sa k kurumlar yla koordineli sa k taramas n yap lmas  

Faaliyet 5.1.2.2 Risk tan mlamalar  yap larak, tetkik-tedavi ve koruyucu tedbirlerin al nmas  

Faaliyet 5.1.2.3 Sa k kurulu lar yla koordineli ihtiyaca yönelik e itim çal malar n yap lmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

 
Performans 
Göstergeleri 

 
Sa k kurumlar yla koordineli genel sa k taramalar  

 
2 kez/Y l 

 
Yap lmad      - 

 
Sa k kurumlar yla koordineli e itim çal malar  

 
2 kez/Y l 

 
Yap lmad                                 - 

 
Hedef 5.1.3 

 
HEDEF: Okul ça ndaki çocuklar n sa k standartlar n artt lmas . 

Performans 
Hedefi 

 
Okul ça ndaki çocuklar n sa k standartlar n artt lmas . 

 
Faaliyet ve 

Projeler 

Faaliyet 5.1.3.3 Okul ça ndaki çocuklar  a z sa  korumaya te vik için di  macunu ve f rças  da  yap lmas  
 

Faaliyet 5.1.3.4 
 

rencilere beslenme (süt) deste i sa lanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

 
Performans 
Göstergeleri 

 
Beslenme deste i için Süt da  

 
64 Kez/Y l 

 
80 kez/y l 

 
%100 

 
Çocuklar n a z sa  korumaya te vik için di  macunu ve f rças  da  

 
1 Kez/Y l 

 
Yap lmad  - 
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MAL  H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü 

1 STRATEJ L ALAN: KURUMSAL YAPI 

1 STRATEJ K AMAÇ: NSAN KAYNAKLARININ GEL LMES  

Hedef    1.1.7 HEDEF: ç denetimin yap lmas  ve Kurumsal Raporlama Sisteminin olu turulmas . 

Performans Hedefi ç denetimin yap lmas  ve Kurumsal Raporlama Sisteminin olu turulmas . 

Faaliyet ve Projeler 
Faaliyet 1.1.7.1 Birim tefti lerinin yap lmas  

Faaliyet 1.1.7.3 Performansa dayal  birim raporlar n olu turulmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 
 

Tefti  raporlar  6  ayda bir 1Kez %50 

Performans esasl  raporlar 4 Kez/Y l 2 Kez %50 

1.2 STRATEJ K AMAÇ: MAL  YAPININ GÜÇLEND LMES  

Hedef  1.2.1 HEDEF: Gelir tahsilat oran n artt lmas . 

Performans Hedefi Gelir tahsilat oran  %5 artt rmak 

Faaliyet ve Projeler 

Faaliyet  1.2.1.1. Yoklama ve cra Servisi’nin aktif ve i ler hale getirilmesi 

Faaliyet  1.2.1.2 Mükellef yoklamalar n düzenli yap lmas  

Faaliyet 1.2.1.3 Borç ödemelerinin nternet üzerinden yap labilmesi 

Faaliyet 1.2.1.4 Verilen hizmetlerde “Borcu Yoktur” belgesinin aranmas  

Faaliyet 1.2.1.5 TC. Kimlik no ile tek sicil uygulamas na geçilmesi 

Faaliyet 1.2.1.6 Tahakkuk kay plar n önlenmesi için di er kamu kurulu lar yla koordineli çal lmas  
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Faaliyet 1.2.1.8 ehrin farkl  noktalar nda ödeme veznelerinin olu turulmas  

 
 

2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Tahakkuk art  oran  %15 %12 %80 

Tahsilat miktar  %20 %12 %60 

Tahakkuk/Tahsilat oran  %50 %98 %100 

Gelir gerçekle me oran  %60 %11.5 %20 

Kay tl  vergi mükellef say n artt lmas  %10 %10 %100 

Tapu Sicil Müdürlü ü ile ortak mükellef kar la rma 
çal malar  

%100 %100 %100 

Kredi kart  tahsilat oran  %9 %70 %140 

Ödeme emri tebli leri %100 %98 %98 

cra takibi -          - - 

Hedef    1.2.2 HEDEF: Bütçe gerçekle me oran n %90 seviyesine ula lmas . 

Performans Hedefi Bütçe gerçekle me oran n %90 seviyesine ula lmas . 

Faaliyet ve Projeler Faaliyet 1.2.2.1 Stratejik plan ve Performans Planlar  ile uyumlu bütçenin haz rlanmas  ve uygulanmas n sa lanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Bütçe gerçekle me oran  %60 %91 %100 

Hedef    1.2.3 HEDEF: Kaynaklar n etkin ve verimli kullan lmas . 

Performans Hedefi Kaynaklar n etkin ve verimli kullan lmas . 

Faaliyet ve Projeler Faaliyet 1.2.3.1 Merkez Ayniyat deposunun aktif i ler durumda olmas n sa lanmas  
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Faaliyet ve Projeler 

Faaliyet 1.2.3.2 Sarf ve demirba  e yalar n y lda bir kez ve toplu al n yap lmas  

Faaliyet 1.2.3.4 Al nan ve kullan lan akaryak n tüm süreçlerde kontrolünün sa lanmas  ve denetim alt na al nmas  

Faaliyet 1.2.3.5 Kaynaklar n etkin ve verimli kullan lmas  amac  ile ilgili e itim çal malar n yap lmas  

Faaliyet 1.2.3.6 Büyük ölçekli yat mlar n ekonomik ve sosyal analizlerinin yap lmas  

 2012 HEDEF 2012 GERÇEKLE EN GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Ta r mal kay t envanteri %100 %100 %100 

Toplu sarf ve demirba  e ya al  1 Kez/Y l 1 Kez/Y l %100 

Hedef  1.2.4 HEDEF: Alternatif gelir kaynaklar n yarat lmas . 

Performans Hedefi Alternatif gelir kaynaklar n yarat lmas . 

 Faaliyet  1.2.2.1 
Gayrimenkul envanteri ile ilgili en yüksek ve en iyi fayda analiz çal malar n yap lmas  ve 
de erlendirilmesi 

 2012 HEDEF 2012 GERÇEKLE EN GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Gayrimenkul envanter çal mas  1Kez/Y l 1Kez/Y l- %100 

Gayrimenkul gelir art  % 5 % 5 % 100 

Hedef   1.2.5 HEDEF: Borç sto unun azalt lmas . 

Performans Hedefi Borç sto unun azalt lmas . 

Faaliyet ve Projeler Faaliyet 1.2.5.1 Stratejik plan ve Performans Planlar  ile uyumlu bütçenin haz rlanmas  

 2012 HEDEF 2012 GERÇEKLE EN GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Stratejik plan ve Performans Program n uygulanma oran  %50 %50 %100 

Vadesi geçmi  alacaklar n tahsilat oran  %20 %20 %100 

6 STRATEJ K ALAN: SOSYAL BELED YEC K 
2 STRATEJ K AMAÇ: SPORT F FAAL YETLER  ETK N HALE GET RMEK 
Hedef  6.2.1 HEDEF: Amatör sporun desteklenmesi. 

Performans Hedefi Yerel spor kulüplerinin desteklenmesi 

Faaliyet ve Projeler Faaliyet  6.2.1.2 Amatör Spor Kulüplerine destek amaçl  ayni yard m yap lmas  

 2012 HEDEF 2012 GERÇEKLE EN GERÇ.ORANI % 

Performans Yard m yap lacak klüp say  2 Adet 1 Adet %50 



  

196 
 

Göstergeleri Spor malzemeleri al  1Kez Y l - _ 

5 STRATEJ K ALAN: SA LIK  

5.1 STRATEJ K AMAÇ: SA LIKLI B R TOPLUM OLU TURMAK 

Hedef  5.1.5 HEDEF: Defin ve mezarl k hizmetlerinde memnuniyetin artt lmas . 

Performans Hedefi Defin ve mezarl k hizmetlerinde memnuniyetin artt lmas . 

Faaliyet ve Projeler 

Faaliyet  5.1.5.1 Mezarl klar n bak m, onar m ve temizli inin yap lmas  

Faaliyet  5.1.5.4 Mezarl k personelinin sa k ve hijyen konusunda e itilmesi 

Faaliyet  5.1.5.6 Fakir ve kimsesizlere ücretsiz cenaze ve cenaze malzemesi hizmetlerinin verilmesi  

Faaliyet  5.1.5.7 Mezarl klar n güvenli inin artt lmas  

Faaliyet  5.1.5.9 Cenaze araç-gereç ve ekipman n al nmas  

 2012 HEDEF 2012 GERÇEKLE EN GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Mezarl klar n bak m, onar m ve temizli inin yap lmas  2 Kez/Y l %100 %100 

Mezarl k personelinin sa k ve hijyen konusunda e itilmesi 1 Kez/Y l - - 

Ücretsiz verilen hizmet say  40 Ki i 2 %5 

Defin malzemesi 40 Adet - - 

Güvenlik sistemi kurulmas  1 Adet - - 

 

 

 



  

197 
 

 

 

 

 

 

 

HUKUK LER  MÜDÜRLÜ Ü  

1 STRATEJ K ALAN: KURUMSAL YAPI  

1.3 STRATEJ K AMAÇ: ÇA DA  YÖNET M ANLAYI I VE KENT B NC N GEL LMES . 

Hedef  1.3.3 HEDEF: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yap n güçlendirilmesi. 

Performans 
Hedefi 

Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yap n güçlendirilmesi. 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  1.3.3.8 Mevzuat Takip Sisteminin olu turulmas  ve yeni düzenlemelerin ilgili birimlere gönderilmesi. 

Faaliyet  1.3.3.9 Belediye uygulama yönetmeliklerinin güncellenmesi. 

  2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Faaliyet ve 
Projeler 

Verilen hukuki görü  say  12 Adet/Y l 12 adet/Y l % 100 

Güncellenen yönetmelik say  5 5 % 100 

cra takip say        37 37 % 100 

Adli ve dari dava sa  48 48 % 100 

Kazan lan dava say  - - - 

Kaybedilen dava say  - - - 
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MAR VE EH RC K  MÜDÜRLÜ Ü  

9 STRATEJ K ALAN: TAR  DOKUNUN KORUNMASI 

1 STRATEJ K AMAÇ: KÜLTÜREL M RASLARIMIZI YA ATARAK GELECEK KU AKLARA AKTARAB LMEK 

Hedef  9.1.1 HEDEF: Arkeolojik, kentsel ve do al sit alanlar n ya at lmas . 

Performans 
Hedefi 

Arkeolojik, kentsel ve do al sit alanlar n ya at lmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  9.1.1.2 Özel mülkiyete ait, tarihi de eri olan ta nmaz varl klar n kamu yarar na kullan labilmesi için kamula rma yap lmas (Hanlar, Hamamlar, Bedesten 
gibi) 

Faaliyet 9.1.1.3 Koruma Amaçl mar Plan n tamamlanmas  

Faaliyet 9.1.1.5 Tescilli yap lar n Restorasyon proje ve uygulama i lemlerinin yap lmas  

Faaliyet  9.1.1.6 Restorasyonu tamamlanm  yap lar n bak m-onar m restorasyonunun yap lmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Kamula rma say  5 Adet - - 

Koruma Amaçl mar Plan n tamamlanmas  % 100 % 100 % 100 

Proje ve uygulama say  5 Adet 3 Adet % 60 

10 STRATEJ K ALAN: MAR VE PLANLAMA 

1 STRATEJ K AMAÇ: MAR PLANLARINA UYGUN TAR  VE DO AL ÇEVREYLE UYUMLU KENT YAPISINI OLU TURAB LMEK 

Hedef  10.1.1 HEDEF: mar Planlar na uygun sa kl  kent yap n olu turulmas . 

Performans 
Hedefi 

mar Planlar na uygun sa kl  kent yap n olu turulmas . 

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet 10.1.1.1 ller Bankas ’nca haz rlanan ilave 1/1000’lik ve 1/5000’lik mar Planlar ’n n ve Revize mar Planlar n onaylanmas  

Faaliyet 10.1.1.5 Numarataj çal malar n yenilenmesi 

Faaliyet 10.1.1.6 mar Planlar n say salla larak verilerin bilgisayar ortam nda vatanda lara sunulabilmesi 

 Faaliyet 10.1.1.7 mar Plan ’nda belirlenen alanlarda bütçe dahilinde kamula rma çal malar n yap lmas  
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 Faaliyet 10.1.1.8 Kent ya am n kolayla labilmesi ve dokusuna özgün tasar mlar n yap labilmesi için genel ilke belirleme çal malar n yap lmas  

 Faaliyet 10.1.1.9 mar Plan  içerisinde meslek gruplar na göre uygun alanlar n belirlenerek ayr lmas  (Tüp, Kereste, Galericiler gibi) 

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

lave mar Plan n tamamlanmas  - - - 

Numarataj çal mas n yenilenmesi - - - 

mar planlar n say salla larak verilerin bilgisayar ortam nda vatanda lara sunulabilmesi % 100 - - 

Kamula rma 1adet 1adet % 100 

Kent ya am n kolayla labilmesi ve dokusuna özgün tasar mlar n yap labilmesi için genel ilke 
belirleme çal malar n yap lmas  

% 100 % 100 % 100 

mar Plan  içerisinde meslek gruplar na göre uygun alanlar n belirlenerek ayr lmas  (Tüp, Kereste, 
Galericiler gibi) 

% 100 - - 

13 STRATEJ K ALAN: DENET M 

1 STRATEJ K AMAÇ: SA LI I VE HUZURU TEHD T EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRAB LMEK, SA LIKLI VE TEM Z B R ÇEVRE N 
GEREKL  TEDB RLER  ALAB LMEK 

Hedef  13.1.5 HEDEF: Kaçak in aat denetimlerinin yap lmas  

Performans 
Hedefi 

Kaçak in aat denetimlerinin yap lmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet  13.1.5.1 Denetim ekibinin olu turulmas  

Faaliyet  13.1.5.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Denetim ekibinin olu turulmas  %100 - - 

Denetim raporlar  30 Adet 20 Adet % 67 
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Hedef  13.1.10 HEDEF: Görüntü kirlili i kontrol ve denetimlerinin yap lmas  

Performans 
Hedefi Görüntü kirlili i kontrol ve denetimlerinin yap lmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

Faaliyet13.1.10.1 Denetim ekibinin olu turulmas  

Faaliyet13.1.10.2 Denetimlerin yap lmas  ve raporlanmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

Performans 
Göstergeleri 

Denetim ekibinin olu turulmas  % 100 - - 

Denetim raporlar  30 Adet 20 Adet % 67 
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YAZI LER  MÜDÜRLÜ Ü 
 

1 
 

STRATEJ K ALAN: KURUMSAL YAPI 
 

1.3 
 

STRATEJ K AMAÇ: ÇA DA  YÖNET M ANLAYI I VE KENT B NC N GEL LMES  
 

Hedef 1.3.3 
 

HEDEF: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yap n güçlendirilmesi. 

Performans 
Hedefi 

 
Hizmet kalitesinin artt lmas  

 
 
 

Faaliyet ve 
Projeler 

 
Faaliyet 1.3.3.2 

 
Ar iv mevzuat na göre, kurum ar ivinin iyile tirilmesi ve dijital ar ivin olu turulmas  

Faaliyet 1.3.3.3 Karar mekanizmalar  aras ndaki evrak ileti iminin h zland lmas  ve süreçlerinin azalt lmas  

Faaliyet 1.3.3.4 Evrak Takip Sistemi’nin sonuca odakl  ve etkin kullan lmas  
 

Faaliyet 1.3.3.9 
 

Belediye uygulama yönetmeliklerinin güncellenmesi 

 2012 HEDEF 2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

 
 
 
 

Performans 
Göstergeleri 

 
Kurum Ar ivi düzenleme çal mas  %100 

 
%50 

 
%50 

 
Dosyalama Sistemi’nin olu turulmas  

 
yap lmad  

 
..... 

 
...... 

Evrak ay klama imha i lemi           1 Kez/Y l 1 kez y l   %100 

Evrak Takip Sistemi ba vuru kay tlar  %100 %100 %100 
 

Güncellenen Yönetmelikler 
 

%100 
 

%100 
 

%100 
 

Hedef 1.3.7 
 

HEDEF: Halk n talep, itiraz ve ikayetlerinin en k sa zamanda sonuçland larak, hizmet memnuniyetinin artt lmas . 

Performans 
Hedefi 

 
Hizmet memnuniyetinin artt lmas  

Faaliyet ve 
Projeler 

 
Faaliyet 1.3.7.1 

 
Vatanda n talep, itiraz ve ikayetlerini kolay ula rabilece i elektronik imkanlar n kullan n yayg nla lmas  

 
Faaliyet ve 

Projeler 

Faaliyet 1.3.7.2 ikayet Prosedürü Projesi” kapsam nda olu turulan; vatanda  müracaatlar ndaki talep, itiraz ve ikayetlerin ele al nmas ,incelenmesi 
ve sonuçland lmas  mekanizmas n n kurumsalla lmas  

Faaliyet 1.3.7.3 Vatanda  müracaatlar n olumlu yada olumsuz yasal süreci içerisinde cevapland lmas  
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Faaliyet 1.3.7.4 
 

Vatanda larla ili kilerde kurumsal etik kurallar na ba  kal nmas  
 

Faaliyet 1.3.7.5 
 

Vatanda  talep, itiraz ve ikayetleri için ayl k de erlendirme toplant lar n yap lmas  

Faaliyet 1.3.7.6 ikayet analiz raporlar na göre kentsel hizmet politikalar n olu turulmas  

 2012 
HEDEF 

2012 
GERÇEKLE EN 

GERÇ.ORANI % 

 
 
 

Performans 
Göstergeleri 

 
Web ortam nda yap lan ba vuru say  

 
      1000 Adet/y l 

 
  27 adet/y l 

 
        %.03 

 
Yap lan ba vuru say      15.000 adet/Y l  

  12.757/y l 
 

        %85 
 

Ayl k de erlendirme toplant lar  
 
      12 Adet/Y l 

 
6 adet/y l 

 
      %50 

 
ikayet analiz raporlar  

 
      12 Adet/Y l 

 
12 adet/y l 

 
     %100 
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GÜÇLÜ YÖNLER  
 
1. Sosyal belediyecilik anlay n yerle mi  olmas . 
2. Kat mc a dayal  iyi yöneti imi ilke edinen üst yönetime sahip olmas  
3. çme suyu ebeke çal malar n tamamlanm  olmas  
4. Kültür ve sanat faaliyetlerinin etkin yap lmas . 
5. Üniversite’ler, STK’lar, ki i ve kuramlarla i birli ine yönelik kat mc  yönetim anlay n olmas . 
6. Dürüst, effaf ve hesap verebilir bir yönetim anlay na sahip olmas  
7. Bölgesel ihtiyaca cevap verebilecek Mezbaha Tesisinin yap lm  olmas  
8. Bölgesel ihtiyaca cevap verebilecek Otogar Tesisinin yap lm  olmas  
9. Bölgesel ihtiyaca cevap verebilecek Kapal  Pazar Yeri Tesisinin yap lm  olmas  
10. Çal anlar n sürekli geli iminin desteklenmesi 
11. Güncel mevzuata eri ebilme olana n bulunmas  
12. E-Belediye uygulama entegrasyonunun sa lanm  olmas  
13. Sportif ve sosyal etkinlik alanlar n yap lm  olmas  
14. mar Plan  ve Kadastral paftalar n say sal ortamda bulunmas  
15. Belediye Gayrimenkul stokunun çok olmas  
16. Bilgi ileti im teknolojisinin etkin kullan lmas  
17. 75 y ld r aral ks z düzenlenen Türkiye’nin ilk Uluslararas  festivalinin olmas  
18. Bergama’da Uluslararas  Gençlik Olimpiyatlar n yap lmas  
19. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde deneyimli olmas  
20. Belediye Konservatuar n kurulmu , etkin faaliyette olmas  
21. Uluslararas  düzeyde Karde ehir ili kilerinin geli mi  olmas  
22. Jeotermal enerjiyle konut tma sistemine ba lanm  olmas  (400 konut) 
23. ehir içi ula n özel toplu ta m araçlar  ile yap yor olmas  
24. Tarihi de ere sahip yap larda restorasyon çal malar n yap lmas  
25. AB ve Proje Koordinasyon Birimi’nin kurulmu  olmas  
26. Su kuyular n otomasyon sistemle kontrol edilmesi 
27. AB Fonlar n kullan lmaya ba lanmas  
28. 5393 Say  Kanunun vermi  oldu u yetkilerin geni lemesi 
29. Belediyemizin Tarihi Kentler Birli i’ne üye olmas  
30. At k Su Ar tma Tesisinin faaliyete geçmi  olmas  
31. Kat  At k Bertaraf Tesisinin faaliyete geçmi  olmas  
32.Gelir Gider dengesinin sa lanmas . 
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      ZAYIF YÖNLER  
 
1. Nitelikli, teknik ve uzman personelin az olmas  
2. Personel ya  ortalamas n yüksek olmas  
3. Borç stokunun yüksek olmas  
4. Çözüm ve sonuç odakl  çal ma anlay na sahip olunmamas  
5. Ar iv yönetmeli ine uygun Dijital Ar ivin olmamas  
6. Personel ödül ve ceza sisteminin olmamas  
7. Personeller aras  sosyal etkinlik ve kayna ma eksikli i 
8. Personel ve birimlerin performans ölçümlerinin yap lmamas  
9. Memur taraf ndan yap lmas  gereken i lerin, i çiler taraf ndan yap lmas  
10. Yat mlar n ihtiyaca uygun planlanamamas  
11. statistiksel bilgilerin yetersiz olmas  
12. mar denetim faaliyetlerinin yetersiz olmas  
13. Zab ta denetim faaliyetlerinin yetersiz olmas  
14. Gelir artt  projelere önem verilmemesi 
15. Co rafi kent bilgi sistemine geçilmemi  olmas  
16. Belediye hizmetlerinin yeterince tan lamamas  
17. Görevlerin vekaleten yürütülmesi 
18. AB Fonlar ndan yeterince faydalan lamamas  
19. ehir ebekesinde kaçak su olmas  
20.  hizmet birimlerinin da k ve binalar n yetersiz olmas  
21. Kurum içi görev de ikli i nedeniyle uzmanla ma sa lanamamas  
22. Otopark alanlar n yetersiz olmas  
23. Afet Yönetim Sisteminin kurulmam  olmas  
24. Hayvan bar naklar n yetersiz olmas  
25. Sosyal ve Kültürel tesislerin olmamas  
26. Turizm gelirlerini artt  stratejilere yeterince yer verilmemesi 
27. Meslek gruplar n faaliyetlerine göre uygun alanlara toplanmamas (Oduncu, Kömürcü, Galerici, Tüpçü 
v.b.) 
28. Hayvan Pazar n olmamas , 
29.Borç stokunun, y ll k kesinle en gelir bütçesinden fazla olmas . 
 
 
 

 

 

 


