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Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu
bilmeli, memleket meseleleri üzerinde
o düşünceyle düşünüp çalışmayı
görev edinmelidir.
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SUNUŞ
Sevgili hemşehrilerim, değerli Edremitliler;
Göreve geldiğimiz andan itibaren Edremit körfezini geliştirmek ve kalkındırmak için kararlı adımlar atmaktayız.
Bu adımlar vizyonumuzu belirlerken,
Edremit’in önümüzdeki 5
yılına ışık
tutan
2020-2024
Stratejik
Planı’nın
gerçekleşmesine rehberlik etmektedir.
2019 yılı Faaliyet Raporu ile; İdaremizin
kapasitesi, olanakları ve bütçe gerçekleşmeleri ortaya konulmakta, ayrıca görev
ve sorumluluklar çerçevesinde Edremit halkına sunulan hizmetler hakkında
ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Edremit Belediyesi olarak bir yıllık hizmet
dönemimizi geride bırakırken, attığımız
her adımda kamu kurumu olmanın gerektirdiği özen ve dikkati ön planda tuttuk.
Edremit’in değerlerini korumayı öncelik
sayıp, insan haklarına ve çevreye duyarlı bir
yönetim anlayışı sergiledik. Yasaların bizlere
verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde
kentimizi korurken, Edremit için de en
iyisini ortaya koyduk. Hayata geçirdiğimiz projelere, uyguladığımız örnek
yönetim
anlayışımız
ile
kattığımız

değer bizler için en büyük kazanç oldu.
2020 yılının ilçemize kazandırdığımız
hizmet anlayışının devam edeceği bir yıl
olması dileğiyle, desteğini her daim hissettiren siz değerli Edremitli hemşehrilerime,
bu raporun hazırlanış sürecinde görüş, öneri
ve emekleriyle katkı sağlayan tüm çalışma
arkadaşlarıma ,Meclis Üyelerimize, Başkan
Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize,
memur ve işçilerimize, çalışmalarımızda
birlikte yürüdüğümüz sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza ve Edremit
Kent Konseyi’ne şükranlarımı sunuyorum.
Siz değerli Edremitliler için proje üretmeye ve yatırımlar yapmaya tüm özverimizle
çalışmaya
devam
edeceğiz.
Tüm halkımızla el ele daha güçlü ve
modern bir Edremit’i birlikte oluşturacağımıza yürekten inanıyorum.
Sevgi ve Saygılarımla…
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I.GENEL BİLGİLER
Tanıtım ve Tarihçe
Edremit, Balıkesir ilinin batısında, Ege Denizi kıyısındaki ilçedir. Edremit, Balıkesir ilinin ikinci en büyük ilçesi olup zeytincilik ve
Kazdağları ile bilinir. İç turizmin ilk önemli
merkezlerinden olan Altınoluk ve Akçay bu
ilçededir.
Tarihçe
Edremit, Antik Çağ’daki adı ile Adramytteion,
Milattan 1443 yıl önce Pidasus adı ile Burhaniye İskelesi civarındaki Karataş Mevkiinde kurulmuş bir şehirdir. Truva-Bergama yolu üzerinde bulunmasından dolayı birçok baskınlara
uğramış bir ara, harap bir halde Lidya Kralı
Krezüs’ün eline geçmiştir. Kralın kardeşi bu
şehri yeniden yaptırmış hatta süslemiş ve
kendi adı olan Adramys ismini vermiştir. M.S.
1231 yılında, Türk akıncıları Edremit’e saldırmış
ve çetin savaşlardan sonra, Türk Komutanı
Yusuf Sinan’a şehrin anahtarı teslim edilmiştir. 1336 yılında Karesi toprakları Osmanlı Ülkesine katıldığından, Edremit’te Orhan Gazi
tarafından Osmanlı Devleti hudutları içine
alınmıştır.
Kurtuluş savaşı yıllarında; Edremit’de Kaymakam olan Hamdi Bey,işgal kuvvetlerinin
arzusu üzerine görevinden azil edilir. Hamdi
bey Burhaniye`de bulunan eniştesinin yanına
yerleşir.15 Eylül 1919’da Burhaniye’de kurduğu
Kuva-yi Milliye Teşkilatı ile Akbaş Baskınını
düzenleyerek, ele geçirdiği çok sayıda silah
ve mühimmatı Anadoluya aktarmıştır.17 Şubat 1920 tarihinde Yunan işbirlikçisi çeteciler
(Ahmet Anzavur ve adamları) tarafından şehit edilmiştir.797 gün işgal altında kalan Edremitliler birçok tehlikeler geçirmiştir. 9 Eylül
1922 günü, düşmanı kovalayan Türk Süvarilerine kavuşmuş ve onları bağrına basmıştır. Bu
gün her yıl parlak törenlerle Kurtuluş Bayramı
olarak kutlanmaktadır.
A-Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
MİSYONUMUZ
Birlikte yönetim ilkelerini uygulayan, insan
odaklı bir bakış
açısıyla, ilçemizin eğitim, sağlık, turizm ve sosyal hizmetlerini
en üst düzeyde eşit şeffaf bir şeklide sunan,
yatırımlarda
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kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını
sağlayan, ilçemizin
doğal yapısını koruyarak, çağdaş kültürü tarihi değerlerle
bağdaştıran, küçük çevik ve etkili bir belediyecilik anlayışı ile
durmaksızın çalışmak.
VİZYONUMUZ
Doğayı ve çevreyi koruyan, kent estetiğine
önem veren,
karakteristik mekanları koruyup geliştirerek,
dünyaca tanınan
çağdaş ve marka bir turizm kenti yapmak.
TEMEL DEĞER VE İLKELERİMİZ
*Güler yüzlü, yapıcı ve insan odaklı hizmet anlayışı sunmak
*Hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetini esas almak
*Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı
*Ulaşabilirlik, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik
*Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak
*İnsan haklarına saygı
*Yenilikçilik
*Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı
*Etkin ve verimli kaynak kullanımı
*Adalet
*Sosyal belediyecilik
B- Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile tanımlanmıştır.
Belediyemizin görev ve sorumlulukları 5393
Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde;
Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak
şartıyla;
a.İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel
alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta,
itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal
hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk

evleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de
mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler.
b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının
inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya
yaptırabilir, her turlu araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her
türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür
ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent
tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir;
bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun
olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde,
sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor
malzemesi verir, amatör spor kulüplerine
ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği
sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda ustun başarı gösteren veya derece alan
öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve
antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül
verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları
nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi
gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden
miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde
yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini
geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde
öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın
yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet
sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı
belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye
hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize
Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki
çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda
belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin Faaliyetleri ile ilgili
olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı
vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait
vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine
göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve
hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak
veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme,
kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su
ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs,
deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem
dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g. Katı atıkların toplanması, taşınması,
ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek,
bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.

Belediyenin Yetki ve İmtiyazları
Belediyemizin yetki ve imtiyazları 5393 Sayılı
Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinde belirlenmiştir.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata
göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak,
işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek
ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

a)Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava
konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiye-

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

15

sine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış
yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek,
izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten
men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek
iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek
otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar
konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini,
halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak;
hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür
ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda
çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde
işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek;
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park
yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek
veya kiraya vermek; kanunların belediyelere
verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği
bütün işleri yürütmek.
r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md. ) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu,
26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş
izni verilen alanda tesis edilecek elektronik
haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin
gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında
yer seçim belgesi vermek, ( Ek fıkra: 12/11/20126360/18 md.) ( r) bendine göre verilecek yer

16

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir
sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye
ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri
yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması
ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez
belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi
tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde
belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz
yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya
tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek
suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla
yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde
il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz,
yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını
faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli
veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir,
bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi
geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının
onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa
tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini
tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması
ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler
Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında
da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma
yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları
ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
Belediyeye tanınan muafiyet
MADDE 16. — Belediyenin kamu
hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları

ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından
muaftır.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve
sorumlulukları (1)(2)
Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a)İlçe (…)(2) belediyelerinin görüşlerini alarak
büyükşehir belediyesinin stratejik plânını,
yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve
bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye (…)(3) sınırları içinde
1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte
nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve
onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak
hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu
plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon
plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya
değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını
denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını
yapmayan ilçe (…)(2) belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını
yapmak veya yaptırmak. (3)
c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her
ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak
ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775
sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere
verilen yetkileri kullanmak.
d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan
veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan
alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve
denetlemek.
e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak
f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya
yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu
sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tar-

ifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek;
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park
yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek
veya kiraya vermek; kanunların belediyelere
verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği
bütün işleri yürütmek.
g) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri
ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak,
bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği
ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek;
kentsel tasarım projelerine uygun olarak
bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin
yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad
ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara
numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
i)Sürdürülebilir
kalkınma
ilkesine
uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve
su havzalarının korunmasını sağlamak;
ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini,
eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye
etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda
depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat
toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında
çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını
yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta
toplanması ve aktarma istasyonuna kadar
taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın
yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve
bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine
getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun
için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının
atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve
bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
(1)
j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve
denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin
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tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu
veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini
yerine getirmek.
l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden
sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat
bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane,
müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek
ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek,
yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün
başarı gösteren veya derece alan sporculara,
teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. (2)
n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim
ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu
hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü
bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. (3)
o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun
ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma
hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya
işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara
ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu
taşıma araçlarına ruhsat vermek. (Ek cümle:
16/5/2018-7144/14 md.) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir
merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin
işlettirilmesine karar vermek.
r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek,
bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri
kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma
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sonunda üretilen suları pazarlamak.
s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar
tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları
yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,
imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak
olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak,
doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer
hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak;
gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil
yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve
yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini
tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını
yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda
mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık
üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler,
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her
türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma
kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu
hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek
okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve
sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
z) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski
taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından
tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve
yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri
hâlinde her türlü desteği sağlamak.
Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c)
bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili
belediyeye bildirmek zorundadır. (Değişik
ikinci cümle: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t)
bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri
ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. (Ek

üç cümle: 16/5/2018-7144/14 md.) Büyükşehir
belediyeleri, birinci fıkranın (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas alınarak
büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik veya
kooperatiflerinden temin edilmesine karar
verebilir. Bu durumda ihaleye katılacaklarda
ve kullanılacak taşıma araçlarında aranacak
şartlar belediyelerce belirlenir. Taşıma birlik
veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden
toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya
indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir
desteği ödemeleri yapılabilir.
İlçe (…)(1) belediyelerinin görev ve yetkileri
şunlardır: (1)
a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada
sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve
yetkileri kullanmak.
b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma
istasyonuna taşımak.
c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775
sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere
verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor,
dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve
çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler
sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis
ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile
kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.(2)(3)(4)
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan
veya can ve mal güvenliği açısından tehlike
oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562
sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize
sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları
ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm
tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı
desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve
hizmette bulunabilirler.
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3)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
-EDREMİT BELEDİYESİ Organizasyon Şeması

İŞLETME İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

PARK ve BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI ve
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TARIMSAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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KÜLTÜR ve SOSYAL
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

-Fiziksel Yapı
Belediye binasının yerleşimi aşağıda belirtilmiştir.
Merkez Binadaki Yeri
BODRUM KAT

ZEMİN KAT

1.KAT

2.KAT

3.KAT

4.KAT

Merkez Binadaki Yeri
Başkanlık Tarafı
ZEMİN KAT
1.KAT

Hizmet Birimi
Arşiv
Zabıta Müdürlüğü
Ruhsat Birimi
Anons Odası
Santral Odası
Mali Hizmetler Vezne (Tahsilat/Tahakkuk)
İş Yeri Sağlığı Birimi
Motorlu Vasıtalar Amirliği
Halk Masası
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Güvenlik Amirliği
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Gelir İşleri Şefliği
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Evlendirme Memurluğu
Nikah Salonu
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı Odası
Hizmet Birimi
Özel Kalem Müdürlüğü
Basın, Sosyal Medya ve Grafik
Başkanlık Odası
Başkan Yardımcıları Odası

Belediyenin Ek ve Şube binalarına ait hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

Edremit Ek Bina

Altınoluk Şube Bina

Hizmet Birimi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Hizmet Birimi
Evlilik İşlemleri
Zabıta İşlemleri
Tahakkuk - Tahsilat İşlemleri
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Akçay Şube Bina

Hizmet Birimi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Zabıta İşlemleri
Tahakkuk - Tahsilat İşlemleri

Güre Şube Bina

Zeytinli Şube Bina

Hizmet Birimi
Zabıta İşlemleri
Tahakkuk - Tahsilat İşlemleri
Hizmet Birimi
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Zabıta İşlemleri
Tahakkuk - Tahsilat İşlemleri

Altınkum Şube Bina

Hizmet Birimi
Zabıta İşlemleri
Tahakkuk - Tahsilat İşlemleri

*Araç Envanteri -

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (Sunucu ve
Network Altyapısı)
Teknoloji
Yazılım Altyapısı:
Belediyemiz
Müdürlüklerinde
kullanılan
yazılımlar aşağıda sıralanmıştır.
Sunucu ve İstemci İşletim Sistemi ve
Erişim Yazılım Lisanları
Sanallaştırma Yazılım Lisansı
Veritabanı Yönetim Yazılım Lisansı
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Belediye Otomasyon ve Elektronik
Belge Yönetim Bilgi Sistemleri
Office Uygulamaları Yazılımları
Anti Virüs ve Güvenlik Duvarı Yazılım
Lisanları
Harita Programı, İmar ve Kadastro
Yazılımı

2.2
– Teknolojik Altyapı:
Belediyemiz teknolojik altyapısı ve mevcut
donanımları aşağıda sıralanmıştır.
2 Adet Fiziksel Sunucu
1 Adet Harici Depolama Birimi
(Storage)
2 Adet Veri Yedekleme Birimi
343 Adet Masaüstü/Dizüstü Bilgisayar
61 Adet Çok Amaçlı Yazıcı/Tarayıcı/
Fotokopi
60 Adet yazıcı
23 Adet Tarayıcı
2 Adet Fotokopi Makinesi
25 Adet Güvenlik Kamera Kayıt Cihazı
3 Adet 10KVA Güç Kaynağı
1 Adet 60 KVA Güç Kaynağı
2 Adet 20KVA Güç Kaynağı
1 Adet 15KVA Güç Kaynağı
1 Adet Güvenlik Duvarı Donanım
Ürünü
3 Adet 16 Port Akıllı Switch
12 Adet 48 Port Akıllı Switch
12 Adet 24 Port Switch
5 Adet 8 Port Switch
3 Adet 12 Port Switch
4 Adet Elektronik Telefon Santrali
Ağ ve Sistem:
Ağ Yapısı:

Belediyemiz Edremit hizmet binasında 40
Mbps METRO Ethernet İnternet
bağlantısı,
Kadıköy, Akçay, Zeytinli, Güre, Altınoluk, Tapu
Şubemizde ve Eminkuyu hizmet
birimleri ve belediyemize ait diğer binalarda
ise ADSL İnternet bağlantısı mevcut
olup diğer hizmet binalarımızla merkez Edremit Hizmet Binamız arasında VPN
bağlantısı kurulmuştur.
Güvenlik Sistemi:
Belediyemizin ağ ve sistem güvenliğinin
sağlanması için internete bir adet güvenlik
duvarı
(firewall) cihazı üzerinden çıkılmaktadır.
Güvenlik duvarı içerisindeki güvenlik
yazılımı sürekli otomatik olarak güncellenmektedir. Bu cihaz sayesinde ağdaki
kullanıcıların internet erişimi kısıtlanabilmekte, yasak ve tehlikeli web sitelerine
girişleri ve internet üzerinden gelen saldırılar
engellenmektedir. Ayrıca internet,
e-pota trafiği ve internet üzerinden gelen
saldırıları ve zararlı içerikleri analiz edip
log dosyalarını tutan 1adet Analyzer cihazı
bulunmaktadır.
Bunların yanında tüm bilgisayarlarda ve
sunucularda antivirüs yazılımı mevcuttur
ve her gün güncellenmektedir.

-İnsan Kaynakları
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-Sunulan Hizmetler
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü;
Başkanlık Makamı’nın kurumlar ve birimler
arası resmi evrakların gerekli iş ve işlemlerinin yapılması, Belediye Başkanı tarafından
katılım sağlanacak resmi toplantıların gerekli
işlemlerinin yapılması ,Başkanlık Makamı’nın
idari işlerinin yapılması ,makamın düzen ve
disiplininin sağlanması ve ihtiyaçların temin
edilmesi, Başkanlık Sekreterliği ile koordineli çalışılarak Belediye Başkanı ve Belediye
Başkan Yardımcılarının tüm randevu ve toplantı organizasyonlarının yapılması, Belediye Başkanı’nın katılması gereken tören, davet ile toplantılarının zamanını ve yerini tespit
edip organizasyonunu yapar. Halk Masasında görevli personelimiz tarafından vatandaşın karşılanması talep,istek ve şikayetlerinin çözüme ulaşmasına yönelik ilgili birimler
ile irtibat kurularak gerekli takibin yapılması
sağlanmaktadır.
Müdürlüğümüz;kamu hizmetlerinin sunumu
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ile verilen hizmetlerin kalitesini arttırmak ve
Edremitli vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır. Büyük kentlerde, çağın
gerektirdiği kalite ve kesintisiz belediyecilik
hizmetleri Özel Kalem Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yaşam bulmaktadır. Edremit
Belediyesi’nin “Toplumcu ve Katılımcı Yerel
Yönetim Anlayışı” çerçevesinde vatandaşlardan gelen istek-şikayet ve öneriler anında
değerlendirilip sonuç alınmaktadır. Akçay,
Güre, Zeytinli ve Altınoluk Hizmet binaları,
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, Sosyal Medya
Birimi, Evlendirme Memurluğu, Muhtarlık
Birimi, Esnaf Destek Birimi ve Özel Güvenlik
Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermektedir.
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Edremit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü,
bilgi sistemleriyle ilgili kurum içinde kullanılan her türlü bilgisayar donanımı- onarımı
ile gelişen teknolojiye bağlı olarak işletim
sistemleri ve yazılımların bakım onarım ve

geliştirilmesiyle görevlidir. Müdürlük, ihtiyaç
halinde bütün birimlere uygulama yazılımı
desteği verir. Yeni birimlerin ihtiyaçlarına
göre özel yazılımlar oluşturur ve yazılımı kullanacak personele gerekli eğitimlerini verir.
Belediye içerisindeki bilgi ağlarını sürekli
gözetim altında tutarak sunucular üzerindeki
bilgi paylaşımını ile veri güvenliğini sağlar.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Edremit Belediye Başkanlığının bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin her türlü
ihaleli işlerini oluşturmak, karara bağlamak,
sonuçlandırmak suretiyle iş ve işlemlerini
yürütmek.
Motorlu Vasıtalar Amirliği; Edremit Belediyesine ait tüm motorlu vasıtalar, amirliğimize
bağlı olup araçlarımızın bakım onarımlarını
yapmak/yaptırmak, kullanılan
akaryakıtların dağılımlarını yapmak, sevk ve
idaresini sağlama işlemlerini yürütmek.
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ müzün görevi,
İmar planında genel hizmet alanına
ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan
gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki
yerlerin 2942/4650 sayılı “Kamulaştırma Yasası” na göre kamulaştırmasını yapmaktır.
Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi, kontrol ve takibi, bakım ve
düzenlenmesi konuları da kendi yetki ve
çalışmaları dahilinde sürdürmek. 2942 ve
4650 sayılı Kamulaştırma yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda yol, yeşil alan,
park,çocuk bahçesi vb. gibi meri planda
amme hizmetlerine ayrılmış olan gayrimenkulleri Başkanının görüşleri doğrultusunda
kamulaştırmak.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yerel yöneticilik anlayışı ile halkımızın ve
kentimizin
sorunlarını
bir
bütünlük
çerçevesinde değerlendirip en kısa sürede
kalıcı
imalatlar yaparak kentlimizin huzur ve esenlik içinde yaşamasını sağlamak amacını
kendisine ilke edinmiştir.
Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,
hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı
şekilde karşılamak amacıyla ilçemizde bulunan cadde ve sokakların düzenleme
çalışmalarını yaparak yeşil alanlar oluştur-

mak, tarihi dokunun ve kültür varlıklarının
korunması ile geleceğe taşınmasını sağlamak, hizmet binalarını teknolojik ve
ekonomik gelişmeler doğrultusunda yenilemek, ilgili kanunlar çerçevesinde
güçlendirme çalışmaları yapmak, yeni sosyal
kültürel hizmet tesisleri inşa etmek, yeni
muhtarlık ofisleri kurmak ve mevcut olanları
talepler doğrultusunda yenilemek,
ilçemizde bulunan okulların bakım ve
onarımlarını yapmak gibi yapım işlerini, ilgili
yasaya uygun mal hizmet ve yapım ihaleleri
düzenleyerek gerek yüklenicilerle,
gerekse kendi araç gereç ve çalışanlarıyla
gerçekleştirir.
Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,
diğer müdürlüklerden gelecek
istekler doğrultusunda tehlikeli, kaçak ve
kamulaştırılması yapılan
binaların hukuki işlemlerin tamamlanmasından sonra yıkım gerektiren
yapılarda, ilgili müdürlükler ile koordineli
olarak gerekli ekip ve araçların
temini sağlanarak yıkım çalışmasını yapar.
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Edremit Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü,
belediye bünyesinde bulunan tüm birimlere
hukuki mütalaalar verir.
Edremit Belediyesi’nin taraf olduğu adli
işlemlerde belediyemizi temsil eder. Edremit
Belediyesi ile vatandaşlar arasında meydana
gelen tüm sorunlar hakkında yargı
öncesi hukuki sınırlar içinde kalarak çözümler üretir.
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüzde 3194 sayılı İmar Kanunu ve
ilgili diğer mevzuat kapsamında, İmar
Durumu, KUDEB Yönetmeliği kapsamında Kurul adına işlemler yürütülmekte, 4708
sayılı yasa yapılan işlemlere ilişkin arşiv işlem
dosyaları oluşturularak saklanmaktadır.
*İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü’nde Yapılan
İşlemler
*Yapı Ruhsatı talebi
*Yapı Kullanma İzin Belgesi talebi
*Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti onay talebi
*Elektrik Bağlatma talebi
*Röperli Kroki, Vaziyet Planı ve Bağımsız
Bölüm onaylama talebi
*Bağımsız Bölüm düzeltme talebi (LİHKAB)
*Yanan Yıkılan Form talebi
*Tescilli Binalar için tadil ve tamirat talebi
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*SGK ilişik kesme belge talebi
*Yapı Denetim Şirketlerinin hak ediş ödemesi
talebi
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz,
İçişleri
Bakanlığı’nca
22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı resmi
gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak personel mevzuatıyla ilgili tüm yasaları uygulama, tüzük ve yönetmelikleri takip etme, gereğinde devlet personel başkanlığı ve hukuk
işleri görüşüne başvurma, 657 ve 4857 sayılı
yasaya tabi personelin özlük hakları ile ilgili
maaş, terfi, intibak, izin, disiplin cezaları, nakil
işleri ve eğitim hizmetlerini yürütmektedir.
Nitelikli insan kaynağı yaratmak başta olmak
üzere bu amaçla hizmet içi eğitim
ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, organize etmek ve yürütmek; tüm birimlerin
uyum içinde ve takım ruhu anlayışı ile
çalışabilmesi için istihdam yönetimi, yıllık
işgücü planlaması ve organizasyonunu yapmak, belediyemiz personellerinin her türlü
kadro, atama, özlük, emeklilik işlemlerini yerine getirmek, görev alanı ile ilgili mevzuatı
izlemek ve diğer birimlere insan kaynakları
yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti
vermek müdürlüğümüz sorumluluk alanına
girmektedir.
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Jeotermal; Edremit’te bu hizmet 25 yıllığına
irtifak hakkı devri yapılarak
özelleştirildiğinden sadece idare konumunda
gerekli kontroller
yapılmakta. K.D.V hariç Gayrisafi hâsılatının
%6 sı sözleşme gereği idareye ait olduğu
için bunun yıllık tahakkuk ve tahsilâtını yapmak. Elektrik;Belediyemiz sınırlarında bulunan park bahçe, refüj ve meydan gibi alanların genel aydınlatmasını oluşturmak varsa
arızalarını tespit edip gidermek. Belediyemize ait hizmet binalarının elektrik arızalarını
gidermek veya yeni tesisat oluşturmaktır.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Edremit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü,
belediyemizin öz kaynaklarını verimli ve etkili
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bir şekilde yöneterek gelir ve giderlerin
yönetsel gerekler ve yasal yükümlülükler
açısından en ekonomik biçimde
yapılmasını sağlamakla görevlidir.
Ayrıca bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri
hazırlamak; idare gelirlerini
tahakkuk ettirerek gelir ve alacaklarının takip
ve tahsil işlemlerini yapmak;
muhasebe hizmetleri ile mali iş ve işlemleri
yürütmek ve sonuçlandırmak.
İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli
olan ya da idarenin
kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazları
ile bunlara ilişkin kayıtlar,
konsolide işlemleri ve mali yönetim dönemine
ilişkin icmal cetvelleri
müdürlüğümüzce yürütülür. İdarenin stratejik plan ve performans
programının hazırlanmasını koordine etmek
ve sonuçlarını konsolide
edilmesi çalışmalarını yürütmek.
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlük olarak görevimiz, ilçemiz sınırları
içinde bulunan tüm eğitim ve öğretim
kurumları ile işbirliğine girmek, önemli gün
ve haftalarda sosyal, kültürel, sanatsal ve
eğitim alanlarında çeşitli etkinlikler yapmak,
bu tür etkinlikler düzenleyen kurum ve
kuruluşlara yardımcı olmak, etkinliklerin
tanıtımını ve halkın katılımını sağlamaktır.
Kadınlara ve gençlere yönelik eğitim ve sorunlarının çözümü doğrultusunda yardım,
yönlendirme, kurs, sempozyum, panel vb.
gibi etkinlikler düzenlemektedir. Gitar,
bağlama, fotoğrafçılık, halk oyunları, bale,
resim, Latin dansları, bilgisayar, çocuk
korosu, seramik vb. kurslarımızla halkımıza
hizmet etmekteyiz.
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı “Belediye Kanunu” gereğince İmar Planında
yeşil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk
bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri,
ağaçlandırma sahaları yapmak ile mevcut alanların bakım, onarım ve korunmasını
sağlayan birimdir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
kentleşme olgusu hızla sürmektedir. Gittikçe
artan yapılaşma ve sanayileşme kentsel dokuda olumsuz gelişmeleri ortaya çıkararak
“ÇEVRE” kavramını daha güncel bir hale getirmiştir.

Kent içindeki park ve bahçeler şehir halkının
doğa ile ilişkilerini devam ettirmeye
yarayan doğal ve kültürel alanlardır. İlçe sınırları içerisinde kalan bu tür alanların
arttırılması,
yenilenmesi,güzelleştirilmesi
bakımı ve onarımı Edremit Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğundadır.
Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım ve
onarımını yapar. Yeşil alanlarda bank ve
diğer kent mobilyaları gibi park donatımlarının temini, montesi, tamir ve bakımıyla ilgili çalışmalar yapar.
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Halka sağlık konularında eğitiici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler
düzenlemek. Belediye sınırıları içerisinde
gerçekleşen ölüm olaylarında 10 gün içinde
ölüm tutanaklarını tutup gerekli bilgilieri nüfus müdürlüğüne bildirmek. Umumi
mahallelerde halk sağlığına zarar veren etkenleri yok etmek. Oluşturulan
komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili
incelemeler yapmak. İş Sağlığı ve Güvenliği
denetimlerinin yapılması, belediye personeline bu konuda eğitimlerin verilmesi. Sokak
hayvanlarının rehabilitesi, bakımı ve aşılarının
yapılması
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlik İşleri Müdürlüğü, Edremit Belediyesi
Başkanlık Makamınca verilen ve bu
yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata
uygun belirli bir plan ve program dâhilinde
yapmakla mükellef bir birimdir.
Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta
olan çöp toplama ve sokak/caddelerin
ve pazaryerleri cadde, sokak ve meydanların
yıkanması işlem ve çalışmalarının
istenen verimlilikte belirlenen programa göre
gün ve saatlerde yapılmasını takip
etmek. İlçe genelinde tüm cadde ve sokakların süpürülmesi ve katı atıkların
toplanarak nakledilmesini sağlamak. Kent
içindeki cadde, sokak ve meydanların
yıkanmasını sağlamak. Konteynerlerinin
yıkanması ve dezenfeksiyonunu sağlamak.
Halkın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla, çevreyi ve çevre
kaynaklarını koruyucu ve iyileştirici çalışmalarda bulunmak. Çevre konusunda eğitim
ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini
geliştirici ve katılımını sağlayıcı
faaliyetlerde bulunmak.

Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını,
ayrıştırılmasını ve Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği’nde belirtilen standartlar dahilinde uzaklaştırılmasını veya bertarafını
sağlamak,01.01.2015
tarihinden
itibaren
Edremit Belediyesi sınırları ve mücavir alanları dâhilinde tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarının ürettikleri tıbbi atıklar periyodik
olarak haftada iki gün salı ve cuma günleri
olmak üzere yönetmeliğe uygun şekilde toplatılmaktadır.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Başkanlık, belediye meclisi ve encümen
tarafından onaylanarak
gönderilen evrakların işlemlerini yürütür,
Belediye meclisi ve
encümenince karara bağlanan evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını
sağlar ve belediye meclisi komisyonlarının
çalışmalarında raportörlük
görevini yerine getirir.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
*Belediyenin karar organlarınca alınmış bulunan ve uygulanması
zabıtaya ait olan kararları uygulamak ve
sonuçları izlemek. Pazarlarda
nizam ve intizamı temin etmek, vatandaşın
rahat gezebilmesi için pazar
ortalarını açık ve temiz tutmak, pazarcı
esnafının çöplerini poşetlere
koydurmak, aldatmaya yönelik fiyatlandırmaları önlemek, pazar
başlarında seyyar faaliyetine mani olmak.
Edremit’te faaliyet gösteren
işyerlerinin açma ve kapama saatlerine
(Ruhsatlarında belirtilen saatte
işyerini kapamasına) riayet etmelerini sağlamak, bu kurallara uymayanlar
hakkında yasal işlem yapmak. Vatandaşların
rahatlıkla yürüyebilmesi için
tretuarları her türlü işgalden ve seyyar
satıcılardan arındırmak ve yasal
işlem yapmak.
Dilencileri dilenmekten men etmek. Kanuna,
belediyenin ruhsatına,
resim, vergi ve harcına tâbi iken, bunlara uymadan çalışan işyerlerine
mani olmak, yetkili mercilere yazı yazarak
karar çıkarttırmak ve bu
kararları uygulamak. 1782-6621 Sayılı Ölçüler
Kanunu’na göre;
damgalanmamış terazi ile hileli metre,
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dirhem v.b. aletlerin kullanılmasına
mani olmak ve ilgililer hakkında kanuni işlem
yapmak. Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ve diğer
birimleri ile koordineli çalışmak. Vatandaştan
gelen trafik ile ilgili şikayetleri
gerekli yerlere bildirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak. Bu hizmetleri
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire
Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin
(UKOME) kararlarına uymak
suretiyle mahalli trafik zabıtası ile birlikte
yürütmek.
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5393 sayılı belediye kanunu 4734
sayılı kamu ihale kanunu, 5018 sayılı kamu
Mali Yönetimi ve kontrol
kanunu ve dairesi ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak;
-Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında
bulunan zeytinliklerin,
mandalinliklerin, fıstık çamlarının diğer
meyve ağaçlarının ve tüm tarımsal
amaçlı arazilerin envanter bilgilerini hazırlamak ve oluşturulan kayıt
sisteminin gerekli periyotlarda güncellenmesi
-Belediyemize ait arazilerin ıslahı; imarı ve
tarıma uygun hale getirilmesi ile
ilgili hizmetleri yapmak.
-İhtiyacaç görülen alanlarda zirai ilaçlamanın
yapılması.
-Gelir getirici tarımsal garimenkullerin
mahsülünün toplanması, kiraya
verilmesi, kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesi konularında yapılması
gereken çalışmaları sürdürmek.
-Hizmetin düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak
ve denetlemeler yapmak.
-Tarımsal hizmetler ile ilgili resmi yazı ve
dilekçelere süresinde cevap
verilmesi
-Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin
sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,
kontrolü ve takibi
-İyi tarım uygulamalarını desteklemek.
-Stratejik plan çerçevesinde ilçenin tarımsal
gelişimine katkı sağlamak.
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-Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve
uygulamak.
-Bölgemizde geçim kaynağı olan zeytin üretimi ile ilgili çalışmalar yapmak,
zeytin üretiminde zararlılarla mücadele,
bakımı hakkında çiftçiyi
bilgilendirme hizmetleri vermek.
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
*5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5395 Sayılı
Çocuk Koruma Kanunu, 6284
Sayılı Ailenin Korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanun Yönetmelik ve Tüzükler
çerçevesinde;
*İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden, yaşlı
engelli, kadın çocuk vb.
yardıma muhtaç dezavantajlı tüm kesimlere
yapılacak yardım işlerinin
planlama programlama ve organizasyon
işlerini yürütülmesini sağlamak.
* Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan sosyal
ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunların önlenmesine ve
çözümlenmesine
yardımcı
olunmasını
sistemli ve programlı bir şekilde
işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 - İlçemiz Merkez ve Mahallelerde 2. El
kıyafet ve eşya ihtiyacı olan yoksul
ve mağdur vatandaşlarımıza vatandaşa en
yakın ve en ulaşılabilir noktada
ulaşıp, kullanılabilir eşya kıyafet yardımı yapmak.
S.H.1.1 İlçemiz Merkez ve Mahallelerde kullanılabilir eşya ve kıyafet yardımı
yapılan ‘’Sosyal Market’’ sayısını 2020-2024
yılları arasında 2’ye çıkartılması hedeflenmektedir.
S.A.2 Maddi olanakları ve evin fiziksel koşulları yada fiziksel sağlık durumu
elverişli olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların,
temel beslenme ihtiyacının
karşılanması ve daha fazla ihtiyaç sahibi kişilere hızlı ve etkin bir şekilde
ulaşılması

S.H.2.1 İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen bu
kişilere temel beslenme
ihtiyaçlarının karşılanması için İlçemizin belli
noktalarında ‘’Aşevi’’sayısını 20202024 yılları arasında 2’ye çıkartılması hedeflenmektedir.
S.A.3 İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere kuru gıda maddelerini
ulaştırmak
S.H.3.1 Tespit edilen İhtiyaç sahibi bu kişilere
2020 yılından itibaren her yıl 10001500 adet aileye ‘’Erzak Kolisi’’ yardımı yapılması.
S.A.4 Bölgemizde ihtiyaç sahibi İlköğretim
çağındaki çocuklara temel kırtasiye
ihtiyaçlarını karşılamak.
S.H.4.1 Tespit edilen ihtiyaç sahibi bu çocuklara 2020 yılından itibaren her yıl 400500 öğrenciye Temel Kırtasiye yardımı yapılması hedeflenmektedir.
S.A.5 Bölgemizde tespit edilen vatandaşlarımızın kış aylarında yaşam kalitesini
iyileştirecek hizmetler sunma
S.H.5.1 Tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kış aylarında yakacak 2020
yılından itibaren her yıl 500-700 aileye ‘’Odun
Yardımı’’ yapılması hedeflenmektedir.
S.A.6 İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi
ailelerin çocuklarının yaşam kalitesinin yükseltmek.
S.H.6.1 Tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin (015 ) yaş arası çocuklara 2020
yılından itibaren 400-500 çocuğa ‘’Bayramlık
Kıyafet’’ yardımı yapılması hedeflenmektedir.
S.A.7 - Engelli, ihtiyaç sahibi ve yaşlı olduğu
tespit edilen kişilerin yaşam
kalitesini yükseltmek
S.H.7.1 Tespit edilen engelli, ihtiyaç sahibi ve
yaşlı kişilerin günlük yaşantılarını
kolaylaştırmak için 2020 yılından itibaren her
yıl 10-15 adet kişiye ‘’Tekerlekli
Sandalye’’ yardımı yapılması hedeflenmektedir.
S.A.8 - Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet
eden ve vatani görevini yerine
getiren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ailelerine yaşamlarını idame etmeleri
için destek sağlamak.
S.H.8.1 Tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere
2020 yılından itibaren her yıl 50-100
kişiye ‘’Asker Ailesi’’ yardımı yapmak.
S.A.9 - İlçemiz vatandaşlarımızın sosyal
dayanışma bilincini artırarak,
kullanılabilir kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine

ulaştırmak
S.H.9.1 İlçemiz Merkez ve Mahallelerinin belli
noktalarına 2021 yılından itibaren 4
adet noktaya ‘’Kıyafet Kumbaraları ‘’ koyarak
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza
hizmet sunulması
S.A.10 - İlçemizde meydana gelebilecek, afet
durumlarında yurtiçi ve yurtdışı
Psiko-Sosyal Destek ayni ve nakdi yardım organizasyonlarının koordine
edilmesini sağlamak.
S.H.10.1 2020-2024 yıllar arası afet durumlarında 150-200 mağdur kişilere erzak
kolisi, kıyafet ve eşya yardımı, sıcak yemek,
Psiko-sosyal destek ve danışmanlık
hizmetleri sunmak.
S.A.11 - İlçemizde ikamet eden kadınlar,
çocuklar, gençler ve
engelli kişiler ön planda olmak üzere psiko-sosyal ve ekonomik avantajlar
sunacak yeni çalışmalarımızda istihdamın
desteklenmesine yönelik mesleki
eğitimler vererek, sosyal içermeyi sağlayacak
çalışmalarımız bir merkezde
toplamak.
S.H.11.1 Psiko-sosyal ve Eğitsel destekler
sunulacak 2020-2024 yılları arası ‘’Sosyal
Hizmet Merkezi’’ açılması hedeflenmektedir.
S.A.12 - Engelli kişiler ve ailelerinin günlük
yaşantısını kolaylaştırmak ve
sosyal içerme sağlanması için yeni hizmet
modelleri geliştirmek.
S.H.12.1 Engelli bireyler ve aileleri için 2020
yılından itibaren yılda 1 (bir) kez
’’Sosyal kültürel’’ faaliyet ve etkinlikler düzenlemek.
S.A.13 - İlçemiz halkının yaşam kalitesi ve
standartlarını yükseltmek amacıyla
psiko-sosyal, ekonomik yardım ve destek
hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek ve
sürdürebilirliğini sağlamak.
S.H.13.1 Kadın,çocuk,yaşlı,engelli ve diğer dezavantajlı grupları odak alacak
şekilde 2020 yılından itibaren her yıl 2 kez eğitim ve etkinlikleri yaygınlaştırmak
S.H.13.2 2020-2024 yılları arası 100-150 adet ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın
ekonomik ve sosyal yaşam kalitesini yükseltmek ve iyileştirmeye yönelik
hizmetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
S.H.13.3 ’’ Engelsiz Edremit’’ anlayışını yaşama
geçirilmesi için tüm imkanların
sağlanması.
S.H.13.4 Edremit’in dezavantajlı gruplarını
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topluma entegre edecek ve
kazandıracak, 2020 yılından itibaren her yıl,
yılda 1 kez faaliyet ve çalışmaları
yürütmek
S.A.14 - Psiko-sosyal yardım ve destekten
yararlandırılacak ihtiyaç
sahibi vatandaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek refah düzeyini ve
yaşam kalitesini yükseltmek.
S.H.14.1 Psiko-sosyal destek ve yardım modellerini oluşturmak, 2020 yılı itibariyle
50-100 arası kişileri kayıt altına almak etkin bir
veri tabanı oluşturmak ve ilgili
yardımları tespit edilen ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmak ve yaygınlaştırmak
S.A.15 İlçemizde gelir seviyesi bağlamında dezavantajlı durumda olan, sosyal
ve toplumsal yapılanma konusunda, kente
uyum ve sosyal içerme süreçlerine
adapte olmakta yeterli olmayan aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak
ve bireysel psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarını giderme imkanı bulunmayan
kadın, çocuk genç engelli, göçmen ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm
bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla iç ve dış paydaşlarla
işbirliği içerisinde sosyal destek ve yardım
çalışmalarını sürdürmek ve projelerin
S.H.15.1 Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı
kapsamında kadına yönelik her türlü
şiddet ve ayrımcılığı önlemeye ve şiddet
mağduru kadınların 2020 yılından
itibaren yılda 1 kez desteklenmesine yönelik
hizmetler sunmak.
S.H.15.2 2020 yılı itibariyle yılda 1 kez ilçemizde
65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için çalışma ve projeler yürütmek
S.H.15.3 2020 yılı itibariyle yılda 1 kez engelli bireyler ve ailelerinin yaşam
standartlarını yükseltmek sosyal destek ve
yardın sunmak.
S.H.15.4 2020 yılı itibariyle çocukların iyilik durumu için psiko-sosyal , ekonomik,
eğitsel ve kültürel çalışmalar ve projeler
yürütmek
S.H.15.5 2020 yılı itibariyle yılda 1 kez gençlerin
istihdam edilebilirliklerini artıracak
eğitsel faaliyetler yürütmek ve psiko-sosyal
destekler sunmak
S.H.15.6 2020 yılı itibariyle yılda 1 kez madde
bağımlılığı ile mücadele ve bilinçlendirme
çalışmaları oluşturmak ve bağımlı birey ve
ailelerine psiko-sosyal
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destek ve danışmanlık sunmak.
S.H.15.7 2020-2024 yılları arası her yıl dezavantajlı grup ve bireyler başta olmak
üzere İlçe halkının her kesimine yönelik sosyal ve ekonomik avantajlar
sağlayacak çalışmalar yürütüp, istihtamın
desteklenmesi amacıyla mesleki
eğitimler vermek ve sosyal dengeyi ve sosyal
içermeyi sağlayacak çalışmalar
yapmak ve toplumsal sürdürebilirliği sağlamak.
S.H.15.8 2020-2024 yıllar arası ekonomik
açıdan her yıl 500-100 ihtiyaç sahibi
olduğu yerinden tespit edilen kişi ve ailelerin
yaşam seviyesi ve kalitesini artırıp,
sosyal hayat uyum sağlaması ve entegre olmasını, hayatı idame ettirmesini
sağlayacak ayni yardımlar yapmak
S.A.16- Hemşeri hukukunu geliştirmeye ve
toplumsal dayanışmaya yönelik faaliyetleri
yaygınlaştırmak.
S.H.16.1 İlçe halkına yönelik 2020-2024 yılları
arası her yıl 1000-1500 adet kişiye
Ramazan İftar yemekleri düzenlemek
S.A.17-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün
kurumsal kapasitesini artırmak
S.H.17.1 Belediye Sosyal Yardım ve destek
hizmetlerinin kalitesini artırarak Edremit
İlçesinin ulusal ve Uluslararası marka değerini yükseltmek
S.H.17.2 2020-2024 yılları arası iç ve dış paydaşlar ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşları ile ortak proje ve çalışmalar yürütmek
S.A.18 İlçemiz Merkez ve Mahallelerde
mağdur ve yoksul vatandaşlarımızın
cenaze hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek ve sürdürebilirliğini sağlamak
S.H.18.1 2020-2024 yılları arası her yıl yoksul ve
mağdur vatandaşlarımızın cenaze
hizmetlerinde (kefen-tahta) vb. malzeme
yardımı yapmak.
S.H.18.2 2020 yılı içerisinde 188 Cenaze Hattı
kurulması
S.H.18.3 2021-2024 yılları arası mezarlıklarımızın
bakım ve onarımlarının
yaptırılması
TARIMSAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında
veya özel mülkiyetinde olan arazilerin verimliliğini arttırmak
S.H.1.1 Belediyemize ait mülkler üzerinde yer
alan tarımsal amaçlı arazilerin

envanter bilgilerini hazırlamak ve güncellemek. Bu kapsamda Belediye mülkiyeti
ile park ve yeşil alanlarda kalan tüm zeytinlik
ve meyve ağaçlarının koordinatlı bir
şekilde tespitinin yapılarak sayısal veri olarak
işlenmesinin 2020 yılından
tamamlanması hedeflenmektedir. Mevcut
tüm tarımsal alanlarımızın yönetim
bilgi sisteminin oluşturularak coğrafi olarak
işaretlenmesi ile bakımdan pazarlamaya
kadar veri kayıt sistemi oluşturulması planlanmaktadır.
S.H.1.2 Tarımsal ürünlerin üretilmesi, kalite ve
verimlerinin yükseltilmesi,
S.H.1.3 Ürünlerin toplanması, uygun koşullarda korunması, işlenip
değerlendirilmesi ve pazarlanması amaçlı
olarak 2020 yılında 20 ton zeytinyağı
üretimi yapılması hedeflenmekte olup, her yıl
%10 oranında artarak üretim
yapılması planlanmaktadır.
S.A.2- Tarımsal proje üretmek
S.H.2.1 Görev alanı ile ilgili teknik konularda
danışmanlık yapmak ve rapor
hazırlamak, hazırlatmak
S.H.2.2 İhtiyaç doğması halinde yeni tesisler
oluşturmak, mevcut tesislerin bakım,
onarım ve ıslah çalışmalarını yaptırmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek
S.H.2.3 Toprak etüdü, sınıflandırmaları ve toprak harita raporları ile toprak ve su
kaynakları konusunda istatistiki bilgilerin
derlenmesi, değerlendirilmesi ve dökümante
edilmesi hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.
S.H.2.4 İlgili birimlerce hazırlanan sulama, toprağın korunması ve benzer konulu
plan, proje yaklaşık maliyet hesapları doğrultusunda yetkili kurullarca yapımına
karar verilenlerin ihale iş ve işlemlerini yapılmasını sağlamak,
S.H.2.5 Tarımı ve tarımsal faaliyetleri
geliştirmek için var olan projeleri sürdürmek,
ekonomik ve teknik katkı sağlamak, yeni projeler yapmak
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 Yoğun nüfus, plansız yapılaşma ve her yıl
artan insan trafiğine rağmen,
çağdaş kentsel tasarım anlayışı ile boş alanların değerlendirilerek nitelikli yeşil
alanın azami miktara çıkarılması
S.H.1.1 Halen dünya ortalamasının çok
gerisinde olmanın ötesinde kişi başına
düşen yeşil alan miktarının 2020-2024 yılları

arasında arttırmak. Bu amaçla
yaklaşık toplam 320.000m² olan yeşil alanımızı 2020 yılı itibariyle %5 oranında
(16.000m²) 2021-2024 yılları arasında da %5
oranında arttırmak.
S.A.2- ‘’Önce İnsan’’ anlayışı ile sağlıklı bir
toplum, ekolojik dengenin korunduğu her
canlı için yaşanabilir daha yeşil bir çevre
oluşturmak
S.H.2.1 Sağlıklı bir ortamda yaşamak amacıyla
ruhsal sağlığa ve sürdürülebilir
çevreye özen göstererek; yeni park, oyun alanları, spor alanları ile basket voleybol
sahaları ve yürüyüş yolları oluşturmak. Bu
amaçla 2020-2024 yılları arasında
her yıl 10 adet olacak şekilde oyun alanları,spor alanları ile basket voleybol
sahaları ve yürüyüş yolları bulunan yeni park
alanları oluşturmak.
S.A.3- Edremit halkına sosyalleşme imkanı
sağlayan,
çevre bilincini geliştiren mevcut yeşil alan,
park ve behçelerin revize edilmesi
S.H.3.1 İlçede düzenlemesi yapılan yeşil alan,
park, çocuk oyun alanı ve benzeri
alanlarının rutin bakım, onarım ve yenileme
işlemlerinin yapılması ve sürekli etkin
kullanıma hazır bulundurulması
S.A.4- Rekreasyon alanlarının geliştirilmesi
S.H.4.1 Yeni rekreasyon alanlarının arttırılarak
mevcut rekreasyon alanlarının
iyileştirilmesi ve bitki dikim oranlarının arttırılması
S.A.5- Çağdaş, kentsel tasarım anlayışı ile park
ve yeşil alanlarımızda
vatandaşlarımızın
dinlenebileceği
vakit
geçirebileceği kent mobilyalarının
yaygınlaştırılması
S.H.5.1 Parklarda, yeşil alanlarda kullanılmak
üzere oturma bankı, piknik masası,
kamelya vb. kent mobilyalarının yapımı ile
ahşap ve metal aksamların tamirinin
yapılması
S.A.6 İlçemizdeki doğal su kaynaklarının etkin ve tasarruflu bir biçimde
kullanılmasının sağlanması
S.H.6.1 İlçemiz genelinde yeşil alan ve parklarda otomatik sulama sistemini daha
yagın hale getirmek
S.A.7 İlçe halkının kaliteli bir yaşam sürdürebileceği,
yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak
S.H.7.1 Yaşanabilir, bir kentsel çevre için

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

31

yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının
tespit edilerek, bu sorunlara proaktif müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi
İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 Belediyemiz bünyesindeki Park - Bahçeler Müdürlüğü ve Fen işleri
Müdürlükleri ile koordineli olarak park, bahçe,
refüj, meydan, bisiklet ve yürüyüş yolu gibi alanların genel aydınlatmalarının sağlanması
ve arızalarının tespit edilip giderilmesi.
S.H.1.1 Müdürlüğümüzün görev alanı içerinde
bulunan park, bahçe, refüj,
meydan, bisiklet ve yürüryüş yolu aydınlatma
hizmetlerinin en hızlı ve seri bir
şekilde sağlanması ve vatandaşın hizmetine
sunulması.
S.H.1.2 2020 yılında 10 adet park, 1 adet refüj, 1
adet meydan ve 2 adet bisiklet
yolu ile yürüyüş yolu aydınlatılması, 2021-2024
yılları arasında her yıl 10 adet
parkın aydınlatılması.
S.A.2-Belediyemiz merkez ve şube hizmet
binalarının elektrik arıza, bakım ve
onarımlarının yapılması.
S.H.2.1 Belediyemiz merkez ve 6 şubesinde
personelin vatandaşa sunduğu
hizmetlerin kesintisiz sağlanması için elektrik
sisteminin rutin kontrollerinin
yapılması.
S.A.3-Belediyemiz sorumluluk alanındaki
park, bahçe, refüj, meydan ve hizmet
binalarının aydınlatma ve enerji ihtiyacı için
kaynakların verimli kullanılması.
S.H.3.1 Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan elektrik aboneliklerinde
kullanılan enerjinin kamu yararına kullanılıp
kullanılmadığının düzenli kontrol
edilmesi.
S.H.3.2 Enerji ihtiyacının en uygun fiyata kullanılabilmesi için 4734 sayılı kamu ihale
kanununa uygun iş ve işlemlerin yapılarak
gerekli enerjinin tedarik edilmesi.
S.H.3.3 Günümüze uygun teknolojik gelişmeleri takip edip yeni nesil aydınlatma
ve elektrik malzemeleri kullanarak enerji verimliliğinin %40 arttırılması.
S.A.4 Müdürlüğümüzün ve belediyemizin
diğer müdürlükleri ile koordineli
çalışarak ürettiği hizmetlerde sorumluluk alanı içerisinde şehrimizin
güzelleşmesine katkı sunulması.
S.H.4.1 Şehrimizin güzelleşmesi için yaptığımız
hizmetlerde bulunduğu ortama
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ferahlık, estetiklik ve görsellik katan malzemelerin kullanılması.
S.A.5- Belediyemiz zabıta müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan ses yayın
cihazlarını vatandaşların en iyi duyabilecekleri şekilde montajlarının yapılması
ve arızalarının giderilmesi.
S.H.5.1
Belediyemiz
sorumluluk
alanı
içerisinde zabıta müdürlüğü ile koordineli
olarak gelen vatandaş talepleri doğrultusunda uygun yerlere anons cihazı
montajı yapılması.
S.H.5.2 Mevcut ses yayın cihazlarını düzenli
veya vatandaş şikayetleri
doğrultusunda zamanında bakımlarını yaparak gürültü kirliliğinin önlenmesi.
S.H.5.3 Mevcut ses yayın cihazı çalışmasında
bir aksama olmaması adına
malzeme temini için Zabıta müdürlüğünün
sözlü veya yazılı olarak
bilgilendirilmesi
S.A.H.6- Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan jeotermalde termal suyun verimliliğinin sağlanması.
S.H.6.1 Bölgemizde termal suyun sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli etüt
çalışmaları yapılarak doğru koordinatlarda
2020-2024 yılları arasında 1 adet yeni
üretim kuyusunun açılması.
S.H.6.2 Termal suyun sıcaklığının arttırılması
için bu alandaki gelişmelerin ve
çalışmaların yakından takip edilmesi.
S.H.6.3 Bölgede yatırımcıların çoğalmasını
sağlayarak istihdamın artmasında
katkıda bulunulması.
S.H.6.4 Sisteme yeni eklenecek bölgeler için
gerekli projelerin hazırlanması.
S.H.6.5 Jeotermal ve re-enjeksiyon şehir içi
ana dağıtım hatları geçişinde,
jeotermal merkezi yapılmasında, enerji nakil
hattı geçişlerinde ve sistemin
genişletilmesinde gerekli görüldüğü durumlarda gerçek, tüzel, kamu ve özel
kişilerden gerekli geçiş ve irtifak hakları için
zamanında kamulaştırma yapılması.
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1- Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı Evde Bakım
Hizmetleri ile koordineli olarak, destek amaçlı
evde bakım hizmeti verilmesi
S.H.1.1 Sağlık İşleri bünyesinde aylık düzenli
evde bakım hizmeti verecek
personelin görevlendirilmesini ve aracın tah-

sisini sağlamak
S.H.1.2 Evde doktorsuz bakımın yetemediği
durumlarda doktorsuz bakım hizmeti
vermek
S.A.2- İnsan ve hayvanların karşılıklı yaşamsal
haklarını koruyarak, uyum içinde yaşayabilecekleri, güvenli beslenme alanları oluşturulması
S.H.2.1 Sokak hayvanlarını, tedavi ve ıslah
ederek, insan
sağlığını tehdit etmeyecek şekilde, şehir hayatına adapte etmek için 5 yıl
çerçevesinde en az 2000 adet hayvan kısırlaştırması
S.H.2.2 Valilik tarafından onaylanmış, standartlara uygun, beslenme alanları
oluşturup, devamlılığını sağlamak için en az
iki tana daha beslenme alanı
oluşturulması
S.A.3- İş Sağlığı ve Güvenliği direktifleri
doğrultusunda, işveren ve çalışan
haklarına saygılı, güvenli, iş ve hizmet üretiminin sağlanması
S.H.3.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının
tanıdığı, hak ve sorumlulukların
bilincinde bir yönetici kadro anlayışı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak için 5
yıl çerçevesinde 933 kişiye 10657 saat İSG
eğitimi verilmesi.
S.H.3.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının
tanıdığı hak ve sorumlulukların
bilincinde bir çalışan anlayışı oluşturmak ve
devamlılığını sağlamak
S.A.4- Hizmet ve iş üretiminin yapıldığı çalışma alanlarını, İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uygun hale getirerek, iş kazası
olasılığının en aza indirilmesi
S.H.4.1 Çalışma alanlarında riskin tamamen
bertaraf etmek, bu mümkün değil ise
riski kabul edilebilir seviyeye indirmek için; tehlike kaynaklarını ortadan kaldırmak,
tehlikeyi, tehlikeli olmayanla değiştirmek
veya riskler ile kaynağında mücadele
etmek
S.H.4.2 Risk kontrol adımları uygulanırken
toplu korunma önlemlerine, kişisel
korunma önlemlerine göre öncelik vermek
S.A.5- Haşerelere (Sivrisinek, karasinek, hamamböceği, tatarcık, pire, tahta
kurusu, kene vb.) karşı bilimse lverilere dayalı
ve kontrol edilebilir bir şekilde
ilaçlama yapmak
S.H.5.1 Kent zararlıları olarak tanımlanan
haşerelerin insan sağlığını tehdit

etmeyecek düzeyde tutulması, bulaşabilecek
hastalıkların yayılmasının
önlenmesi için bilinçli ve bilimsel mücadele
yöntemleri ile halk sağlığının
korunması
S.H.5.2 Kent zararlıları, larva, uçkun, kemirgen
mücadelesi ve rezidüel
ilaçlamanın (yüzey ve alan) yapılarak çevre ve
toplum sağlığının korunması
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 - Kişilerin taleplerini en kısa sürede
güleryüzlü açıklayıcı yasalara uygun
şekilde çözüme ulaştırmak
S.H.1.1 Bürokrasinin azaltılması ve kurum içi
koordinasyonun sağlanması sonucu,
taleplerin kısa sürede doğru şekilde sonuçlanması
S.A.2 - Belediyemizin gelirinin artırılması
S.H.2.1 Gelir getirici taşınmaz malların kiraya
verilmesi
kontrol ve takibi ile imar barışından da faydalandırılan taşınmazların değer
tespitlerinin yapılarak kira bedellerinin
yeniden tespit edilmesi;
bu kapsamda toplamda 2020 yılı içerisinde
442 adet kiracı, 2021 yılı için 450 adet,
2022 yılı için 450 adet kiracı, 2023 yılı için 450
adet kiracı, 2024 yılı için 450 adet
kiracı için çalışma yapılması planlanmakta,
boş olan gayrimenkullerin
değerlendirilmesi ile şüyulu ve hisseli durumda olan taşınmazların satış işlemlerinin
yasalara uygun olarak yapmak.
S.A.3 - Belediyeye ait kullanılmayan atıl durumdaki taşınmaz malların mevzuat
doğrultusunda satış işlemlerini yürütmek
S.H.3.1 Atıl durumdaki gayrimenkullerin
değerlendirilmelerini sağlamak yasa ve
yönetmelikler çerçevesinde satış işlemlemini
yürütmek, 2020 yılı içerisinde 20
adet, 2021 yılı içerisinde 20 adet, 2022 yılı
içerisinde 20 adet, 2023 yılı içerisinde 20
adet, 2024 yılı içerisinde 20 adet satış ihalesi
hedeflenmekte
S.A.4 - Belediyemiz kiracıların rutin kontrollerinin yapılması ve denetimin
sağlanması
S.H.4.1 Belediye mülkiyetindeki kiralık yerlerin kira kontratı ve şartnamesi
hükümlerine uygun faaliyette bulunmalarını
izlemek uymayanlar hakkında
gerekli yasal işlemleri yürütmek. 442 adet
kiracıdan 200 adedine ilişkin denetim
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hedeflenmekte
S.A.5- Belediyemize yeni taşınmazlar kazandırılması
S.H.5.1 Kamuya fayda sağlayacak konumda
olan taşınmazların Belediyemiz
Kamulaştırma Programı ve Belediye Meclis
kararları doğrultusunda bedelsiz ve
bedelli olarak Belediyemize kazandırılmasını
sağlamak, 10 adet kamulaştırmalı
mülk kazandırılması hedeflenmekte
S.A.6 - Tasarruf yapılması
S.H.6.1 Müdürlüğümüz bünyesindeki harcamalara dikkat edilerek kamu yararı
düşünülerek en az şekilde bütçe kullanımı,
bütçe kullanımında %10 tasarruf
hedeflenmekte
S.A.7- Koordinasyonun sağlanması ve personelin donanımının artırılması
S.H.7.1 Müdürlükler arası iletişimin sağlanması, Müdürlük personelinin online
ücretsiz eğitimler almasını, personelin bilim
ve teknolojiyi etkin kullanmasını,
ücretsiz uzaktan eğitim programlarına
katılımını sağlamak, 5 adet eğitim
çalışması hedeflenmekte
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1- Halkın Belediyemize ve Zabıta Teşkilatına olan güvenini artırmak.
S.H.1.1 İç ve dış program ve etkinliklerde görev
alarak belediyemizi temsil etmek.
S.A.2- İnsan ve çevre sağlığını olumsuz yönde
etkileyecek unsurları ortadan
kaldırarak sağlıklı, huzurlu, güvenli ve
yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak.
S.H.2.1 İlçemiz sınırları içinde kurulan semt
pazarlarını 5 yıllık süre zarfında düzenli
hale getirerek sağlıklı alışveriş ortamı oluşturmak.
S.H.2.2 Pazar yerleri içinde bulunan pazarcı
esnafının denetim ve kontrollerinin
yapılarak 2020 yılı içinde 750, 2021 yılı içinde
1000, 2022 yılı içinde 1500, 2023 yılı
içinde 1750 ve 2024 yılı içinde 2000 esnaf olmak üzere denetimlerini yapmak ve
kaydı bulunmayan pazarcı esnafını, kart
uygulaması ile kayıt altına almak.
S.H.2.3 Zabıta Müdürlüğümüzü ilgilendiren,
diğer kamu kurum ve kuruluşlarından
gelen her türlü yazılı, sözlü ve şikayetlerin
yerinde inceleyip değerlendirerek ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde problemlere çözüm bulmak, suretiyle kamu
düzeni ve halk sağlığını korumaya yönelik ak-
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tif çalışmalar yapmak.
S.A.3- Kayıt dışı işletme oluşumlarını engellemek.
S.H.3.1 Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması, yönetmelik dışı faaliyet gösteren iş
yerlerine 2005.9207 sayılı İş Yeri Açma ve
Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği gereğince
yasal yaptırımların uygulanması, işyeri açma
ve çalışmaruhsatı düzenleyen ilgili
birime yönlendirilmesive tüketicinin korunmasına yönelik denetim ve cezai
yaptırım uygulamalarını sürdürmek.
S.H.3.2 Belediye sınırları içerisinde esnafların
kontrol ve denetimi yaparak, Sıhhi,
Gayri sıhhi ve Umuma açık İstirahat ve
Eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve
esnafın bilinçlenmesini sağlamak.
S.H.3.3 Belediye sınırları içerisinde esnafların
kontrol ve denetiminin yapılarak,
2020 yılı içinde 680, 2021 yılı içinde 700, 2022
yılı içinde 730, 2023 yılı içinde 760 ve
2024 yılı içinde ise 780 işletmenin denetiminin yapılması ve ruhsatsız işletmelerin
kayıt altına alarak ruhsat almalarını sağlamak.
S.A.4- Kentsel yaşamın huzurlu ve güvenli bir
biçimde idamesine yönelik zabıtaî önlemleri
ve uygulamaları hayata geçirmek.
S.H.4.1 Kamuya ait alanların kontrol edilerek
kent mobilya ve estetiğinin
korunmasını sağlamak.
S.H.4.2 Kentimizde ulaşımın daha sağlıklı
yapılması hususunda, Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışmalar yapmak.
S.H.4.3 Kent genelinde hemşerilerimizin ve
şehrimize gelen misafirlerimizin vicdani
duygularından faydalanan satıcı ve dilencilere karşı tedbirler almak.
S.H.4.4 5326 sayılı Kabahatler Kanununda
öngörülen idari ve cezai uygulamaları
yapmak.
S.H.4.5 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği kapsamında umuma
açık eğlence yerlerinden ve diğer
ses
kaynaklarından
çevreye
yayılan
gürültünün tespit edilerek gürültü
kaynağının susturulması ya da oluşan
gürültünün kanun ve yönetmelikte
belirtilen sınır seviyeleri aşmayacak şekilde
yalıtımının yapılmasını sağlamak.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

S.A.1 - Müdürlüğümüz ve Motorlu Vasıtalar
Amirliğimiz bünyesinde çalışan
personelin hizmet kalitesi performasını arttırmak, ihale biriminde çalışan
personelin motivasyon, hizmet kalitesi,
mevzuat ve yönetmeliğe olan
hakimiyetini en yüksek seviyeye çıkarmak.
S.H.1.1 Yıl içerisinde planlanan dönemlerde
müdürlüğümüz personelinin
üniversitelerin ya da çeşitli kurumların açtığı
eğitimlere katılımının sağlanması
S.A.2 - Belediyemiz müdürlükleriyle koordinasyon ve iletişimi etkin bir hale
getirip, arttırmayı amaçlamak.
S.H.2.1 Belediyemizin açacağı Personel
Hizmet alanları ve kişisel gelişime yönelik
kurum içi eğitimlere katılımını sağlamak
S.A.3
2024
yılı
sonuna
kadar
müdürlüğümüzdeki faaliyetlerin
Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu
yayınlanan yönetmelik ve tebliğler
doğrultusunda yürütülmesi
S.H.3.1 Mevcut mevzuata uygun olarak iş ve
işlemlerin yürütülüp
yürütülmediğinin kontrolörlüğünü sağlayacak bir sistem oluşturmak
S.A.4 - İhalelere etkin katılım şartlarının ve
uygulama standartlarının eşit
uygulanabilmesi, katılımcıların elektronik ortamda kurumumuz ihalelerine
katılımlarını sağlamak ve rekabetin arttırılarak katılımcılara eşit fırsat sağlanması
amaçlanmaktadır.
S.H.4.1 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre
yapılan ihalelerin Elektronik İhale
ortamına geçmesi hedeflenmiştir.
S.A.5 - Belediyemizin hizmet kalitesini teknolojik ve mesleki gelişmelerle
destekleyerek etkin ve verimli bir şekilde arttırmayı amaçlamaktadır.
S.H.5.1 Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan
tüm araçların (binek oto, otobüs,
kamyon, iş makinası vb.)hizmet kalitesini iyileştirmek için mevcut kaynakları
uygun bir şekilde kullanarak bakım ve
onarımını yapmayı hedeflemektedir.
S.A.6 - Belediyemizin taşıdığı sosyal sorumluluk bilinci ile fiziksel engelli
vatandaşlarımızın sosyal hayata uyumunun
sağlanabilmesine yönelik iyileştirici çalışmaları attırmak amaçlanmaktadır.
S.H.6.1 Müdürlüğümüz bünyesine 2020 yılında 1 adet engelli araç katmak
hedeflenmiştir.

S.A.7 - Cenaze hizmeti kapsamında Edremit
halkının zor günlerinde yanında
olarak cenaze hizmetlerinin daha iyi şartlarda
verilmesini sağlamak
amaçlanmaktadır.
S.H.7.1 Müdürlüğümüz bünyesinde cenaze
araçlarının donanımlarının daha iyi
hale
getirilmesi
için
2020
yılında
müdürlüğümüze 2 adet daha tam donanımlı
cenaze nakil aracı katmak hedeflenmiştir.
S.A.8 - Belediyemiz bünyesinde bulunan
Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler
Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Motorlu Vasıtalar Amirliği ve diğer müdürlüklerin
belediyecilik hizmetlerini daha verimli, daha
etkin ve zamanında verebilmesi amaçlanmaktadır.
S.H.8.1 Müdürlüğümüz bünyesinde diğer
müdürlüklerin hizmet kalitesini arttırmak
için 2020 yılı içerisinde 10 adet 8m³ Hidrolik
Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu, 5 adet 3m³
Mini Damperli Çöp Kamyonu, 2 adet Damperli Kamyon, 1 adet Teleskobik Bomlu
Hidrolik Platform Araç müdürlüğümüz
bünyesine katmak hedeflenmiştir.
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 - Kurumumuzun ağ altyapısının kararlı
ve teknolojik gelişmelere göre
uygun maliyetli çözümlerle geliştirilmesi, kullanıcıların intranet ve internet erişim kalitesinin daha da iyileştirilmesi, altyapı düzeyinde
servis çeşitliliğinin
arttırılması,
S.H.1.1. “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve
2013-2014 Eylem Planı” kabul edilmiş ve
20 Haziran 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu
Kararı olarak yayımlanmıştır. Söz konusu
eylem planı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde Siber Olaylara
Müdahale
Ekipleri
(Kurumsal
SOME)
oluşturulması öngörülmüştür. Bilgi işlem
Müdürlüğümüzde SOME ekibinin kurularak
gerekli eğitimlerin alınmasının
sağlanması,
Hedef Tarihi: 2021 – 2022 yılları arasında aktif
edilip sürekliliğinin sağlanması.
S.H.1.2. Ağ trafik durumunun yazılım ve
donanım araçları vasıtasıyla sürekli takip
edilmesi,
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.H.1.3. Ağ trafik analizlerinin yapılması,
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

35

sürekliliğinin sağlanması.
S.H.1.4. İstenmeyen trafik oluşturan ve sistemin, çalışmasını bozan kullanıcılar,
bağlı bulundukları birim yönetimi ile resmi
diyalog kurularak uyarma ve
bilinçlendirme yapılması,
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.H.1.5. Mevcut ağ erişim performansının arttırılmasına yönelik cihaz
konfigürasyonlarının gözden geçirilmesi,
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.H.1.6. Virüs ve “hacker” saldırılarına karşı
sistemin sık sık gözlemlenmesi, bunun
için gerekli otomasyon yazılımlarının araştırılması, eğitimlerin alınması ve imkânlar
ölçüsünde kullanımının sağlanması,
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.H.1.7. Kullanıcılardan gelen virüs vb. saldırı
şikâyetlerine karşı gerekli
durumlarda imkânların el verdiği ölçüde
merkezi korumanın sağlanması,
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.H.1.8. Kablolar ve diğer ağ bileşeni cihazların
fiziksel kontrollerinin yapılması ve
olası sorunların önceden tespit edilerek önlemler alınması,
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.H.1.9. Kurumumuza ait açık alanlar,
kütüphaneler, toplantı salonları, kültür
merkezleri ve müzeler gibi kullanıcıların mobil bilgisayarları ile bulunduğu
bölgelerde
kablosuz
internet
erişim
hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.H.1.10. Edremit bölgemizde halen internet
erişimi olmayan, yapımı devam
eden ve yapılması planlanan tüm binalara internet erişiminin sağlanması;
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.A.2 - Bilgi Servisleri: Kurumumuz tarafından sunulan bilgi servislerinin
iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi, kalite ve
çeşitliliğinin arttırılması,
S.H.2.1. Kurumumuza ait WEB sitesinin
yeniden düzenlenmesi ve sürekli
güncellemenin sağlanması,
Hedef Tarihi: 2020 yılında tamamlanarak
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sürekliliği sağlanacak.
S.H.2.2. Görme engelli vatandaşlarımız Kurumumuz ve bölgemiz hakkında bilgi
sahibi olmalarını sağlayacak web sayfasının
yapılması ve sürekli güncellemenin
sağlanması,
Hedef Tarihi: 2021 yılında tamamlanarak
sürekliliği sağlanacak.
S.H.2.3. Web sitesinin yönetimi ve kullanılması ile ilgili Kurumumuzun gerek
personel gerekse idari müdürlüklere doğrudan destek ve eğitimin sağlanması,
Hedef Tarihi: 2020 yılında tamamlanarak
sürekliliği sağlanacak.
S.H.2.4. Personelin Kurum içinde elektronik
doküman paylaşımını sağlayacak
yöntemlerin arttırılarak geliştirilmesi,
Hedef Tarihi: 2020 yılında tamamlanarak
sürekliliği sağlanacak.
S.H.2.5. E-Devlet entegrasyonu sağlanarak
vatandaşlarımızın Kurumumuz ile
alakalı belgelerini E-Devlet ve turkiye.gov.tr
adresinde listeye bilme imkanı
sağlayacağız,
Hedef Tarihi: 2021 yılında tamamlanarak
sürekliliği sağlanacak.
S.H.2.6. Kurum içinde TV yayınlarını, meclis
toplantısını, kurs, toplantı, seminer ve
konuşmaları internet üzerinden yayınlanabilmesinin geliştirilmesi,
Hedef Tarihi: 2020 yılında tamamlanarak
sürekliliği sağlanacak.
S.H.2.7. Bölgemizin çeşitli noktalarına güvenlik kameraları yerleştirerek
kurumumuz ve güvenlik güçleri tarafından
görüntülenmelerinin ve
depolamalarının sağlanması eksik olan yerlerin tamamlanması,
Hedef Tarihi: 2020 yılında 15 noktada, 2021
yılında 15 noktada, 2022 yılında 15
noktada, 2023 yılında 15 noktada, 2024 yılında
15 noktada yapılarak sürekliliği
sağlanacak.
S.H.2.8. Verilen bilgi servislerinin güvenliğinin
ve sürekliliğinin sağlanması,
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.H.2.9. Kurumumuzun Yönetim Bilişim
hizmetlerine destek veren yazılım
grubunun eğitimlerinin artırılması,
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması
S.H.2.10. Kurumumuzun Bilişim Politikalarının
oluşturulması, yayınlanması ve

güncellenmesi,
Hedef Tarihi: 2021 yılında tamamlanacaktır.
S.A.3 - Teknolojik Bilişim ve Elektronik Sistemlerin Temini: Teknolojik alt yapımızın
gelişmesiyle birlikte donanım ürünlerinin
güncel teknolojiye uygun olarak
yenilenmesi.
S.H.3.1. Kurumumuz içerinde genişleyen ağ
erişimin arttırılmasına yönelik
cihazların temin edilerek gerekli kurulumlarının sağlanması.
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.H.3.2. İdari ve personelin talepleri doğrultusunda çalışma alanındaki
ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayacak bilgisayar ve çevre birimlerinin temin
edilerek gerekli kurumlarının sağlanması.
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.A.4 - Tanınma ve Saygınlık: Kurumumuzun
bilgi işlem alanında ( bilişim
altyapısı, kullanıcı memnuniyeti, düzenlenen
etkinlikler, verilen servis kalitesi ve
çeşitliliği bakımından ) adı geçer, söz sahibi
ve saygın bir konuma getirilmesi,
S.H.4.1. Düzenlenen ulusal ve uluslararası toplantılara aktif katılımın sağlanması,
personel eğitimlerinin verilerek bilgilendirilmesi,
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.A.5 - Lisanslı Yazılım: Kurumumuzda lisanslı
yazılım kullanılmasına yönelik
çalışmaların tamamlanması,
S.H.5.1. Başta ücretli işletim sistemleri olmak
üzere, Kurumumuzun genel kullanımı
için üretici firmalarla yazılım lisans anlaşmalarının güncellenmesi gerek duyulursa
yenileri ile yapılması,
Hedef Tarihi: 2020 – 2021 yılında tamamlanarak sürekliliği sağlanacak.
S.A.6 - İnsan İlişkileri ve Eğitim: Bilgi İşlem
Müdürlüğü tarafından son kullanıcılara
verilen eğitim ve destek kalitesinin yükseltilmesi,
S.H.6.1. Vatandaşlardan çeşitli yöntemlerle
geribildirim alınması ve elde edilen
bilgiler doğrultusunda kullanıcı memnuniyetini arttıracak girişimlerde
bulunulması,
Hedef Tarihi: 2020 yılında tamamlanarak
sürekliliği sağlanacak.
S.H.6.2. Hazırlanacak el ilanı, broşür vb.

araçların tüm kullanıcılara rahatça
ulaşmasını sağlayarak basit sorunları kendi
kendilerine çözebilmelerinin
sağlanması,
Hedef Tarihi: 2020 yılında tamamlanarak
sürekliliği sağlanacak.
S.H.6.3. Kurum personelinin bilgisayar sistemleri kullanımı konusunda talep etmesi
durumunda sohbet toplantıları ve seminerlerle bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi,
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.A.7. Personel Politikası: Belirlenen stratejik
hedeflere ulaşabilmek için Bilgi
İşlem Müdürlüğü personelinin nitelik yönünden geliştirilmesi,
S.H.7.1. İhtiyaç duyulacak kurs, toplantı ve
seminerlere, teknik personele öncelik
verilerek bilgi seviyesinin artırılması ve iş yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.A.8 - Sistem Dokümantasyonu: Malzeme
takibi ve planlamasının, sistem
dokümantasyonunun daha etkin olarak
yapılması, ağ donanım haritalarının
oluşturulması ve sunulması,
S.H.8.1. Birimimizde ağ keşif aracı kurup Kurumumuza ait bölgemiz ile ilgili detaylı
ağ ve bilgisayar yerleşimi haritalarının
oluşturulması ve güncel tutulması.
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.A.9 - Arşiv Sistemi: Kurumumuza ait evrakların bilgisayar ortamında ve yerleşik
olarak arşivlenmesi, korunması ve güncel tutulması.
S.H.9.1. Kurumumuza giren evraklarımızın bilgisayar ve yerleşik ortamda güncel
tutularak ileriye yönelik geliştirilmesi.
Hedef Tarihi: 2020 yılında tamamlanarak
sürekliliği sağlanacak.
S.A.10 - Güç Kaynak Sistemleri: Kurumumuzdaki sistemin kesintisiz ve bilgi
kayıpsız kullanılmasının sağlanması.
S.H.10.1. Sistemin kesintisiz ve bilgi kayıpsız
kullanılmasının sağlanması.
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak
sürekliliğinin sağlanması.
S.A.11 - Telefon Çağrı-Santral Sistemi ve Dijital
Faks Hizmetleri: Kurumumuz
merkez bina ve şubeler arasındaki IP, analog
ve sayısal hatları destekleyen
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hibrit telefon santralinin yönetimi ve faks
hizmetlerinin kağıt ortamından dijital
ortama geçirilmesi.
S.H.11.1. Kurumumuz merkez bina ve şubeler
arasındaki idari yönetimin ve
personelin telefon iletişim sistemin hızlı ve
kesintisiz kullanılmasının sağlanması.
Hedef Tarihi: 2020 yılında tamamlanarak
sürekliliği sağlanacak.
S.H.11.2. 7/24 Belediyeciliği kapsamında vatandaşlarımızın kurumumuzla iletişim
ve erişim hatlarımızı sürekli açık ve aktif
olarak geliştirerek tüm sabit iletişim
numaralarımız tek numara altında (444’lü
tek numara ile) birleştirerek iletişim
kolaylığı sağlamak.
Hedef Tarihi: 2020 yılında tamamlanarak
sürekliliği sağlanacak.
S.H.11.3. Kurumumu müdürlüklerinde kullanılan faks numaraları değişmeden,
kuruma gelen-giden faksların elektronik ortamda dijital faks yapısına geçirilerek
zaman, mekan ve kağıt maliyeti tasarrufu
sağlamak.
Hedef Tarihi: 2020 yılında tamamlanarak
sürekliliği sağlanacak.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 Kompakt, çevik ve etkili bir Fen İşleri olmak
S.H.1.1 Stratejik olarak Edremit Merkez,
Kadıköy, Akçay, Zeytinli, Güre, Altınoluk
Mahallelerinde acil müdahale ekipleri kurulması.
H.2 Gelen öneri/talep/şikâyetleri hızla değerlendirmek, iş programına almak.
S.A.2- Çevreye duyarlı, doğaya saygılı olmak
S.H.2.1 Her yıl 5 km bitki örtüsüne uygun şekilde yeşil alan odaklı doğa yürüyüş
yolları ve bisiklet yolları yapılması.
S.H.2.2 Drene edilmiş yağmur suyunun yeşil
alanlara verilmek üzere depolanması
için yer altı su depoları yapılması.
S.A.3 - Şeffaf ve hesap verebilir olmak
S.H.3.1 Bütün yapım işlerinde yerinde ölçmeler yapıp iki boyutlu haritalar
çıkarılması.
S.H.3.2 Kentsel üstyapının plan/proje, imalat
kalitesi uygunluğunu denetlemek
ve hassas ölçmeler yapabilmek için yeni ve
ilave teknolojik donanım alınması.
S.H.3.3 Bütün işlerin dosyalarında bulunmak
üzere dijital foto-video arşiv
yapılması.
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S.A.4 - Proje geliştirmek ve uygulamak
S.H.4.1 Güre, Altınkum ve Kızılkeçili mahalleleri meydan düzenleme projeleri
hazırlanması ve yapılması
S.H.4.2 Yolören, Kadıköy ve Altınkum Mahalleleri taziye evi projesi hazırlanması ve
uygulanması
S.H.4.3 Zeytinli Mah. düğün salonu projesi
yapılması ve uygulanması
S.H.4.4 Hekimzade Mah. Sabahattin Ali Evi
Müzesi projesi Yapılması ve
uygulanması
S.H.4.5 Edremit Şehit Hamdi Bey kavşağı ile
Ticaret Borsası Kavşağı projelerinin
yapılması ve uygulanması
S.H.4.6 Yaşlı nüfus için yaşlı yaşam merkezi
yapılması (Çamlıbel Mah.)
S.H.4.7 Engelli nüfus için engelli yaşam ve
sağlık merkezi yapılması (Zeytinli Mah.)
S.H.4.8 Edremit Hali gençlik merkezi yapılması
S.H.4.9 Tasarım yapılacak bölge ve yerlerin
tespit edilmesi, proje altlıklarının
hazırlanması
S.H.4.10 Altınoluk Mah. Belediye spor tesisi
yapılması
S.H.4.11 Her mahallede kreş yapılması
S.H.4.12 Edremit Çevreyolu Yanyolda (Özoğlu
Sitesi-Çıkrıkçı Yolu arası) bisiklet
yolu yapılması
S.A.5 - Sorunlara zamanında müdahale etmek
S.H.5.1 Acil müdahale ekiplerinin oluşturulması.
S.H.5.2 Ani su baskınları ile mücadele edilmesi için yağmur drenaj hatları
yapılması.
S.H.5.3 Karla mücadele edilmesi için 250 ton
tuz satın alınması.
S.H.5.4 Mevcut yağmur suyu drenaj hatlarının
rutin temizliğinin yapılması.
S.A.6 - Erişilebilirliği arttırmak, kent içi yol
ağını ve bu ağdaki yolların kalitesini
iyileştirmek,
S.H.6.1 20 km yeni imar yolu açılması.
S.H.6.2 Doğalgaz kazıları sonucu tahrip olan
yollarda ve iş programı dâhilinde
kaplaması olmayan yollarda 4 yılda toplam
800.000 m2 kilitli parke taş yol üst
kaplaması yapılması.
S.H.6.3 Yapılaşmanın devam ettiği mahallelerde 600.000 m2 sathi kaplama yol
yapılması.
S.H.6.4 Altyapısı tamamlanmış bölgelerde ve

mahalleler arası ana yollarda
bitümlü sıcak karışım (sıcak asfalt) yol üst kaplaması yapımına 4 yıl için
hedefimiz 750.000 m2 olacak şekilde devam
edilmesi
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 - Çarpık , düzensiz, ve ekonomik ömrünü
tamamlamış yapıların
bulunduğu alanlarda yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kentsel projeler
geliştirilmesi
S.H.1.1 Bölgemizde bulunan çarpık,düzensiz
ve binaların bulunduğu alanların
tespitinin sağlanarak 2 adet kentsel dönüşüm
projeleri uygulanmasını sağlamak
S.H.1.2 Kentsel dönüşüm konusunda fen sanat kurallarının gerisinde kalmış
binaların kentsel dönüşüm kapsamına alınması ve yenilenmesi konusunda
“Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü” ile koordineli yılda en az 2 adet bilgilendirme
semineri düzenlenmesini programlamak
S.A.2 Kentin doğal tarihi ve kültürel mirasına
saygılı bir anlayışla sosyal
ekonomik fiziksel gelişimine yön verecek
yaşanabilir bir kent yaratmak
S.H.2.1 Edremitin sahip olduğu doğal,kültürel
tarihi değerlere ilişkin envanterleri
güncellemek sorunları tespit etmek ,sosyal
yaşama ve mekanlara ilişkin
göstergeleri oluşturmak için çalışmaları arşiv
oluşturlmasını sağlamak
S.H.2.2 Edremit bölgesinin kültürel ve sosyal
oluşumunda yer edinen mekanların
mimari dokusunun korunmasını sağlamak
ve eski edremit evlerinin yeniden
hayat bulması için 5 yılık süreçte 3 adet proje
hayata geliştirmek
S.H.2.3 İmar plan uygulamalarında halkın
daha rahat sosyalleşebileceği sosyal
donatı alanının artırılması için çalışma başlatmak
S.H.2.4 İlçemiz sınırlarında imar planalrında
bulunan kamu kullanımına tahsis
edilecek ulaşımı rahatlatıcı yola terk işlem
sayısının %20 oranda artıtılmasını
sağlamak
S.H.2.5 İlçedeki tarihi dokuyu koruyacak ve
yaşatacak yaşam kalitesini
arttıracak nitelikte bulunan cephe tasarımlarının yeni yapılanma projelerinde
yer alması için çalışma başlatarak görsel
farkındalık oluşturmak için 3 adet kültür

semineri düzenlenmesini organize etmek
S.A.3 - İlçe çapında bütüncül plan anlayışı ile
hareket etmek ve uygulamaları
etkinleştirmek
S.H.3.1 Üst ölçekli plan kararları ve ihtiyaçlar
doğrultusunda edremit ilçesinde
plan hiyerarşisine uyumlu 5 yıl içerisinde plan
çalışmaları yapmak
S.H.3.2 Planlamanın karar ve uygulama sürecinde tüm halkımızın katılımının
sağlanarak objektif ve şeffaf, kentlilik bilinci
yüksek ,mahalle kültürünün
gelişmesin ve desteklenmesini sağlamak
amacıyla yılda en az 1 kez halk
toplantıları düzenlemek
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 Hukuk İşleri Müdürlüğümüz; görev, yetki ve sorumluluk alanı dâhilindeki
işlemleri, Anayasamızda düzenlenmiş olan
Hukuk Devleti ilkesi
doğrultusunda, Sorumluluğunun bilincinde,
hızlı, Güvenilir, günümüz
teknolojik Gelişmelerine uygun olarak yerine
Getirmeye özen göstererek
çalışmalarını sürdürmektedir.
S.H.1.1 Yetki ve görev alanı dahilindeki işlemlerin tesisi ve çalışmaların
yürütülmesinde, hukukun üstünlüğü ilkesine
ve hukuk kurallarına uyulması
konusunda Belediye kurumsal bilincine katkı
sağlamak, bilgiye erişimi
kolaylaştırmak(UYAP), ilgili birimleri hukuki
temelli uygulamalar ile tüm işlem ve
eylemlerin hukuk kuralları içerisinde kalmasını sağlamak, birimler arasında
koordinasyon ve işbirliğini arttırıcı düzenlemeler yapmak.
S.A.2. Hukuka uygunluğu anlatan “şeffaflık”
ilkesinin, ekonomik izlencenin
temel ilkelerinden biri olarak kamuoyuna
sunulmuş olması, hukukun her konu
ve dönem için vazgeçilmezliğini açıkça ortaya koymakta olup, Belediyemizin
Faaliyet Alanı ile İlgili hukuki alt yapının
Oluşmasına ve yerleşmesine katkıda
bulunarak Hukukun Üstünlüğü İlkesini egemen kılmak
S.H.2.1 Müdürlüğümüz görev alanı dahilinde
bulunan, dava, icra takip işlemleri
ve uyuşmazlıkların sayısının azaltılmasını
sağlamak. Hukuka uygun işlem tesisine
paralel olarak idare lehine sonuçlar almak.
Müdürlüğümüz hizmetlerinin
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elektronik ortamda yürütülmesine yönelik
makineteçhizat eksikliklerini
tamamlamak ve sürekli kullanımda tutmak.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 Gelen evrak ve dilekçelerin elektronik
ortamda
kayıt altına alınması, ilgili müdürlüklere gereği yapılmak üzere gönderilmesi hızlı
ve yerinde hizmet sunulması, klasik iletişim
yerine teknolojik iletişime geçilmesi
SH.1 Kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik
belge akışını sağlamak. Gelen evrak
ve dilekçeleri kayıt altına alan personele
teknik ve pratik alanda gelişimini
sağlamak için kişisel ve mesleki eğitimlerinin
verilmesini sağlamak, bu konuda
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile gerekli çalışmaları yapmak
S.A.2 - Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait tüm iş ve
işlemlerin tüzük ve yönetmeliklere
uygun şekilde zamanında yapılarak belediye
kuruluş ve üniteleri ile
koordinasyon sağlanması, yasal prosedüre
uygun olan şeffaf bir yerel yönetim
oluşturulması
S.H.2.1 Yazı İşleri personelinin kurumsal kimlik
ve kültürünün gelişmesi amacıyla
müdürlük içi gerekli düzenlemelerin yapılması etkin, verimli ve kaliteli hizmet
üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi,
kurumdaki personel menuniyetini ve
koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla vatandaşa en etkin şekilde
hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak.
S.A.3- Başkanlık Makamı ile gerekli koordinasyonun
sağlanarak Belediye Meclisinin toplanmasını
sağlanması, alınan kararların
yazılarak ilgili müdürlükler ile Edremit Kaymakamlığına gönderilmesi tüm meclis
toplantılarında alınan görüntilerin bilgisayar
ortamında çözülerek tutanak haline
getirilip başkanlık divanınca imzalandıktan
sonra dosyalanması
S.H.3.1 Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde
kararlar bölümünde çalışan personele
mesleki eğitimlerin verilmesi bilinçlendirmek
ve bilgilendirme çalışmaları yapmak
meclis çalışmalarının içeriğine şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın ve ilgili
kurum/kuruluşlarının erişimini sağlamak.
S.A.4 Belediye Encümenin her hafta önceden
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belirlenen tarih ve saatte
toplanmasının sağlanması alınan kararların
yazılarak encümen üyelerine
imzalatılması ilgili müdürlüklere gereğinin
yapılması için dağıtımının sağlanması
S.H.4.1 Encümen çalışmalarına şeffaf bir yönetim anlayışı getirmek
S.A.5 - Meclis ve Encümen üyelerinin puantajlarının her ayın sonunda
hazırlanarak ödemelerinin yapılması için Özel
Kalem Müdürlüğü’ne
gönderilmesinin sağlanması
S.H.5.1 Meclis ve Encümen üyelerinin puantajlarının her ayın sonunda
hazırlanarak ödemelerinin yapılması için Özel
Kalem Müdürlüğü’ne
gönderilmesinin sağlanması
S.A.6- Yazı İşleri Müdürlüğü Bünyesinde
şubelere birim açılması
S.H.6.1 Belediyemiz Hizmetlerinin halkımıza
seri ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması ve
başvurulara anında müdahale etmek için
2020 yılında Altınkum Mahallesi ile
Altınoluk Mahallesine Evrak Kayıt Büroları
açılmasını sağlamak.
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 Başkanın Belediye Birimleri ve diğer kuruluşlarla iletişimini azami düzeye
çıkararak verimli bir çalışma programı sağlanması.
S.H.1.1 Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, talimatlarının ilgili birimlere
iletilmesi, ilçemiz yönetim birimleri arasında
sağlıklı bilgi akışını sağlayarak
makamın her türlü protokol işlemlerinin
yürütülmesi.
S.A.2 İlçemize gelen konuk ve heyetler ile özel
meslek gruplarının toplantı
amaçlı ağırlanması, Edremit ilçesindeki ve
yurt içindeki başarılı öğrencilerin,
ilçemizin tanıtımı ile tarihi ve önemli yerlerin
gezdirilmesi için organizasyonlar
düzenlenmesi, Belediye ile ilçemizin tanıtımı
için fuarlara katılım sağlanması.
S.H.2.1 Belediyemiz yapılan hizmetlerinin ve
Edremit ilçesinin tanıtımı, özel
günlerde, resmi ve dini bayramlarda, organizasyonlarda yurt içi ve yurt dışında
Başkanlık makamının temsili ve tanıtımını
yapmak.
S.H.2.2 Belediyenin faaliyet ve organizasyonlarının fotoğraf video çekimlerinin
yapılması, Belediyemiz ile ilçemizin tanıtımını

yapmak üzere tanıtım videosunun
hazırlanması ve cd ortamında çoğaltılarak
dağıtılması
S.H.2.3 Belediyenin resmi internet sitesinin
tasarımı, bakımı ve güncellenmesi ile
sosyal medyanın aktif olarak kullanılabilmesini sağlamak için internet sunucu
hizmetlerinin, programların alınması ve ya kiralanması, gerekli makine ve
teçhizatların alınması
S.A.3 Belediye ile halkın iç içe olmasını sağlayacak organizasyonları yapmak,
projelerin üretilmesi, halkın görüşlerinin
alınıp değerlendirilmesini sağlamak
S.H.3.1 Belediyenin hizmetlerini anlatmak ve
halkın istek ve taleplerini birebir
almak için belli periyotlarla halk toplantılarının
düzenlenmesi
S.A.4 - Belediyenin ve ilçenin tanıtımı için
basın ayağını kullanarak halka
ulaşmak, halkın belediye hizmetlerine
katılımını sağlamak, basını bilgilendirmek
H.1 Belediye Başkanının yazılı ve görsel basında, faaliyetlerinin paylaşılması için
röportaj ve tv programlarına katılmasını
sağlamak
S.A.5- Edremit’in ve Belediyenin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basım ve
görsel yayınlar ile sosyal medyayı kullanmak
S.H.5.1 Belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak için aylık periyotlarda dergi ve
gazete çıkarılması, ilan ve broşür gibi tanıtıcı
yayınların basılması
S.H.5.2 Sosyal medyada, yazılı ve görsel basında hakkımızda çıkacak haberlerin
takibini yapabilecek yazılım programları alınması, kiralanması veya hizmet
alımının yapılması
S.H.5.3 Özel, resmi ve dini günlerde faaliyet ve
organizasyonlarda halka ulaşmak
için yazılı ve görsel basın yoluyla ilan ve reklam
verilmesi
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 Çevre korumasında bilinçli ve etkin belediyecilik anlayışı geliştirilecektir.
S.H.1.1 Kentlilerimizin daha sağlıklı ve
sürdürülebilir bir çevrede yaşamasını
sağlamak için. çevre kirliliği oluşturan tüm
faktörlerin tespiti yapılarak
(hava,su,gürültü, katı atık, endüstriyel atık vb.)
bu tespit değerlerini etkim yöntem
ve denetimlerle her yıl %20 oranında azaltılması hedeflenmektedir.

S.H.1.2 Çevrenin korunması açısından, yönetimi diğer atıklardan ayrı süreç
gerektiren özellikteki atıkların kaynağından
ayrı bir süreç gerektiren özellikteki
atıkların kaynağında ayrı toplanmasını yaygınlaştırmak için her yıl 1000 haneye
çöp poşeti ve geri dönüşümmateryalleri
dağıtmak hedeflenmektedir.
S.H.1.3 2021 yılından itibaren her yıl 20 adet
yer altı çöp konteyneri yapılması
hedeflenmektedir.
S.A.2 Çevre bilinci ve halk sağlığı konusunda
tüm risk faktörlerinin belirlenip
bertaraf edilmesi için önlemler alınarak
güvenli. sağlıklı ve yaşanbilir kentsel
çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması
S.H.2.1 Her yıl ilçemizdeki okullarda 200 sınıfta
çevre bilincini arttırıcı eğitim
verilmesi hedeflenmektedir.
S.H.2.2 Heryıl ilçemiz sınırlarında toplanan
geri dönüşüm miktarını %20 oranında
arttırmak suretiyle çevreye ve ekonomiye
katkı sağlamak.
S.H.2.3 Halkımızın çevre ve geri dönüşüm
konusunda bilincini artırmak amacı ile
yılda en az 2 etkinlik düzenlemek
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 İnsan Kaynaklarımızın bireysel ve kurumsal gelişmişlik düzeyini arttırmak,
eğitimlerini planlamak-uygulamak ve eğitim
çalışmalarını koordine etmek.
S.H.1.1 Kurumumuz bünyesinde çalışan personelimizin kişisel gelişimine katkıda
bulunacak eğitim planlamaları, Belediyemiz
diğer müdürlüklerinin taleplerine
göre 5 yıllık süre içerisinde hazırlanacaktadır.
S.H.1.2 2020 yılı içerisinde tüm personelin
hizmet alanlarında ve kişisel gelişimine
yönelik hizmet içi eğitime katılımı sağlanıp
urumsal nitelikte artış sağlanacaktır.
S.H.1.3 Kurum çalışanlarının çalıştıkları birimle ilgili mevzuata hakimiyetlerini
arttıracak eğitim almaları sağlanacaktır.
S.A.2 Belediyemizin sahip olduğu bütün İnsan Kaynakları gücünü, nitelikli
çalışanlarla şeffaflık ve yönetimde dürüstlük
anlayışı ile halka hizmet için
kullanılmasını sağlamak.
S.H.2.1 Kurum çalışanlarımıza katılımcı ve
bütünlük anlayışı içerisinde aidiyet
duygusu kazandırmak için İnsan Kaynaklarının motivasyonunu geliştirerek hizmet
üretimine katkı sağlanacaktır.
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S.H.2.2 Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal
yapımız ve iş yöntemlerimiz
geliştirilecektir.
S.H.2.3 Çalışanların proje ve fikirlerini açıkça
belirtebileceği özgür bir ortam
oluşturmak için, belli dönemlerde birlikte
çalıştıkları birimlerle görüş alışverişi
yapabilecekleri sosyal ortamlar ve etkinlikler
düzenlenecektir.
S.H.2.4 Birimler arası etkili iletişim kurularak,
2020 yılından itibaren güçlü bağlarla
sağlamlaştırılan kurum kültürü oluşturulacaktır.
S.H.2.5 Belediye personeline; motorlu vasatılar birimi ile koordineli olarak servis ve
ulaşım hizmeti verilerek mesai saatlerinin
daha
sağlıklı ve verimli kullanılması sağlanacak, ihtiyacı olan personellerimizin
çocuklarına kreş ve gündüz bakım evi hizmeti verilerek iş performansı artışı
sağlanacaktır.
S.H.2.6 İlgili meclis kararı il Yeni kurulan ve
birleştirilen müdürlüklerin iş gücü
planlaması doğrultusunda personel talep ve
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve işin
niteliğine göre personel dağılımı yapılacaktır.
S.A.3 Bilgi ve teknolojiyi kullanarak çağdaş
belediyecilik hizmetlerinin
sunumunda etkinliği ve verimliliği arttıracak
nitelikte planlı, kaliteli optimal
maliyetli hizmet üretimi ve denetimi
gerçekleştirecek, sistemli ve verimli hizmet
üreten insan kaynakları modeli oluşturmak.
S.H.3.1 İnsan Kaynaklarına dair tüm verileri
güncel bir ortamda muhafaza
ederek, personelimizin özlük haklarını
çalıştıkları yıllarda ve emeklilik işlemlerinde
sağlıklı bilgilerle işleyip sürekliliği kazandırmak için, arşiv çalışmalarımızı 5 yıllık
süreçte geliştirerek devam etmektedir.
S.H.3.2 Kurum bilgi sistemimizden sağlanan
faydayı arttırmak için personelimize
düzenli olarak belediye otomasyon sistemi ile
ilgili eğitimler verilmesi
sağlanacaktır.
S.A.4 Kurumsal gelişimi tamamlamak adına,
çalışanlarımızın, kaynaklarımızın iyi bir liderlikle yönlendirerek yüksek katılımcı memnuniyetine ve daha başarılı
kurumsal performansa ulaşmak.
S.H.4.1 Mükemmellik modeline göre kurumsal performansı arttırmak.
S.H.4.2 Kurum içi işleyişte 657 Sayılı DMK’ ya,
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4857 Sayılı İş Kanunu’na ve 5393 Sayılı
Belediye Kanunu’ na ve ilgili mevzuatlara uygun yürütülmesini sağlamak.
S.H.4.3 Periyodik olarak iç denetimler
yapılarak belirlenen uygunsuzlukların
giderilmesi için ilgili çalışmalar takip edilecektir.
S.H.4.4 Mevzuat değişiklikleri takip edilerek
zamanında ilgili birimlere
bildirilecektir.
S.H.4.5 Kişisel performans değerlendirmesi
yapmak.
S.A.5 Yerel potansiyeli harekete geçirerek ihtiyaç duyulan alanlarda proje
yapmak
S.H.5.1 Avrupa birliği iş ve hizmetlerini yürüterek yurt dışı, AB ve yurt içi fonlardan
yararlanabilmek için ilgili çalışmalar yapılacak
S.A.6 Edremit Körfezi Bölgesinin uluslararası
ve Avrupa medeniyeti düzeyinde
tanıtımını ve görünürlüğünü artırmak. Turistik ve yerel kalkınma imkânlarını
teşvik etmek.
S.H.6.1 Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile
iletişim ve tanıtım faaliyetlerini
geliştirilecektir.
S.H.6.2 Kültürel turizmi ve yerel kalkınma
ilkelerini içeren Avrupa konseyinin kültür
ratası adayı olan AENEAS Kültür Rotası
projesni geliştirmeye ve tescil alınması için
gerekli işlemlere devam edilecektir.
S.A.7 Edremit Belediyesinin yerel demokrasi
ve katılımcı vatandaşlık ilkeleri
konusunda Avrupa düzeyinde otoritesini
artırmak ve Avrupa kurumlarıyla var
olan diyaloglara yoğunlaşmak.
S.H.7.1 Avrupa Yerel Demokrasi haftasına her
yıl katılım sağlanacaktır.
S.H.7.2 Avrupa Bölgesel ve Yerel Otoritelerin
Kongresinin geliştirdiği etkinliklerine
katılınılacaktır.
S.H.7.3 AB düzeyinde yapılan etkinlikler
sayesinde yerel yönetimler ile ilişkiler
geliştirilerek, örnek uygulamalar rol model
alınacak ve bölgemizde
uygulanacaktır.
S.A.8 Edremit Belediyesinin geliştirdiği iklim
değişikliği çevre kirliliği ve trafik
yoğunluğunu azaltma, kamu sağlığını ve
yaşam kalitesi politikalarını arttırma
konusunda sorumluluk ve farkındalık yaratılacaktır
S.H.8.1 TBB’ nin ( Türkiye Belediyeler Birliği)

desteklediği Avrupa Hareketlilik Haftası
Kutlanacaktır.
S.H.8.2 Şehirlerde karbondioksit salınımının
azaltılmasını amaçlayan ulusal ve
Avrupa düzeyinde programlara katılınılacaktır.
S.A.9 Edremit Belediyesinin geliştirdiği gençlik politikalarına destek vermek ve
çalıştırmaları yoğunlaştırmak.
S.H.9.1 Erasmus + programı kapsamında
Avrupa gönüllülük hizmeti projelerini
yazmaya devam edilerek, bölgemizden daha
çok genç katılımcınınolması
sağlanacaktır.
S.H.9.2 EuroDesk Temas Noktası ünvanı
alınacak ve aktif halde devam edecektir.
S.A.10 Edremit Belediyesine hibe ve finansman imkânları sağlamak.
S.H.10.1 GMKA, GEF, UR-GE, UNDP, GHF kurumlarının hibe çağrıları sürekli
takip edilerek kurumumuza uygun olan hibe
ve finansman imkanlarından
yararlanılacaktır.
S.A.11 Hibe başvurularımızın daha etkin hale
gelmesi için yerel paydaşlarla
iletişim ve işbirliğini güçlendirmek.
S.H.11.1 Yerel STK’ lar, ETO, Edremit Kaymakamlığı, İlçe Eğitim Müdürlüğü,
Üniversiteler ve iş sektörünün aktörleriyle birlikte ihtiyaçlara özgü mantıksal bir
çerçeveye uygun yapıcı konsorsiyumları kurulacaktır.
S.A.12 Projelendirme ve uygulama süreçlerini
paydaş, memnuniyetini en yüksek
seviyeye taşıyacak şekilde birimlerimiz arasında yapılandırmak.
S.H.12.1 AB ve GMKA fonlarından yararlanılmasına yönelik proje hazırlayan
birimlerimiz arasında koordinasyon sağlanacaktır.
S.A.13 Belediyemizin öncelikli alanlarında AB’
de iyi uygulamalara sahip kurum
ve kuruluşlarla deneyim paylaşımını artırtmak.
S.H.13.1 T.C. Dış İşleri Bakanlığı AB (Avrupa
Birliği) Başkanlığı tarafından geliştirilen
Şehir Eşleştirme Yönetmeliği uygulanacaktır.
S.A.14 Ulusal veya AB tarafından fonlanmış
projeleri başarılı bir şekilde yürütmek
ve uygulamak.
S.H.14.1 Proje uzmanlarımız düzenli bir şekilde GMKA ve Bakanlıklar tarafndan
düzenlenen proje yazma ve koordine etme
döngüsü eğitimlerine katılınılacaktır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı kesintisiz hizmet anlayışı ile yöneterek
sürüdürülebilir bir mali yapı oluşturmak
S.H.1.1 Beş yıl içerisinde vergilendirmede kayıt
dışlılığı azaltmak için paydaş kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalarımızı
artırarak mükellef bilgilerinin güncellenmesi
H.2 Belediye nezdinde ortak sarf malzemeleri
(kalem, kağıt, kırtasiye malzemeleri
ve temizlik malzemeleri vb.) giderlerinin satın
alım ve tüketiminin bir müdürlük
altında yürütülerek kaynakların daha verimli
kullanılması
S.A.2 Bilgi ve teknolojiyi kullanarak çağdaş
belediyecilik hizmetlerinin
sunumunda etkinliği ve verimliliği artıracak
nitelikte planlı, kaliteli optimal
maliyetli hizmet üretimi ve denetimi
gerçekleştirilecek sistem geliştirmek
S.H.2.1 Belediye gelirlerinin tahsilinde teknolojiyi
kullanarak gelirlerimizi artırmak ve etkin bir
mali yönetim sistemini kurup mali
disiplini sağlamak
S.H.2.2 İlçemiz genelindeki gayrimenkul,
işyeri, ilan reklam,ruhsat vb. gelirlerin
daha etkin takibi için coğrafi bilgi sistemi harita altlıkları üzerine yönetim bilgi
sistemi entegre edilerek gelirlerin en az %20
artışını 2021 yılının sonuna kadar
sağlamak
S.H.2.3
Vatandaşların
belediyeye
olan
borçlarını en kısa, en hızlı, en etkin
ödemeleri için gerekli otomasyon sistemlerinin aktif edilerek sürekliliğinin
sağlanması
S.H.2.4 Gayrimenkul satışlarında, satış bedelinden vergilendirmenin takibi için
Tapu Müdürlüğü ile koordineyi sağlayacak
yazılım otomasyonun 2021 yılının
sonuna kadar aktif edilmesi
S.A.3 Denk bütçeli, gelir gider dengesi sağlıklı
bir mali yapıya ulaşarak,
hizmetlerin zamanında ve en doğru şekilde
sürdürülmesi
S.H.3.1 Gelir getirici faaliyetlerin arttırılması ve
harcamaların kayıt altına alınarak
muhtemel gelir kayıplarının engellenmesi
S.H.3.2 Tahsilatı imkansız hale gelmiş tahakkukların tespitleri yapılarak gerekli
terkin, azaltan süreçlerinin tamamlandırılması
S.A.4 Kaynakların etkin ve verimli kullanılması
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S.H.4.1 Belediye hizmetlerine yönelik mali disiplinin sağlanarak zorunlu giderlerin
dışında 2020-2024 yılları arasında %10 tasarruf hedeflenmektedir.
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1 Kent halkının kültür, sanat ve spor
yaşamına katkı sağlayacak her türlü
organizasyonların düzenlenmesi ve bölgenin
uluslar arası tanıtımının yapılarak
ülke turizminde önemli bir noktaya taşınması.
S.H.1.1 Edremit’in tarihi ve kültürel dokusuna
ilişkin farkındalığın arttırılmasına
yönelik, kent halkının kültür sanat yaşamına
katkı sağlayacak en az elli kültürel
proje, sempozyum, seminer, gösteri gibi etkinliklerin düzenlenmesi ve bu
etkinliklerin geliştirilmesine devam edilmesi,
etkinliklere ulusal çapta katılımın
arttırılması
S.H.1.2 Spora dair etkinliklerde her türlü
desteğin verilmesi, ilçede her yaştan
herkese spor ilkesini uygulayacakları olanakların sağlanması ve geliştirilmesi,
S.H.1.3 Kültürel ve Sanatsal içerikli etkinlikler
için ulusal ve uluslar arası kişi ve
kurumlarla işbirliği yapılarak ortak etkinlikler
düzenlenilmesi
S.H.1.4 Ustalara saygı belgesel ve diğer yollarla kültürel çeşitliliğin arttırılması.
S.H.1.5 İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın
kültürel ve sosyal faaliyetlerinin
arttırılmasına yönelik en az elli konser, etkinlik vb. düzenlenmesi
S.H.1.6
Sosyal
ve
kültürel
etkinlik
gerçekleştirmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara
gerekli desteğin verilmesi
S.A.2 İlçemizde yaşayan her yaş grubu vatandaşımızın hem boş vakitlerini
değerlendirebilecekleri hem de meslek edinebilecekleri faaliyetlerde
bulunmak
S.H.2.1 Belediyemizce 2019 yılı içerisinde Türk
Halk Müziği, Türk Sanat Müziği,
Resim ve Heykel Kursu, Gitar kursu, Ahşap
Boyama Kursu ve yaz sezonunda
voleybol, basketbol ve futbol kurslarımız
açılmış, bu kursların yanında
fotoğrafçılık, drama vb. kursların açılması ve
arttırılması hedeflenmektedir.
S.A.3 İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza
kent bilincinin oluşturulması
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S.H.3.1 Edremit’in kurtuluş günü dolayısı ile
tören ve etkinliklerin yapılması, Milli
Bayram, önemli gün ve haftaların kutlanması
S.H.3.2 Edremit’te yaşamış Kültür ve Sanat insanlarının tanıtımı, toplum tarafından
sahiplenilmesi amacı ile araştırılması ve
toplumu bilgilendirmek amacı ile
plaketler asılması
S.H.3.3 Tarihi ve Kültürel varlıkların tanıtılması,
turizm potansiyelinin geliştirilmesine
yönelik çalışmalar doğrultusunda açılmış
olan Atatürk Kültür Evi ve Yılmaz
Akpınar Kültür ve Sağlık Evinin zenginleştirilmesi ve cazibe merkezi haline
getirilmesi, İlçemizde yaşamış olan Merhum
Yazar ve Şair Sabahattin Ali’nin
yaşadığı evin restore edilerek kültür evi olarak
İlçemize kazandırılması, açılacak
olan Hacı Kabakçı Konağının da kültür ve cazibe merkezi haline getirilmesi.
S.H.3.4 Mevcut kültürel ve tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün
örülmesine katkı yapmak amacıyla kültür rotaları oluşturulması ve oluşan rotalara
halkın katılımının sağlanması
S.A.4 Belediye mülkiyetine ait kültür merkezlerinin uygun koşullarla kamu
kullanımına açılması ve diğer kurumlarla
işbirliği yaparak kamu kullanımının
genişletilmesi
S.H.4.1 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda
sıralanmış olan kültür merkezlerinin
fiziki şartlarının revize edilerek halkımıza
yaraşır şekilde, halktan gelen talepler
doğrultusunda tahsisinin yapılması
-Şükrü Tunar Kültür Merkezi
-Nazım Hikmet Kültür Merkezi
-Türkan Saylan Yaşam Merkezi
- Ayhan Şahenk Kültür Merkezinin revize
edilmesi neticesinde kamuya açılması.
S.H.4.2 Diğer kurumlar ( Halk Eğitim
Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vb.)
ile
işbirliği yapılarak aşağıda belirtilen kültür
merkezlerinde kurs açılması, etkinlik
yapılması hususunda tahsis yapılması ve neticesinde kamu yararının
genişletilmesi
-Şükrü Tunar Kültür Merkezi
-Nazım Hikmet Kültür Merkezi
-Türkan Saylan Yaşam Merkezi
- Ayhan Şahenk Kültür Merkezinin revize
edilmesi neticesinde kamuya açılması.
S.A.5 Kültür ve Sanat içerikli yayın hazırlan-

ması
H.1 İki ayda bir olarak Edremit Kültür ve Sanat
Yayını çıkarılarak Edremit’in kültürel
ve sanatsal yayınının yapılması
S.A.6 Toplumun belirli kesimlerine yönelik
(Kadın, Çocuk, Engelli
Vatandaşlarımız) gerek Belediyemizce gerekse diğer kişi, kurum ve kuruluşlar
ile işbirliği içerisinde etkinliklerin yapılması
S.H.6.1 -Kadınlar için bilgilendirme ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin arttırılmasına
yönelik çalışmaların yapılması,
-Çocuklara özel kamp etkinliği düzenlenmesi.
-Özel çocuklara yönelik boyama etkinliğinin
düzenlenmesi
-Çocuklara yönelik oyuncak değişim kampanyası düzenlenmesi
-Kadın hakları ile ilgili basın açıklamaları
düzenlenmesi,
-Çocuklar için ramazan etkinliği düzenlenmesi
- Çocuklar için uçurtma şenliğinin düzenlenmesi
S.A.7 Kültürlerin birbirlerini tanıması, kaynaşması, turizmin geliştirilmesi ve ortak projeler gerçekleştirilmesi için Kardeş Kent ilişkileri kurulmasını sağlamak.
S.H.7.1 Bosna Hersek-Sreprenik Belediyesi, Almanya Kamp-Linfort Belediyesi,
Moğolistan- Erdenet Belediyesi, RomanyaCostence-Cumpana Belediyesi,
Sicilya Nicolosi Belediyesi, Yunanistan Ameliada Belediyesi, Midilli (Lesvos)
Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisi kurularak
her iki kentin karşılıklı olarak doğal ve
kültürel zenginliklerin tanıtılması, ayrıca
doğal ve kültürel etkileşimin sağlanması,
S.H.7.2 Kültürel zenginlikleri ortak projede

birleştirmek amacıyla kardeş kentlerin
arttırılması ve buna örnek olarak Muğla Fethiye Belediyesi Kardeş Kent
Protokolünün imzalanması,
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
*Şeffaf, açık ve hesap verebilir olmak,
* Hizmette adaletli ve eşit olmak,
* Vatandaş memnuniyetini esas almak,
* Çözümcü olmak,
* Güvenilir olmak,
* Ulaşılabilir olmak,
* Vatandaşa hızlı ve doğru bilgi vermek,
* Kaliteli hizmet sunmak,
* Halkın temel hak ve değerlerine saygılı olmak,
* Yaratıcı ve yenilikçi olmak,
* Takım ruhu ve işbirliği ile çalışmak,
* Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
* Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı
özendirmek,
* Teknolojiye önem vermek,
* Planlı, programlı ve tutarlı olmak,
* Çevreye ve kamu haklarına duyarlı olmak,
* Kültürel değerlere, geleneklere ve sanata
sahip çıkmak,
* Çalışanların sosyal haklarını gözetmek,
eğitimlerine önem vermek ve motivasyonunu
sağlamak.
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III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
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2-Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Analizi

B-Performans Bilgileri
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Edremit Belediye Başkanımızın günlük programlarının oluşturulması ve organizasyonu sağlanmıştır.
Başkanımıza gelen tüm davetler
incelenmiş,Başkanımızın
katılacağı
programlar için organizeler yapılmış ,davet,karşılama,ağırlama,uğurlama,açılış,milli ve
dini bayramlar ile önemli gün ve haftalarda
düzenlenen protokol,tören ve organizasyonlar,Belediye Başkanımıza bildirilmiş,iştirak
etmesi sağlanmış,katılım sağlanamayan pro-

gram ,açılış,etkinlik,evlenme gibi davetlere
telgraf,çiçek ve çelenk gönderilmiştir.
Başkanın her türlü sözlü ve yazılı talimatları ilgili kişilere ve birimlere iletilmiş gerekli duyarlı çalışmalar yapılmış olup sonuçları
takip edilerek başkanlığa bilgi verilmiştir.
Başkanlık Makamına gelen protokol,
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
örgütleri, üniversite ve sosyal yardım kuruluşları temsil eden kişileri ve vatandaşlarımızın
Başkan ile görüşmeleri organize edilmiştir.

Başkanın ilçe protokolü, kamu kurum kuruluşlarıyla olan toplantı ve randevuları düzenlenmiş olup katılım sağlanmıştır.
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Başkanın konferans, sempozyum ve panel programları düzenlenmiş katılım sağlanmıştır.

Başkanın heyet ağırlamaları ve heyet toplantıları programlanarak misafirleri ağırlanması
sağlanmıştır.
Vatandaşlarımızdan gelen talepler Müdürlüğümüzce tasnif edilip ilgili birimlere aktarılmış
ve problemlerin giderilip giderilmediği izlenmiştir.
Başkanımıza gelen tebrik, düğün, tören açılış, toplantı, yemek vb. davetiyeleri takip edilerek Başkanlık Makamına arz edilmiştir.
Yıl içerisinde önemli anma ve etkinlik günlerinde gerekli iş ve işlemler düzenlenmiştir.
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Edremit Belediye Başkanımız tarafından yıl içerisinde İlçemizde Eğitim veren okullarımıza ziyaretlerde bulunulmuş ve Makama ziyarete gelen öğrencilerimize motivasyon amaçlı hediyeler verilmiştir

Edremit Belediyesi yaz spor okullarında düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcularımıza Edremit Belediye Başkanımız tarafından madalya ve kupaları ödül olarak verilmiştir.

Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi tarafından aylık olarak gerçekleştirilen Meclis
Toplantılarına Belediye Başkanımız ve Meclis Üyelerimiz tarafından katılım sağlanmıştır.
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5393 sayılı belediye kanunun 14 maddesi kapsamında, ilçemizde faaliyet gösteren
tescilli spor kulüplerinin başvuru talepleri
doğrultusunda ilgili mevzuat dışına çıkmadan, evrakları hazırlanarak Mali Hizmetler
Müdürlüğüne nakdi yardım yapılması için
teslim edilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 25.
Madde 3.prgrf. ile 32 maddesi hükmü gereği Meclis başkanına ,üyelere ,Denetim
ve İhtisas komisyon üyelerine ‘’Huzur Hakkı ‘’ evrak işlemleri yapılarak Mali Hizmetler
Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereği Belediye Başkanı,Meclis üyeleri ve
gerekli görüldüğü durumlarda Belediye personelinin yurtdışı ve yurtiçinde düzenlenecek
Turizm fuarlarına,toplantılara, kongrelere ,
seminerlere,panellere katılmaları durumunda görevlendirmelerinin yapılarak,Harcırah
evrakları
düzenlenip
Mali
Hizmetler

Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
2 Şubat 2019 tarihinde Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezinde düzenlenen ‘’Emitt 23.
Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat
Fuarı’’na Edremit Belediye Başkanı tarafından katılım sağlanmıştır.
27 Şubat/2 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen ‘’Taşeron Yasası ve Diğer Son
Yasal Düzenlemeler’’ konulu eğitime Özel
Kalem Müdürü tarafından katılım sağlanmıştır.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ile Müdürlüğümüzce ortaklaşa, her yıl
düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası
ve Avrupa Hareketlilik haftası etkinliklerine Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar
yapılmıştır ve Belediye Başkanımız, Başkan
Yardımcılarımız, Meclis üyelerimiz ve personelimiz tarafından katılım sağlanmıştır.
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Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen 3. Edremit Kitap
Fuarına müdürlüğümüzce destek verilmiştir.

İlçemizde düzenlenen Kültür Sanat programlarına müsait olduğu sürece Başkanın katılımı
sağlanmıştır.
Başkanın Makamında bulunmadığı zamanlarda belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımızla Özel Kalem Müdürümüz bizzat görüşme sağlamıştır.

Milli ve Dini bayramlarımızda Başkanın kutlama ilanları raket ,billboard, brandaları
hazırlanarak belirli noktalara asılması sağlanmıştır.
Başkanın,Başkan Yardımcılarının ve Meclis üyelerinin katılım sağlayacağı Birlik Meclis
Toplantılarına katılım için gerekli işlemler yapılmış ve organize edilmiştir.
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Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı olan Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan ARSLAN, Yıl içerisinde düzenlenen Birlik Meclis toplantılarına katılım sağlamış,Birlik
üyesi Belediye Başkanlarına ziyaretlerde bulunmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 01.07.2019 Tarih ve E.542150 Sayılı Yazısı gereği;İstanbul’da
gerçekleşen toplantıya Başkan Yardımcımız Tümdeniz ÇELEBİ tarafından katılım sağlanmıştır.
Tarihi Kentler Birliği’nin 29/08/2019 tarih ve 96107786-301.2.0-148 sayılı davet yazıları gereği, 23 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen 2019 Yılı Olağan 2. Meclis Toplantısına Belediyemizi temsilen Meclis Üyemiz Hasan ÜLGER katılım sağlamıştır.
1-4 Ekim tarihleri arasında Romanya Sibiu kentinde Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü ve Romanya Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen , Avrupa Konseyinin Kültür Rotaları
İstişare Formuna Başkan ,Başkan Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Eğ. Müdürü tarafından katılım
sağlanmıştır.
Avrupa Konseyi Kültür Rotaları İstişare Formuna katılımın ardından ,06-08 Ekim 2019 tarihleri arasında K.K.T.C.’de düzenlenen Girne Belediye Başkanlığı’nın 03.09.2019 tarihli ve 37-2024
sayılı yazısına istinaden 18. Zeytin Festivaline Başkan , Başkan Yardımcımız ve beraberinde Meclis
üyelerimiz katılım sağlamıştır.
Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin 08/10/2019 tarih ve 13792088/441
sayılı davet yazıları gereği, Muğla
Datça Belediye Başkanlığı Toplantı
salonunda gerçekleşen Encümen Toplantısına 17/10/2019 tarihinde Başkan
tarafından katılım sağlandı.
Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve
Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde
15-17 Ekim 2019 tarihleri arasında
Muğla ili Marmaris İlçesi Green Nature
Diamond Otel’de yapılan Mevzuat Bilgilendirme Eğitimine Belediye Meclis Üyemiz Nezahat SALON, Özlem
UYSAL, Filiz Sırma ULUÇ katılım
sağlamıştır.
19 Ekim 2019 tarihinde Balıkesir/Ayvalık
Cunda’da
gerçekleşen
Birlik üyesi olduğumuz Yağlı Güreş
Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu
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Düzenleyen Kentler Birliği ‘’2019 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’’ na Birlik Meclis üyelerimiz tarafından katılım sağlanmıştır.
22 Ekim tarihinde İzmir/Karşıyaka’da Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti
işbirliği ile geleneksel olarak her yıl düzenlenen ‘’Basın Özgürlüğü Ödülü’’ törenine Belediyemizi
temsilen Başkan Yardımcımız katılım sağlamıştır.
Türkiye Belediyeler Birliğinin 16/10/2019 tarih ve 28556491-000-16622 sayılı davet yazıları gereği, 22 Ekim 2019 tarihinde, TBB Hizmet Binası Kavaklıdere Ankara’da “2019 Yılı Ekim ayı Olağan
Meclis toplantısına” Başkan tarafından katılım sağlanmıştır.
Ege Belediyeler Birliğinin 11/10/2019 tarih ve 47724635-70664807-73 sayılı davet yazıları gereği, 26 Ekim 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclis salonunda gerçekleşen 2019 yılı
Olağan Meclis Toplantısına Başkanı temsil etmek üzere Birlik Meclis Üyesi Özkan SAKA katılım
sağlamıştır.
Enerji Kentler Birliği’nin 04/10/2019 tarihli ve 18958423-681 sayılı davet yazıları gereği, 31
Ekim 2019 tarihinde Afyon da gerçekleşen “Enerji Kentler Birliği Olağan Meclis toplantısına”
Başkan tarafından katılım sağlandı.
Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığının 10/10/2019 tarih ve 52369585-301.01-E.463 sayılı
davet yazıları gereği, 9 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen “2019 Yılı Olağan 2. Meclis
Toplantısına” Belediyemizi temsilen Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı’nın doğal üyesi olan
Başkan ve Meclis üyemiz tarafından katılım sağlanmıştır.

Körfez Belediyeler Birliğinin 09/10/2019 tarih ve 69523118-301.01/53 sayılı davet yazıları gereği, 25/10/2019 tarihinde Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde gerçekleşen 2019 Yılı Ekim Ayı Olağan
Meclis Toplantısına Meclis Üyelerimiz Ayhan HALİL ve Metin AKTAŞ katılım sağlamıştır.
8 Kasım 2019 Mevlüt Kandili münasebetiyle ilçemiz camilerinde, Kandil Programı sonrası
dağıtılmak üzere Kandil Simidi yapılarak Zabıta Müdürlüğü Personeli tarafından dağıtılması
sağlanmıştır.
21-22-23 Kasım tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı’na Belediye
Başkanımız tarafından katılım sağlanmıştır.
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17-21 Aralık 2019 tarihleri arasında İzmir/Çeşme’de düzenlenen ‘’Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı’’ na Başkan Yardımcılarımız, Özel Kalem Müdürü, İnsan Kaynakları ve Eğ. Müdürü ve Fen
İşleri Müdürümüz katılım sağlamıştır.
18.12.2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen ‘’Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi’’ ne Belediye Başkanımız Selman Hasan ARSLAN katılım sağlamıştır.
Türkiye Belediyeler Birliği ile gerekli yazışmalar yapılarak Başkan ve Meclis Üyelerimiz için
‘’Kimlik Kartı, Rozet ve Oto Çıkartma’’ temin edilip meclis üyelerimize teslim edilmiştir.
Özel Kalem Müdürümüz Tayfun CANLI Belediye Başkanı tarafından görevlendirilerek Ankara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Marmara Belediyeler Birliği’nde gerçekleşen toplantılara katılım sağlamıştır.
11-14 Ağustos tarihleri arası Kurban Bayramı kutlama ilanları için belirli noktalara asılmak
üzere Raket, Billboard ve branda basımı yapılmıştır.
Kurban Bayramı münasebetiyle Tebrik kartları hazırlanarak posta yolu ile gönderilmiş,
ayrıca e-mail ve faks aracılığı ile de gönderim yapılmıştır.
Eylül Ayında; Özel Kalem Müdürlüğümüz ve İnsan Kaynakları Eğ. Müdürlüğümüzce ortaklaşa organize edilen Avrupa Hareketlilik haftası etkinliğinde; t-shirt ,şapka basımı gerçekleştirilmiştir.
Ekim Ayında; Özel Kalem Müdürlüğümüze bağlı Esnaf Destek Birimimiz faaliyete geçmiş
olup ,esnaflara ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Esnaflarımızın istek ve önerileri dinlenerek ,
çözüm üretilmek üzere çalışmalara başlanmıştır.

Aralık Ayında; Trafikte Yaya Önceliği bilincinin oluşturulması ve Yaya geçitlerinin kullanımının Yaygınlaştırılması amacı ile İç İşleri Bakanlığı’nın Genelgesi Kapsamında
Müdürlüğümüzce ‘’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’’ adlı etkinlik düzenlenmiştir.
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Belirli zamanlarda Meclis Salonumuzda düzenlenen Eğitimlere personelimiz tarafından
katılım sağlanmıştır.
Başkanlık Makamına ziyarete gelen misafirlerimize ve etkinliklere katılım sağlayan konuklara verilmek üzere Edremit Belediye Logolu ikili Fincan alımı yaptırılmıştır.
Yeni Yıl dolayısıyla ; Vatandaşlarımızın yeni yılını kutlamak amacıyla, Edremit Cumhuriyet Meydanı, Akçay girişi, Zeytinli Meydan, Altınkum Zabıta Bürosu önü, Güre Meydan, Altınoluk
Meydan olmak üzere 6 alana Işıklı levhalar yaptırılmış ve asımı sağlanmıştır.
Yeni Yıl Tebrik kartları hazırlanarak posta ,e-posta ve faks aracılığı ile gönderilmiş, kişi ve
kurumların Yeni yılı kutlanmıştır.
Müdürlüğümüze Gelen 1348/Giden 2121 olmak üzere toplam 3469 adet evrak’a işlem
yapılmıştır.
•
Edremit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 07.05.2019  tarih, 195 sayılı Meclis Kararı ile
01.06.2019 tarihinden itibaren kapatılmış olup Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün ‘’Muhtarlık İşleri
Birimi’’ olarak iş ve işlemleri Özel Kalem Müdürlüğümüze devredilmiştir.
•
Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ‘’ Basın Yayın
ve Halkla İlişkilere ait iş ve işlemler Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 194 sayılı Meclis Kararı
ile 01.06.2019 tarihinden itibaren Müdürlüğümüze devredilmiştir.
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
Özel Kalem Müdürlüğü Basın Birimi Belediyemiz hizmetleri, projelerin tanıtımı, yörenin
tanıtımı ve duyuruların halka ulaştırılması
konularında çalışmalar yapmış ve bu kapsamda;
Ulusal gazetelerde Edremit İlçesi ile
ilgili 13339 haber, Edremit Belediyesi ile ilgili 3487 haber, Edremit Körfezi ile ilgili 1190
haber, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile ilgili 707 haber, mahallelerimiz (kapatılan beldeler) ile ilgili 11250 haber, Kazdağları
ile ilgili 3322 haber, diğer 402 haber olmak
üzere toplam 23697 haber yapılmıştır.
Özel televizyon ve devlet televizyonlarında Edremit ilçesi ile ilgili 2501 haber,
Edremit Belediyesi ile ilgili 378 haber, Edremit
Körfezi ile ilgili 253 haber, Belediye Başkanı
Selman Hasan Arslan ile ilgili 57 haber, mahallelerimiz (kapatılan beldeler) ile ilgili 171
haber, Kazdağları ile ilgili 1662 olmak üzere
toplam 5022 haber yapılmıştır.
İnternet sitelerinde Edremit İlçesi ile
ilgili 82988 haber, Edremit Belediyesi ile ilgili 17840 haber, Edremit Körfezi ile ilgili 7730
haber, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan
ile ilgili 7802 haber, mahallelerimiz (kapatılan
beldeler) ile ilgili 3276 haber, Kazdağları ile ilgili 23431 haber, diğer 1371 haber olmak üzere
toplam 150438 haber yapılmıştır.

Yeni Yıl Kutlama İlanlarının basın yayın
kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle ilçemizde ki basın mensuplarının
katılımı ile kahvaltılı toplantı düzenlenmiştir..
Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve
Seyahat Fuarına (EMİTT) katılım sağlanmış
ve belediyemizin tanıtımlarının yayın kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.
İlçemizde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü törenleri takip
edilmiş ve kutlama ilanlarının basın yayın kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.
İlçemizde düzenlenen İstiklal Marşı’nın
kabulünün yıldönümü törenleri takip edilmiş,
basın yayın kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.
Polis Teşkilatı’nın 174. Yılı törenlerine
katılım sağlanmıştır.
Atatürk’ün Edremit’e gelişinin 85.
Yıldönümü törenleri takip edilmiş, basın yayın
kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.

Genel toplamda Edremit İlçesi ile ilgili
98828 haber, Edremit Belediyesi ile ilgili 21705
haber, Edremit Körfezi ile ilgili 9173 haber,
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile
ilgili 8566 haber, mahallelerimiz (kapatılan
beldeler) ile ilgili 14697 haber, Kazdağları ile
ilgili 28415 haber, diğer 1773 haber olmak
üzere toplam 174557 haber yapılmıştır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı etkinlikleri takip edilmiş ve kutlama
ilanlarının basın yayın kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen
Uçurtma Şenliği takip edilmiş, basın yayın
kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri takip edilmiş ve kutlama ilanlarının
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basın yayın kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.
Belediyemiz tarafından her yıl düzenlenen Ramazan etkinlikleri takip edilmiş,
basın yayın kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı törenleri ve fener alayı takip
edilmiş, basın yayın kuruluşlarında yer alması
sağlanmıştır.
Belediyemiz Yaz Spor Okulları ile ilgili
duyuru ve tanıtımlar yapılmıştır.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri
takip edilmiş ve kutlama ilanlarının basın
yayın kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.
9 Eylül Edremit’in Düşman İşgalinden
Kurtuluşu etkinliklerinin takibi yapılmış ve
kutlama ilanının basın yayın kuruluşlarında
yer alması sağlanmıştır.
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Beraber Yürüyelim” temasıyla yapılan etkinliğin takibi sağlanmış ve Basın yayın kuruluşlarında da yer alması sağlanmıştır.

Anneler Günü kutlama ilanlarının
basın yayın kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.
İlçemizin termal, deniz, doğa, tarih
gibi bilgilerini içeren tanıtım kitapçığı basımı
yaptırılmış ve dağıtımı sağlanmıştır.
Kurban Bayramı kutlama ilanlarının
basın yayın kuruluşlarında ve Belediyemiz sosyal medya hesaplarında yer alması sağlanmıştır.

6.MYSİA Uluslararası Havacılık Festivali etkinliğinin takibi yapılmış ve naklen canlı
olarak yayınlanması sağlanmıştır.
Edremit Belediyesi Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan Aylık
Basın Bültenin Basımı yaptırılmış ve halka
Dağıtımı sağlanmıştır.

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen Edremit 3.Kitap Fuarı etkinliğinin takibi yapılmış ve İlçemize tanıtımı için duyurularının tüm basın yayın kuruluşlarında yer
alması sağlanmıştır. Televizyon canlı yayınlarında da tanıtımının yapılması sağlanmıştır.
Edremit 3.Kitap Fuarının tanıtımının
ve kalıcılığının sağlanması için tanıtım filmi
çekimi yaptırılmış ve Edremit 3.Kitap Fuarı
isimli dergi basımı yaptırılarak halka dağıtımı
yapılmıştır.
Babalar Günü kutlama ilanlarının basın
yayın kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.
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Edremit Belediyesinin haberlerini ve
faaliyetlerini içeren Basında Edremit Belediyesi Dergisi Tasarımı–Basımı yaptırılmış ve
halka dağıtımı sağlanmıştır.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve fener alayının takibi yapılmış ve
Kutlama ilanlarının basın yayın kuruluşların-

da yer alması sağlanmıştır.

halkımıza gerekli duyurular yapılmıştır.

Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi ve
Şükrü Tunar Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler
takip edilerek basın yayın kuruluşlarında yer
alması sağlanmıştır.
Edremit İlçesine bağlı tüm köylerin

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelerin kamera kaydı
yapılmıştır.
Çeşitli televizyon kanalları tarafından
ilçemizin tanıtımı ile ilgili program çekimleri
ve Belediye Başkanımız Selman Hasan ARSLAN’ ın röportajları gerçekleştirilmiştir.
Türkiye kadınlar Basketbol Liginde
mücadele eden Edremit Belediyesi Güre
spor, Türkiye Voleybol 1.Ligde mücadele eden
Edremit Belediyesi Altınoluk spor ve Balıkesir
Süper Amatör
Lig’de mücadele eden 1966 Edremit
spor’un maçları takip edilerek fotoğraf ve
kamera çekimleri yapılmıştır.

tanıtımı amacıyla köylerin görsellerini ve bilgilerini içeren “O Köy Bizim Köyümüzdür”
adlı dergi basımı yaptırılmış ve halka dağıtımı
sağlanmıştır.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün
takibi yapılmış ve Anma ilanlarının basın
yayın kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis
Toplantıları takip edilerek Belediye Başkanı
Selman Hasan ARSLAN ve Meclis Üyelerinin
faaliyetlerinde kamera ve fotoğraf çekimi
yapılmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen

24 Kasım Öğretmenler Günü’ nün etkinlik takibi yapılmış ve kutlama ilanlarının
basın yayın kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.
Bölgemizin Tarım ürünü olan Zeytin ve
Zeytinyağının hasat dönemi olması nedeniyle verilen emeği anlatmak amacıyla tanıtım
videosu çekimi yaptırılmış ve tüm sosyal medya hesaplarından paylaşımı sağlanmıştır.

Muhtarlar Toplantısı, Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile değerlendirme toplantıları, etkinlikleri takip edilerek basın
yayın kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.

İlçemize bağlı mahalle, cadde ve
sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından
yürütülen yol çalışmaları takip edilmiş olup,

Edremit
Belediyesi
Özel
Kalem
Müdürlüğü tarafından “öncelik hayatın, öncelik yayanın” sloganıyla düzenlenen farkındalık
etkinliği takip edilmiş olup, basın yayın kuruluşlarında yer alması sağlanmıştır.
Kültürel Etkinlikler toplu SMS ve ilanlarla halka duyurulmuştur.
Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu
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Edremit Belediyesi logolu 2020 yılı
masa ve duvar takvimi basımı yaptırılmış ve
dağıtımı sağlanmıştır.

Belediyemiz tarafından aylık olarak
gerçekleştirilen
Meclis
Toplantılarının
birimimizce fotoğraf ve kamera çekimleri
yapılmıştır.
Birimimizce işleme alınan Gelen evrak
sayısı 825, Giden evrak sayısı 765 adettir.
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Sosyal Medya BİRİMİ
Edremit Belediyesi Sosyal Medya Birimi Görev
ve Sorumlulukları:
Edremit Belediyesi resmi sosyal medya hesapları ile Belediye Başkanımız Selman
Hasan Arslan’a ait sosyal medya hesaplarının
etkin, verimli ve amacına tam uygun olarak
yönetilmesi.
Edremit Belediyesi resmi internet sitesinin içerik yönetimi
Edremit Belediyesi, STK ve resmi kurumların grafik tasarım çalışmaları
Edremit Belediyesi WhatsApp İletişim
Hattı’nın yönetilmesi
Edremit Belediyesi müdürlükler arası
WhatsApp şikâyet gruplarının yönetilmesi
Edremit Belediyesi TV’nin Basın Ofisi
ile birlikte içerik üretiminin hazırlanması
1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Edremit Belediyesi hesaplarından ortalama 2920
paylaşım, Belediye Başkanımız Selman Hasan
Arslan’ın hesabından ise ortalama 2160 pay-

laşım yapılmıştır.
Bunlardan yaklaşık 600’ü rutin paylaşımlardır.
Ortalama 30 canlı yayın yapılmıştır.
Yapılan birçok paylaşım (Viral Olarak) binlerce
paylaşım almış, ulusal gazete ve televizyonlarda haber değeri görmüştür.
Belediyemizin her etkinliği ve icracı
müdürlüklerinin çalışmaları, vatandaşlarımıza en şeffaf ve hızlı şekilde duyurulmuştur.
01 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında
belediyemiz paylaşımlarına ortalama 14.600
yorum ve mesaj gelmiş, bunlar WhatsApp
Şikâyet Grupları vasıtasıyla (mükerrer olmayanlar) ilgili müdürlüklerimize yönlendirilmiştir.
01 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında
Edremit Belediyesi WhatsApp İletişim Hattı’na ortalama 3650 mesaj gelmiş, bunlar da
WhatsApp Şikayet Grupları vasıtasıyla ilgili
müdürlüklerimize yönlendirilmiştir.
01 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Edremit Belediyesi resmi internet sitesi vasıtasıyla (Bilgi Edinme ve İstek Şikâyet Bölümleri)
ortalama 2550 mesaj gelmiş, yine bunlar da
WhatsApp Şikâyet Grupları vasıtasıyla ilgili
müdürlüklerimize yönlendirilmiştir.
01 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında ortalama 1850 grafik tasarım yapılmıştır.
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EVLENDİRME MEMURLUĞU
Belediyemiz sınırları dahilinde kıyılan
Evlendirme Memurluğumuzca 01.01.20191038 adet nikahın mernis işlemleri yapıldık31.12.2019 tarihleri arasında yapılan faaliyetler
tan sonra düzenlenen Evlenme Bildirimleri
aşağıda konu başlıkları halinde yer almakile Adres Beyan Formları yasal süre içerisinde
tadır.
İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Evlilik müracaatına gelen 1150 çiftin evlilik için gerekli belgeleri tamamlamalarının
Çeşitli Kurum ve Belediye birimlerimardından belgeleri incelenmiş gerekli işlemizden Memurluğumuza gelen 208 adet evrak
ler yapılmıştır.
hakkında gerekli işlemler yapılmış, Gelen
Evrak Defterine kayıt edildikten sonra ilgili
Belediyemiz sınırları dışında nikah akdi
dosyaya kaldırılmıştır.
gerçekleşecek olan 76 çift için Evlenme İzin
Belgesi düzenlenmiş ilgili belediyeye göndeMemurluğumuzca çeşitli kurumlar ve
rilmiştir.
Belediye birimlerimiz arasında 184 adet yazışma yapılmış ve Giden evrak Defterine kayıt
Belediyemiz sınırları dışında Evlenme
edilmiştir.
izin belgesi ile gelen 62 çiftin Memurluğumuz
tarafından Belediyemiz sınırları içinde nikah
Belediyemiz sınırları dahilinde kıyılan
akitleri yapılmıştır. Nikah akdi gerçekleştikten
58 adet Yabancı uyruklu vatandaşların nikah
sonra evliliğin tescil edildiğine dair ilgili beleve mernis işlemleri yapıldıktan sonra düzendiyenin Evlendirme Memurluğuna gerekli
lenen Evlenme Bildirimleri ile Adres Beyazı, posta zimmet defteri ile gönderilmiştir.
yan Formları yasal süre içerisinde ilçe Nüfus
Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

64

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

MUHTARLIK İŞLERİ BİRİMİ
FAALİYET RAPORU
ALTINOLUK MAH. MUHTARLIĞI : Altınoluk
Mahallesine bağlı Muhtarlık Binasının Boya,
Tamir ve Bakım talebi ve Mahalle ve Sokak
aralıklarındaki yolların yenilenmesi ve tamir
talebi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirilerek takibe alınmıştır.
AKÇAY MAH. MUHTARLIĞI : Akçay Mahallesi,
Cadde ve Sokak aralıklarındaki yolların yenilenmesi ve tamir talebi Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerine bildirilerek takibe alınmıştır.
ALTINKUM MAH. MUHTARLIĞI : Muhtarlık Binasında bulunan Bilgisayarın tamir ve bakım
ihtiyaç talebi incelenmiş olup Bilgi İşlem
Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
ARITAŞI MAH. MUHTARLIĞI : Arıtaşı mahallesi, Cadde ve Sokak aralıklarındaki yolların yenilenmesi , tamir ve Yol genişletme
talebi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirilerek takibe alınmıştır.
ATATÜRK MAH. MUHTARLIĞI : Atatürk Mahallesi, Cadde ve Sokak aralıklarındaki yolların yenilenmesi , tamir ve Yol genişletme
talebi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirilerek takibe alınmıştır.
AVCILAR MAH. MUHTARLIĞI : Avcılar Mahallesi, Kesik Çayır Sokakta Mevlana Camiin
yanına vatandaşların içme suyunu karşılamak için Çeşme talebi Fen İşleri Ekiplerince
yapımı takibe alınmış olup sonuçlanmıştır.
Avcılar Mahallesi, 473 ada, 1 parselde bulunan mülkiyeti Süleyman ALTAY ve Hasane
ÖZYURT’a ait taşınmazın Edremit Belediyesine takasla devri konusundaki isteği Etüt Proje Birimine bildirilerek takibe alınmıştır.
BEYOBA MAH. MUHTARLIĞI : Beyoba Mahallesi Hasan boğuldu piknik alanında bulunan yolun bakım ve onarım talebi Fen
İşleri Ekiplerine bildirilmiş olup Fen İşleri
Müdürlüğü’nün 2020 yılı programına alınmıştır.
BOSTANCI MAH. MUHTARLIĞI : Bostancı
Mahallesinde mevcutta kullanılan Pazaryeri
ve Hayırlarda kullanılan alanın üstünü kapama ve Cadde ve Sokak aralıklarındaki yolların
yenilenmesi , tamir ve Yol genişletme talebi
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirilerek
takibe alınmıştır.

CAMİVASAT MAH. MUHTARLIĞI :
CENNETAYAĞI MAH. MUHTARLIĞI : Cennetayağı Mahallesi, Çıkrıkçı yolu yanında
üç kuyular mevkii üzerinde bulunan yolun tamir, bakım ve onarım talebi Fen İşleri
Ekiplerine bildirilerek takibe alınmış ve Fen
İşleri Müdürlüğünce 2020 yılı programına alınmıştır. Muhtarlığa ait 2 nolu Depoya
Elektrik bağlatma talebi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır. Cennetayağı Mahallesinde bulunan
Shell Benzinlik yanındaki mevcut hoparlörün
bakım ve düzeltilmesi talebi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.Mahallede bulunan Hacı Ahmet Camii
bahçesi ve kuran Kursu önü ot yığını temizliği
talebi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır. Cennetayağı Mahallesi, 711, 716 ve 788 Sokaktaki Anons Hoparlörlerinin tamir ve bakım talepleri İşletme
ve İştirakler Müdürlüğü ekiplerine bildirilerek
takibe alınmıştır.
CUMHURİYET MAH. MUHTARLIĞI : Cumhuriyet Mahallesi, Pazartesi pazarı mevkiinde
bulunan Mertaş İkizler Blokları Sitesindeki Kalorifer Bacası Filtre şikayeti Zabıta
Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
ÇAMÇI MAH. MUHTARLIĞI : Çamcı Mahallesi
Kalkım Yolu 87 numarada bulunan ve Mülkiyeti Edremit Belediyesine ait Köy Konağının
fırtınadan dolayı kırılan 18 ( On Sekiz ) adet
pencere camı Fen İşleri Ekiplerince onarılıp
talep yerine getirilmiştir. Çamcı Mahallesinde
mevcut anons duyuru sistemleri hoparlör
değişimi, yolların greyder sokularak düzeltilmesi, Kültür ve Sosyal faaliyetlerinde
halkın kullandığı Konağın tamir, bakım ve
onarımı, Mahallede bulunan Okulun istinat
duvarı ile ilgili talepleri yetkili Müdürlüklere
iletilerek takibe alınmıştır.
ÇAMLIBEL MAH. MUHTARLIĞI : Çamcı Köyü
Konağı Kültür Merkezi Derneğine Devri talebi
Meclise sunulup neticede takibe alınmıştır.
ÇIKRIKÇI MAH. MUHTARLIĞI : Çıkrıçı mahallesinde mevcutta bulunan Arızalı Hoparlörlerin bakım ve onarımı talebi İşletme
ve İştirakler Müdürlüğüne bildirilerek takibe
alınmıştır.Mahallede bulunan Sokak ve Caddelerin tamir, bakım ve yenileme talepleri incelenmiş olup Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
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DARSOFA MAH. MUHTARLIĞI : Darsofa Mahallesi, 306. Sokak, No: 26 adresinde bulunan
metruh bina ile şikayeti Zabıta Müdürlüğü ve
Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerine bildirilerek
takibe alınmış ve sonucu takip edilmektedir.
DERELİ MAH. MUHTARLIĞI : Dereli Mahallesinde mevcutta bulunan Arızalı Hoparlörlerin bakım ve onarımı talebi İşletme
ve İştirakler Müdürlüğüne bildirilerek takibe
alınmıştır.Mahallede bulunan Sokak ve Caddelerin tamir, bakım ve yenileme talepleri incelenmiş olup Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
DOYRAN MAH. MUHTARLIĞI : Doyran Mahallesinde bulunan Camiin altındaki odanın
temizlik talebi Temizlik İşleri ekiplerine bildirilerek takibe alınmıştır. Doyran Mahallesinde
105 ada, 1 parselde Edremit Belediyesine ait
taşınmazın tadilat edilerek Muhtarlık binası
talebi Fen İşleri Ekiplerine bildirilmiş olup
takibe alınmıştır.
EROĞLAN
MAH. MUHTARLIĞI : Eroğlan
Mahallesinde mevcutta bulunan Arızalı Hoparlörlerin bakım ve onarımı talebi İşletme
ve İştirakler Müdürlüğüne bildirilerek takibe
alınmıştır.Mahallede bulunan Sokak ve Caddelerin tamir, bakım ve yenileme talepleri incelenmiş olup Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
GAZİCELAL MAH. MUHTARLIĞI : Gazicelal
Mahallesindeki mevcut sokak ve caddelerdeki otların temizlenmesi hususundaki dilekçesi park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerine
bildirilip takibe alınarak sonuçlandırılmıştır.
Mahalledeki parklardaki çocuk oyun gruplarının bakım ve onarım talepleri park
ve bahçeler müdürlüğü ekiplerince işlem
başlamış bir kısım istekler 2020 yılı programına dahil edilmiştir.
GAZİİLYAS MAH. MUHTARLIĞI : Gaziilyas
Mahallesi Muhtarlık Binasının kışlık bakım ve
onarımı ve Mahallede bulunan Sokak ve Caddelerin tamir, bakım ve yenileme talepleri incelenmiş olup Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
GÜRE CUMHURİYET MAH. MUHTARLIĞI :
Güre Cumhuriyet Mahallesindeki mevcut
Sokak ve Caddeleri gösteren dijital harita
talebi Numarataj Birimine iletilerek takibe
alınmıştır.
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HACIASLANLAR
MAH. MUHTARLIĞI :
Hacıaslanlar Mahallesi Muhtarlık Binasının
kışlık bakım ve onarımı ve Mahallede bulunan Sokak ve Caddelerin tamir, bakım ve
yenileme talepleri incelenmiş olup Fen İşleri
Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
Sosyal ve Kültürel olarak kullanılan binanın
tahsisi ile ilgili talepleri yetkili Müdürlüklere
iletilerek takibe alınmıştır.
HACITUĞRUL MAH. MUHTARLIĞI : Hacıtuğrul
Mah. Muhtarlığı ve Kaymakamlığa verilen
dilekçesi 86. Sokak No:1 adresinde bulunan
binadan gelen koku şikayeti Temizlik İşleri
Ekiplerine bildirilip takibe alınmış temizlenmiştir. Muhtarlığın Edirne ve Bursa gezisi için
Otobüs talebi Araç amirliğine bildirilmiş olup
istek karşılanıp sonuçlanmıştır. Hacıtuğrul
Mahallesi, Çayiçi Caddesi, No:89 adresinde
bulunan Alican Köfte ve ızgara salonu ile ilgili baca şikayeti Zabıta Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır. Hacıtuğrul Mahallesi,
86. Sokaktaki yer taşları deforme olduğuna dair bakım ve onarım istekleri Fen İşleri
Müdürlüğü Ekiplerine bildirilerek takibe
alınmıştır. Hacıtuğrul Mahallesi, 86. Sokataki Yıldızkent Diş Polikinliğinden gelen yüksek ses şikayeti Zabıta Müdürlüğü Ekiplerine bildirilerek takibe alınmıştır. Hacıtuğrul
Mahallesinde bulunan Muhtarlık binası ve
mevcut Cadde ile Sokakların Tamir, Bakım
talepleri Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirilerek
takibe alınmıştır.
İBRAHİMCE MAH. MUHTARLIĞI : İbrahimce
Mahallesi, 10 ada, 27 ve 28 nolu parsellerde bulunan Muhtarlık Binası, Mescit ve taziye evine
yapı kayıt belgesi talebi İmar Müdürlüğü ve
Yapı Kontrol Birimine bildirilerek takibe alınmıştır.
İKİZÇAY MAH. MUHTARLIĞI : İkizçay Mahallesi, Zafer Sitesi ile Kazım Karabekir Caddesi birleşmesi için Zeytinli Çayının üzerine
yaya köprüsü vatandaşlarımız tarafından
yoğun talebi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
İSKELE
MAH. MUHTARLIĞI : İskele Mahallesindeki mevcut Muhtarlık binası ve Cadde ile Sokakların Tamir, Bakım talepleri Fen
İşleri Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
KADIKÖY MAH. MUHTARLIĞI : Kadıköy Ma-

hallesi Muhtarlık Binasının kışlık bakım ve
onarımı ve Mahallede bulunan Sokak ve Caddelerin tamir, bakım ve yenileme talepleri incelenmiş olup Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.

bulunan Mezarlık alanını Tel örgü ile çevirme
talebi incelenip Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirilip takibe alınmış ve sonuşlanmıştır.

KAPICIBAŞI MAH. MUHTARLIĞI : Kapıcıbaşı
Mahallesi Muhtarlık Binasının kışlık bakım ve
onarımı ve Mahallede bulunan Sokak ve Caddelerin tamir, bakım ve yenileme talepleri incelenmiş olup Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.

SOĞANYEMEZ MAH. MUHTARLIĞI : Soğanyemez Mahallesi, 508 Sokak No: 14/1 adresinde
bulunan Sultan DÖNER isimli Vatandaşın
Muhtarlıkça iletilen yardım talebi Sosyal
yardım Müdürlüğüne iletilerek takibe alınmıştır. Soğanyemez Mahallesi, Zaaflar Caddesinde bulunan parkın düzenlenmesi talebi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bildirilerek
takibe alınmıştır.

KAVLAKLAR
MAH. MUHTARLIĞI : Kavlaklar mahallesi Muhtarlığının Konteynır,
Meydana Tuvalet, Muhtarlığa Masa ve sandalye ile Çocuk parkına sundurma talebi ilgili Müdürlüklere bildirilerek takibe alınmıştır.
Mahallede bulunan Okul Binasını, kültürel
faaliyetlerde kullanılmakta olup Elektrik tesisatının yenilenmesi ile ilgili talebi İşletme
ve İştirakler Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe
alınmıştır.
KIZILKEÇİLİ MAH. MUHTARLIĞI : Kızılkeçili
Mahallesi fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde buluna yola parke taş döşeme talebi
Fen İşleri Ekiplerine bildirilmiş olup Fen İşleri
Müdürlüğünce 2020 çalışma programına
alınmıştır.
MEHMETALAN MAH. MUHTARLIĞI : Mevcutta kullanılmakta olan Muhtarlık binasının
bakım, onarım ve tamir talebi ve Sokak
aralarındaki bozuk yolların tamir talepleri
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe
alınmıştır. Mahalle içinde bulunan yeşil alana Çocuk Bahçesi talebi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekiplerine bildirilerek takibe alınmıştır.
NARLI MAH. MUHTARLIĞI : Narlı Mahallesi
Muhtarlık Binasının kışlık bakım ve onarımı
ve Mahallede bulunan Sokak ve Caddelerin
tamir, bakım ve yenileme talepleri incelenmiş olup Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirilerek
takibe alınmıştır.
ORTAOBA MAH. MUHTARLIĞI : Ortaoba
Mahallesi, Caminin olduğu sokak, Bakkalın
Sokağındaki yol üstüne kasis talebi Zabıta
Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
PINARBAŞI MAH. MUHTARLIĞI : Mahallede

SARIKIZ MAH. MUHTARLIĞI :

ŞAHİNDERE MAH. MUHTARLIĞI : Şahindere
Mahallesi Muhtarlık Binasının kışlık bakım ve
onarımı ve Mahallede bulunan Sokak ve Caddelerin tamir, bakım ve yenileme ve mevcutta kullanılan Hoparlör talepleri incelenmiş
olup İşletme İştirakler Müdürlüğü veFen İşleri
Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
TAHTAKUŞLAR
MAH. MUHTARLIĞI :
Tahtakuşlar mahallesinde mevcutta bulunan
Arızalı Hoparlörlerin bakım ve onarımı talebi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bildirilerek takibe alınmıştır. Tahtakuşlar Mahallesi
sahil bölgesinde Kırdaroğlu Sitesi ile fener
Sitesi arasında bulunan Manastır Deresi üzerine yaya geçidi talebi incelenerek Fen İşleri
Müdürlüğüne bildirilmiş olup 2020 yılı programına alınmıştır.
TURHANBEY MAH. MUHTARLIĞI : Turhanbey
Mahallesi Muhtarlık Binasının kışlık bakım ve
onarımı ve Mahallede bulunan Sokak ve Caddelerin tamir, bakım ve yenileme ve mevcutta kullanılan Hoparlör talepleri incelenmiş
olup İşletme İştirakler Müdürlüğü veFen İşleri
Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
TUZCUMURAT MAH. MUHTARLIĞI : Tuzcumurat Mahallesi, Akarsu Caddesi ve Göbelezoğlu İlköğretim Okulu önü yollarının
tamir, bakım ve onarım talebi Fen İşleri
Müdürlüğü’nün 2020 yılı programına alınmış
olup takibe alınmıştır. Tuzcumurat Mahallesi,
248. Sokak A Blok K:3 adresinde bulunan Türkan ÇAKIROĞLU’nun yardım talebi Sosyal
Yardım Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
YAŞYER
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hallesi Muhtarlık Binasının kışlık bakım ve
onarımı ve Mahallede bulunan Sokak ve Caddelerin tamir, bakım ve yenileme ve mevcutta kullanılan Hoparlör talepleri incelenmiş
olup İşletme İştirakler Müdürlüğü veFen İşleri
Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
YAYLAÖNÜ MAH. MUHTARLIĞI : Yaylaönü
Mahallesi Muhtarlık Binasının kışlık bakım ve
onarımı ve Mahallede bulunan Sokak ve Caddelerin tamir, bakım ve yenileme ve mevcutta kullanılan Hoparlör talepleri incelenmiş
olup İşletme İştirakler Müdürlüğü veFen İşleri
Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
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YOLÖREN MAH. MUHTARLIĞI : Yolören Mahallesinin sembolü olan değirmen oluklarının bakım ve onarım talepleri Fen İşleri
Müdürlüğü ekiplerine bildirilerek takibe alınmıştır.
ZEYTİNLİ MAH. MUHTARLIĞI : Zeytinli Mahallesi Muhtarlık Binasının kışlık bakım ve
onarımı ve Mahallede bulunan Sokak ve Caddelerin tamir, bakım ve yenileme ve mevcutta
kullanılan Hoparlör talepleri incelenmiş olup
İşletme İştirakler Müdürlüğü ve Fen İşleri
Müdürlüğü’ne bildirilerek takibe alınmıştır.
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Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü,
Belediyemizin diğer birimleri ile ortak çalışma içerisinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını,
park, bahçe ve yol aydınlatmalarını yerine getirmektedir.
İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz planlanan yatırımlar çerçevesinde ilçemizde ihtiyaç
duyulan aydınlatma hizmetleri ile jeotermal
ısınma hizmetinde çalışmalarına devam etmektedir.
Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
jeotermal hizmetleri, elektrik aydınlatma
hizmetleri ve teknik hizmetler olarak oluşmaktadır. Bu anlamda Belediyemiz bünyesindeki iş ve işlemler için 2019 yılı içerisinde
toplam harcanan elektrik enerjisi bedeli
1.584.055,00 – TL olup ilgili kuruma ödeme
işlemleri yapılmıştır.
Müdürlüğümüzce
gerçekleştirilen
park,
bahçe ve yol aydınlatma hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve bakım onarım çalışmaları için ihtiyaç gerektiren aydınlatma direği
ve elektrik malzemesi alımı işi ile ilgili ihale
dosyası hazırlanmış ve ihale yapılarak Teknik
Şartnameye uygun olarak malzeme kabul
işlemleri tamamlanmıştır.
Edremit İlçe sınırları içerisinde bulunan ve
mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ ne ait
olan 479 ada, 1 no’ lu parselde ki taşınmazın
içerisine açılmış olan EDJ-7Y no’ lu jeotermal kuyusu ve Havran ilçesi 1889 parselde ki
taşınmazın içerisinde bulunana EDJ-8Y no’ lu
jeotermal kuyusu için Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne protokol ile belirtilen kira bedellerine istinaden 2019 yılı için
toplam 34.584,00 TL kira bedeli yatırılmıştır.
Belediyemiz Park bahçeler Müdürlüğünden gelen talepler ve Büyükşehir Belediye
Başkanlığının meclis kararı ile yetki alanları dışına çıkan ve sorumluluğu Belediye
Başkanlığımıza geçen cadde ve sokaklar ile
birlikte 2019 yılı için toplam 30 adet farklı yere
aydınlatma ve elektrik aboneliği yapılmıştır.
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Darsofa mahallesi Dereli yolu caddesi No:43
önü parkın aydınlatma ve aboneliği
Sarkız mahallesi Remzi Molvalıoğlu
caddesi sonu Dumanlı kent sitesi yanındaki
parkın aydınlatma ve aboneliği
İkizçay mahallesi Gülsu caddesi önü
sokak aydınlatması ve aboneliği
Narlı mahallesi Ayvalıburun camii Şirinevler sitesi yanında bulunan Büyükşehir
Belediyesi ile ortak çalışma sonucu yapılan
parkın aydınlatması ve aboneliği
Cennetayağı mahallesi 827 sokak İlçe
Sağlık Müdürlüğü yanında bulunan parkın
aydınlatma ve aboneliği
Cennetayağı mahallesi 831 sokak da
bulunan parkın aydınlatma ve aboneliği
İkizçay mahallesi Sedir caddesi Doktorlar sitesi yanında bulunan parkın aydınlatma ve aboneliği
Altınkum mahallesi Sedir caddesinde
bulunan Çınarlı parkın aydınlatma ve aboneliği
İskele mahallesi İsmetpaşa caddesi
No:18 önü parkın aydınlatma ve aboneliği
İkizçay mahallesi 2003 sokak Zabıta arkası parkın aydınlatma ve aboneliği
İkizçay mahallesi 2033 sokak ile
Başkent caddesi kesişimin de bulunan parkın
aydınlatma ve aboneliği
Altınkum mahallesi Akdeniz caddesi
ile 3075 sokak kesişimin de bulunan parkın
aydınlatma ve aboneliği
Altınkum mahallesi Tuncel Kurtiz caddesinde bulunan parkın aydınlatma ve aboneliği
Altınkum mahallesi Tuncel Kurtiz caddesi Öztaylan sitesi yanında bulunan parkın
aydınlatma ve aboneliği
Altınkum mahallesi 3012 sokak Festival
alanı yanında bulunan parkın aydınlatma ve
aboneliği
Altınkum mahallesi Gülsu caddesi Ege
kafe önü cadde aydınlatması
Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yapılarak Venüs Otel Karşısından Güre
İskelesine kadar Sahil aydınlatması
Darsofa mahallesi Saray caddesi üzerinde bulunan parkın aydınlatması
Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma
yapılarak Melek Hanım Beş Pınarlar Parkının
aydınlatması

Zeytinli mahallesi Mezarlık yolunun
aydınlatması
Edremit Akçay caddesi Endüstri
Meslek Lisesi önü orta refüjün aydınlatması
Edremit Yeni Garaj caddesi orta refüjün aydınlatması
Bostancı mahallesi Kapalı Pazar Yerinin aydınlatması
Edremit Cumhuriyet mahallesi Cumhuriyet parkının aydınlatması
Kadıköy mahallesi Büyük parkın eksik
kalan alanlarının aydınlatması
Altınoluk mahallesi ADD yanında bulunan parkın aydınlatması
Edremit
Cumhuriyet
Meydanının
aydınlatması
Altınkum mahallesi 2. Köprünün aydınlatması
Altınkum mahallesi Fakir Bayburt
parkının aydınlatması
Altınoluk Vali konağı önündeki parkın
aydınlatması

tane 9000 Btu duvar tipi klima alım ve montaj işi ile birlikte tüm elektrik tesisatı ve aydınlatma işi tamamlanmıştır.
Tahtakuşlar, Çamcı, Doyran ve Mehmetalan mahallelerimize talepleri doğrultusunda Sosyal Tesis olarak kullanılan yerlerine 4 adet Soğuk Hava deposu yapılmıştır.
Tüm mahallelerde Müdürlüğümüzce
aydınlatılan park, bahçe, yürüyüş yolu ve
meydan gibi alanlarda gerçekleşen 160 farklı
arıza yerinde tespit edilerek giderilmiştir.

Merkez Belediye hizmet binasında
Başkanlık Makamına 2 tane 48000 Btu kaset
tipi, 1 tane 24000 Btu kaset tipi, 2 tane 18000
Btu kaset tipi, 1 tane 15000 Btu duvar tipi, 1

Vatandaşlar, Muhtarlıklar ve Belediyemizin diğer Müdürlüklerinden gelen 86 Adet
talep ve şikâyet dilekçesine cevap verilerek
şikâyetler ve talepler yerine getirilmiştir.

Zabıta Müdürlüğü ile ortak çalışma
yürütülerek Merkez Belediye Hizmet Binasından yapılan anonsların zabıta hizmet
bürolarının bulunduğu tüm mahallelerden
duyulması için altyapı çalışmaları tamamlandı. Buna istinaden 4 ay süren çalışmayla
birlikte 8 bölgede yaklaşık 250 noktada çalışma yapılarak sistemin kurulumu tamamlanmıştır.

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

73

74

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

75

76

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

77

SUNUŞ
Müdürlüğümüz 07.08.2014 Tarihli 2014/604
numaralı meclis kararı ile 01.09.2014 tarihinde
kurulmuştur. 6360 sayılı kanun kapsamında
tüzel kişiliği sona eren (mülga) Altınoluk, Güre,
Akçay, Kadıköy ve Zeytinli Belde Belediyelerinin Edremit Belediyesi’ne devir olmasıyla
hizmet verilen alanın ve nüfusun artmasıyla
bilişim alt yapı ve programsal çözümler daha
fazla önem kazanmıştır.
Kurumumuz bünyesinde ihtiyaç duyulan ve
bilgi sistemleri marifetiyle sağlanabilecek her
konuda gerekli bilginin, doğru, istenilen düzey,
nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla ilgili sistemlerin verimli bir biçimde çalışmasını
sağlanması konusunda yeni projeler hayata
geçirilmeye devam edecektir.
I – GENEL BİLGİLER
A – MİSYON VE VİZYON
1 – Misyonumuz:
Vatandaşlarımızın ve belediyemizde bulunan
diğer birimlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun çözümleri sunan, kolay
ulaşılabilir hizmet ve servis ağı ile sektörün her
kesimine en doğru çözümü en hızlı ve etkin
şekilde ulaştıran, etik değerlerinin ve sosyal
sorumluluğunun bilincinde olarak dünya standartlarında sürdürülebilir verimlilikle hizmet
sunan, kamu çıkarlarını göz önünde bulundurarak başta vatandaşların, personellerimizin ve
kamu kurum ve kuruluşların memnuniyetini
her şeyden üstün tutan bir birim olmaktır.
2 – Vizyonumuz:
Gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan
yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri
konusundaki
gereksinimleri
karşılayarak,
bunların devamlılığını sağlamak, bilgisayar
sayısı, ağ ve internet altyapısını geliştirecek
faaliyetlerde bulunmak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön
sıralarda yer almak, bu teknolojiler ışığında
üniversitedeki bilgi kaynaklarının bütünleşik
bir yapıda oluşturulabilmesi, daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu ve bu konuda tercih edilen bir birim olmak için projeler
üretmek.
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B – MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
1 – Müdürlüğümüz’ün Görevleri:
Bilgi
İşlem
Müdürlüğü
Belediyemizin,
Donanım ihtiyaçlarını, Yazılım ihtiyaçlarını,
Otomasyon ihtiyaçlarının, İntranet ve İnternet ihtiyaçlarını, Teknik Destek Hizmetleri,
Kurum Dijital Arşiv İşleri, Telefon Haberleşme
Hizmetleri, Kontrol ve Muhafaza Hizmetleri
ile verilerin sağlıklı olarak depolanması, bu
verilerin erişime uygun halde bulundurulması ve kullanılabilir yapısının korunması, temin edilmesi, bakımlarının yapılması ile ilgili
görevleri ifa etmekle yetkilidir.
3 – Müdürlüğümüz‘ün Sorumluluğu:
Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili konularda
yapacağı hizmet ve işlerde yürürlükteki mer’i
ve mevzuat dâhilinde yetkilidir.
3 – Müdürlüğümüz‘ün Sorumluluğu:
Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde
ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında,
Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına
karşıda sorumludur.
C – MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’E AİT BİLGİLER
1 – FİZİKİ YAPI

1.1

– Hizmet Birimleri:

1.2– Birim Yapısı

Müdürlüğümüz; Bilgi İşlem Müdürlüğü
ve alt birim olarak Kalite Yönetim Birimi ve
Dijital Arşiv Birimi yapısında olup hizmet ve
faaliyetleri toplam 10 personel ile yürütülmektedir. Bu personellerin 3’ü memur 2’i daimi
işçi ve 4 adet şirket işçisi olarak çalışmaktadır.

2- Teknolojik Kaynaklar
2.1

– Yazılım Altyapısı:

Belediyemiz Müdürlüklerinde kullanılan
yazılımlar aşağıda sıralanmıştır.
Sunucu ve İstemci İşletim Sistemi ve
Erişim Yazılım Lisanları
Sanallaştırma Yazılım Lisansı
Veritabanı Yönetim Yazılım Lisansı
Belediye Otomasyon ve Elektronik
Belge Yönetim Bilgi Sistemleri
Office Uygulamaları Yazılımları
Anti Virüs ve Güvenlik Duvarı Yazılım
Lisanları
Harita Programı, İmar ve Kadastro
Yazılımı
2.2
– Teknolojik Altyapı:
Belediyemiz teknolojik altyapısı ve mevcut
donanımları aşağıda sıralanmıştır.
2 Adet Fiziksel Sunucu
1 Adet Harici Depolama Birimi
(Storage)
2 Adet Veri Yedekleme Birimi
343 Adet Masaüstü/Dizüstü Bilgisayar
61 Adet Çok Amaçlı Yazıcı/Tarayıcı/
Fotokopi
60 Adet yazıcı
23 Adet Tarayıcı
2 Adet Fotokopi Makinesi
25 Adet Güvenlik Kamera Kayıt Cihazı
3 Adet 10KVA Güç Kaynağı
1 Adet 60 KVA Güç Kaynağı
2 Adet 20KVA Güç Kaynağı
1 Adet 15KVA Güç Kaynağı
1 Adet Güvenlik Duvarı Donanım
Ürünü
3 Adet 16 Port Akıllı Switch
12 Adet 48 Port Akıllı Switch
12 Adet 24 Port Switch
5 Adet 8 Port Switch
3 Adet 12 Port Switch
4 Adet Elektronik Telefon Santrali
2.3
– Ağ ve Sistem:
Ağ Yapısı:
Belediyemiz Edremit hizmet binasında 40
Mbps METRO Ethernet İnternet bağlantısı,

Kadıköy, Akçay, Zeytinli, Güre, Altınoluk,
Tapu Şubemizde ve Eminkuyu hizmet birimleri ve belediyemize ait diğer binalarda ise
ADSL İnternet bağlantısı mevcut olup diğer
hizmet binalarımızla merkez Edremit Hizmet
Binamız arasında VPN bağlantısı kurulmuştur.
Güvenlik Sistemi:
Belediyemizin ağ ve sistem güvenliğinin
sağlanması için internete bir adet güvenlik
duvarı (firewall) cihazı üzerinden çıkılmaktadır. Güvenlik duvarı içerisindeki güvenlik
yazılımı sürekli otomatik olarak güncellenmektedir. Bu cihaz sayesinde ağdaki kullanıcıların internet erişimi kısıtlanabilmekte,
yasak ve tehlikeli web sitelerine girişleri ve
internet üzerinden gelen saldırılar engellenmektedir. Ayrıca internet, e-pota trafiği ve
internet üzerinden gelen saldırıları ve zararlı
içerikleri analiz edip log dosyalarını tutan
1adet Analyzer cihazı bulunmaktadır. Bunların yanında tüm bilgisayarlarda ve sunucularda anti virüs yazılımı mevcuttur ve her gün
güncellenmektedir.
3- PERFORMANS BİLGİLERİ
2019 yılında müdürlüğümüzde 800
gelen evrak, 671 giden evrak kaydımız bulunmaktadır.
Kurumumuz bünyesinde kullanılan
Elektronik Belge Yönetim Siteminde (EBYS)
2019 yılı içerisinde toplam 85812 adet belge
üretilmiştir. Bu belgelerin 36151 adedi diğer
kurum ve kuruşlar ile vatandaşlardan gelen, 49661 adedi ise kurumumuz tarafından
üretilen giden belgedir.
Kurumumuza gelen evrakların 3920
adedi, giden evrakların ise 5658 adedi Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) iletisi olarak alınmış ve
gönderilmiştir.

2019 Yılı içerisinde E-Belediye kanalı ile;
1.
Toplamda
25345
adet
ödeme
yapılmıştır.
2.
Toplam 12936 farklı kişi ödeme yapmıştır.
3.
Toplam 674 kişi e-belediye üyelik başvurusu yapmıştır.
4.
Toplam 457 kişi üyelik girişi yaparak
ödeme yapmıştır.
Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu
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5.
Toplam 8364 kişi üyelik girişi yapmadan ödeme yapmıştır.
Kurumumuz Edremit Belediyesi ana
hizmet binası ve şubelerimizde mevcudumuzda bulunan kesintisiz güç kaynaklarının
parçasız periyodik bakım onarımları sözleşmesinin 01.01.2019’dan 31.12.2019 tarihine
kadar yapılması ihtiyacı ve belirli periyotlarda
bakım iş/işlemleri yapıldı.
2019 yılı içerisinde Hizmet Masası Takip
Sistemi aracılığı ile Müdürlüklerimize;
Toplam 532 başvuru iletilmiştir.
Başvuruların;
432 adedi e-mail aracılığıyla,
100 adedi Büyükşehir Zabıta aracılığıyla
Başvuruların 434 adedi olumlu olarak
sonuçlandırılmıştır.
KENTGES Eylem Planı kapsamında
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli 2019
yılı eylem planı oluşturulmuştur.
2019 Yılında Belediyemiz tarafında
oluşturulan 6 ayrı Wi-Fi noktasında toplam
195.723 kişi tarafından erişim sağlanmıştır.
Kurumumuz Faks alma gönderme
süreçlerini kağıt ortamından 01.08.2019 Tarihi
itibariyle Dijital Faks uygulamasına geçilerek
zamandan, kağıttan ve kırtasiye ürünlerinden tasarruf sağlandı. 01.08.2019 – 31.12.2019
Tarihleri arasında kurumumuzdan 245 adet
(toplam 1188 sayfa) faks gönderilmiş, 496
Adet (toplam 775 sayfa) faks ise kurumumuz
tarafından alınmıştır.
Müdürlüğümüzde
01/01/2019
–
31/12/2019 tarihleri arasında, müdürlüklerimizin internet ve telefon hatları ile ilgili kablolama işleri ve çalışmayan bilgisayarlar gerek
format gerekse donanımsal ürün değiştirerek çalışır hale getirilmesi ve kullanılan otomasyon programıyla ilgili son kullanıcı istek/
destek gibi konularda 2451 adet talep değerlendirilerek çözülmüştür.
Kurumumuz Edremit Belediyesine
vatandaş ve 3. Kurumlardan telefonla iletilen
soru, şikâyet, cenaze işleri, alo zabıta vb.
tüm çağrıların Edremit Merkez binada tek
bir numara üzerinden karşılanması ve yönlendirmesi için mevcut telefon sistemimizde
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ÇAĞRI MERKEZİ oluşturulması için 444 85 10
numaralı hat temini yapılarak gerekli yazılım,
donanım ve diğer alt hizmetlerinin yapılması
ve yaptırılması iş işlemleri yapıldı.
Kurumumuz
Edremit
Belediye
Başkanlığı bünyesinde kullanılan Yönetim
Bilgi Sistemimizde, İçişleri Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında mevcut olan
mükellefiyet bilgilerinin online paylaşımı
entegrasyonu işi ve Mevcut otomasyon programımıza entegreli şekilde Memur/işçi
maaşlarının e-devlet üzerinden (kişiye özel)
görüntülenmesi iş/işlemleri yapıldı.
Camivasat mahallesi Baraj Caddesi
Oruçoğlu Parkında içerisinde bulunan Belediyemiz hizmetleri duyuru ve ilanlarının görsel olarak yayımlandığı LED Ekran (Edremit
Otogarının arka tarafına) Hamidiye Mahallesi
Akçay Caddesi No:1 adresine taşınması iş/
işlemleri yapıldı.
Kurumumuz
Edremit
Belediyesi
bünyesinde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan
Masa üstü Bilgisayarlar, Diz Üstü Bilgisayarlar,
Monitörler, Yazıcı, Telefon ve Bilgisayar Çevre
Birimi Sarf Malzeme Alımı ve Müdürlüklerin
taleplerin doğrultusunda aktarma ve kurulum iş/işlemleri ve Kurumumuz bünyesinde
kullanılan yazıcıların tamir, bakımı ve muadil
toner alımı iş/işlemleri yapıldı.
Ana Hizmet Binası ve Altınoluk Şubemizdeki güç kaynakları için yeni akü temini ve
kurumumuz bünyesindeki tüm güç kaynaklarının bakım onarım kontrolleri yapıldı.
Kentimizde halka açık 6 noktada wifi
kablosuz internet yayını hizmetimizin güvenlik duvarı 6 adet coslat rm2h150 ürünlerinin 1
(bir) yıllık lisans yenileme ve uzaktan teknik
destek hizmeti alım işi ve işlemleri yapıldı.
Belediyemiz Web sayfasının Yayımlanması için gerekli olan Sanal Sunucu Kiralama
Hizmeti alımı iş/işlemleri yapıldı.
Kurumumuz
Edremit
Belediye
Başkanlığı adına Mobil belediye ve Mobil
EBYS Uygulamalarının IOS İşletim Sistemi
ile çalışan cep tel, tablet vb. cihazlara yüklenmesi amacıyla Apple Store Developer Kimlik
hesabı hizmet alımı iş ve işlemleri yapıldı.

Müdürlüğünüze ait demirbaşların gerekli kontrolleri yapılarak zimmetsiz, hurdaya
ayrılacak, eksik veya fazla ya da yanlış zimmetli olan demirbaşların tespitinin yapılması
iş/işlemleri yapılmıştır.

si yapılarak 2019 dönemi bakım onarımları
yapıldı.

Müdürlüğümüz bünyesinde doğrudan temin ile Hizmet Alımı bütçesiyle yapılan
sözleşmeler;

2 Boyutlu Bilgisayar Destekli Genel
Amaçlı Tasarım Çizim Programı,

Kurumumuz
Edremit
Belediyesi bünyesinde kullanılan başta Elektronik
Belge Yönetim Sistemi (EBYS) olmak üzere
çeşitli yazılımlarda kullanılacak şekilde genel
kullanım lisanslı ‘3 adet GSM operatörünün
(Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone) altyapısı
ile çalışan Mobil İmzalama/Doğrulama ve Entegrasyonu Yazılımları 1 (Bir) Yıllık Kiralama
modeliyle temin edilmesi hizmet alımı iş/
işlemleri yapılmıştır.
Kurumumuz
Edremit
Belediyesi
e-belediye kapsamındaki on-line borç ödeme
iş ve işlemlerinin yapılması için ihtiyaç duyulan e- belediye portalı uyarlama ve güncelleme 1 yıllık sözleşmesi yapılmıştır.
Kurumumuz
Edremit
Belediyesi
bünyesinde mevcutta kullanılan (EBYS) Elektronik Belge Yönetim Sisteminin, (01.01.201931.12.2019 tarihleri arası) 1 (Bir) Yıllık Destek Sözleşmesi hizmet alımı iş/işlemleri yapılmıştır.
Kurumumuz bilgisayarlarının işletim sistemi ve uygulama programlarının
bilgisayar kullanımı açısından optimum
kullanımının kontrolü, sunucu uç kullanıcı
desteği, web sunucu desteği sözleşmesi
(Sistem Teknik Destek ve Bakım Sözleşmesi
(1 Yıllık)) iş ve işlemleri yapılmıştır.
Kurumumuz bünyesinde mevcutta kullanılan Bütünleşik Ağ Güvenlik Duvarı (Fortigate 200d) cihazımızın 1 (Bir) yıllık
Lisans yenileme, güncelleme ve destek alma
hizmet alımı işi/işlemleri ve Fortigate-200D
Güvenlik Duvarına uyumlu , 5651 sayılı kanun kapsamında log tutan raporlama yapan
yazılımı hizmet alımı ve kurulumu iş/işlemleri
yapılmıştır.
Kurumumuz Edremit Belediyesi Ana
Hizmet Binası ve şubelerimizde mevcudumuzda bulunan Kesintisiz Güç Kaynaklarının
(01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası) parçasız
periyodik bakım onarımları sözleşme-

Kurumumuz
Edremit
bünyesinde kullanılmak üzere;

Belediyesi

NOD 32 Anti-virüs Programının 3 (üç)
Yıllık Lisans Yenileme hizmeti,
Kurumumuz
Edremit
Belediyesi bünyesinde müdürlüklerde kullanılan
Mevzuat ve İçtihat Programı ve İcra Pro adlı
Programların 1 (Bir) Yıllık güncelleme ve kullanımı iş/işlemleri,
Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu mevzuat, içtihat, hukuk kitapları, makaleler, tezler, dilekçe ve sözleşme
örnekleri, zamanla değişikliğe uğrayan hukuki düzenlemeleri, güncel hukuk kaynaklarına
ve etkileşim içinde diğer kaynaklarla ilişkili
olarak erişebileceği yazılım hizmet programı
(Hukuk Bilgi Sistemi Programı, 2 kullanıcılı, 1
Yıllık Lisans) alımı iş/işlemleri,
Kurumumuz
Edremit
Belediye
Başkanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan 2 ve 3
Boyutlu Tasarım, Modelleme ve Efekt Yazılımları alımı iş/işlemleri,
Hukuk Bilgi Sistemi Programı (2 kullanıcılı 1 Yıllık Lisans )
Temin ve lisanslama iş/işlemleri yapıldı.
Kurumumuz
Edremit
Belediyesi bünyesinde yeni kurulan müdürlükler,
yer değiştiren müdürlükler, personeller ve
başkan yardımcıları için;
Telefon ses hattı çekilmesi, telefon santralinde ve katlarda bulunan telefon kronelerin bakım, onarım, düzenleme ve yenilenmesi.
Bilgisayar ve güvenlik kamera altyapı
network hatlarının düzenlenmesi iş/işlemleri
yapıldı.
Kurumumuz
Edremit
Belediyesi
Merkez Hizmet Binasında yer değişikliği yapan müdürlükler, Altınoluk Şubemizde Server Odasındaki elektronik tesisatın bakım
onarımı ve Kadıköy Şubemizin taşınması
Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu
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esnasında network altyapı çalışmalarında
ve günlük arıza bakım işlerinde kullanılmak
üzere ihtiyaç duyulan Bilgisayar Çevre birimi
Sarf mal/malzeme yedek parça alımı iş/işlemleri yapıldı.
Edremit Belediyesi Merkez Hizmet
Binasında Bilgi İşlem Müdürlüğüne hizmet
veren kablo bacasının güvenliğinin sağlanması, katlarda bulunan şaft odaları için
Yangın Söndürme Tüpü ve acil durumlar
için Kapıların anahtarlarının muhafazası, Altınoluk Şubemizde bulunan sistem odasının
bakım onarımı yapıldı.
Kurumumuz
Edremit
Belediyesi
bünyesinde mevcutta kullanılan KAREL Marka DS 200 ve DS 200S Tipi Santrallere uygun
Kablosuz Baz İstasyonu ve Telsiz Telefon alımı
ve Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda aktarma ve kurulum iş/işlemleri yapıldı.
Edremit Belediyesi Başkanlık binasında yapılan tadilat nedeniyle bilgisayar ve
telefon network altyapı yenileme iş/işlemleri
yapıldı.
Yeni kurulan Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğüne, Özel Kalem Müdürlüğüne
bağlanan Muhtarlık İşleri Birimi ve Basın
Yayın Halkla İlişkiler Birimine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlanan Etüt Proje
Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüne bağlanan Yapı Kontrol Müdürlüğüne, Temizlik İşleri
Müdürlüğüne, Ruhsat ve Denetim Birimine
personelin taşınması esnasında bilgisayar ve
telefon network altyapı kablolama ve Belediyemiz Ana Hizmet Binasında bulunan telefon
santralinden müdürlüklere ilave iç hat telefon numarası tahsisi yapıldı ve iç hatlardaki
numaralarda düzenlemeler yapıldı.
Güvenlik Kamera Kurulumu Hakkında;
Bostancı Mahallemize yeni (6 Adet
Güvenlik Kamerası),
Doyran Mahallemize yeni (6 Adet
Güvenlik Kamerası),
Çıkrıkçı Mahallemize ilave ve tamir
bakım (1 Adet ilave 5 Adet Tamir Güvenlik
Kamerası),
Yılmaz Akpınar Evine Güvenlik Kamera
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ve alarm sistemi (4 Adet Güvenlik Kamerası),
Motorlu Vasıtalar Zeytinli Kademe ve
Eminkuyudaki kameralara tamir bakım ve
ilaveler (8 Adet Güvenlik Kamerası),
Sıdıka Erke Müzemize alarm sistemi
kurulumu (1 Adet Alarm Sistemi),
Altınoluk, Zeytinli ve Kadıköy Jandarma noktalarındaki kameralarımıza tamir
bakım iş/işlemleri yapıldı. (20 Adet Güvenlik
Kamerası)
II – AMAÇ VE HEDEFLER
Bilişim
Teknolojilerinin
sürekli geliştirmek.

altyapısını

Bilgiye hızlı, güvenli ulaşma, bilgi ve
teknolojiyi kullanma imkânı ile teknolojik imkânları arttırmak.
Vatandaşa hızlı ve yerinden hizmet
verebilmek için e-belediye uygulamalarını
geliştirmek.
Kent güvenliği kapsamında teknolojiden en iyi şekilde yararlanarak güvenlik
konularında emniyet kuvvetleriyle işbirliği
içinde olmak.
Kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik belge akışı sağlamak
Kurum arşivini Elektronik otama taşımak ve daha verimli paylaşıma açmak.
Belediyemiz şubeleri ile bütünleşme
sağlamak.
Kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik belge akışı sağlamak.
Ulusal
Siber
Güvenlik
Stratejisi
Kapsamında Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME) oluşturularak 2020
yılında faaliyete geçilmesi hedeflenmektedir.
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Misyonumuz
Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerinin
çalışmalarına ve Belediyemizin diğer birim
Müdürlüklerinin halkımıza sunacağı işlere
yönelik tüm çalışmasına yardımcı olarak
Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluk alanına giren hizmetlerin en verimli, kaliteli ve
hizmet alanların memnuniyetini sağlayacak
performansta profesyonelce hizmet vermektedir.
Vizyonumuz
Belediye olarak halkımıza en iyi ve en hızlı
şekilde sunulacak hizmetlerin diğer birimler
ile aramızdaki koordinasyonunu sağlamak.
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Edremit Belediyesi’nin alım, satım, hizmet, yapım, kiralama
işlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi ve gerçekleştirilmesi ile görevlidir.
Müdürlüğümüz, İhale İşleri Servisi ve Motorlu Vasıtalar Amirliği’nden oluşmaktadır.
Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında; Belediye Birimlerinden gelen ihale talepleri üzerine alım, satım,
hizmet, yapım, kiralama işlerinin 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılması için;
2886 sayılı D.İ.K, 4734 sayılı K.İ.K, 4735 sayılı
K.İ.S.K ve 5018 sayılı kanun ile diğer kanun,
Tüzük ve Yönetmeliklerin ilgili hükümleriyle
tespit edilen esas ve ilkelerine uymak,
Müdürlüğün çalışma ve usullerini kalite yönetim sistemi çerçevesinde takip etmek, uygulanmasını sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst makamın
istediği raporları hazırlamak, bu raporları
hazırlamak için inceleme ve araştırma yapmak,
Üst Makam tarafından istenilen bilgileri temin
için sorumlu olduğu bölümde iş bölümünü
gerçekleştirmek,
Müdürlüğün çalışma esaslarını planlayıp ve
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programlayarak, çalışmaların bu programlar
uyarınca yürütülmesini sağlamak,
Müdürlükte en uygun personel dağılımını
gerçekleştirmek, iş akışının aksamadan
sürdürülmesini temin etmek,
Müdürlükte çalışan personele üst Makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,
Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili
faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama
sunmak,
Birim tarafından hazırlanan faaliyetlere ilişkin
tutulan kayıtların ve dosyaların muhafaza
edilmesini sağlamak,
İhalesi tamamlanmış dosyaların birer nüshasını muhafaza etmek, tamamlanan asıl
dosyayı ilgili harcama birimine teslim edilmesini sağlamak,
Birimdeki faaliyetlerin yürütülebilmesi için
gerekli personel seçiminde, görevden alınma, terfi ve atamalarında, ödüllendirme ve
cezalandırmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
İhale İşleri Servisinin Görevleri
İhale yapılacak işlerin 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre ilgili biriminden
Yaklaşık Maliyet, Bütçe onayı, İlan bütçesi,
Teknik şartname, Projeler, Pursantaj tabloları vb. belgeler bir ön yazı ekinde Birimimize
gelir ve Birimimizce bu verilerin üzerine ihale
dokümanı işlem dosyası oluşturmak ve ilgili
harcama biriminin harcama yetkilisine onaylatmak,
İhale ilanlarının yayınlanma aşamasına kadar takibini yapmak,
İhale komisyonunda, sekretarya görevini
yaparak, dokümanları ‘İhale İşlem Dosyası’
haline getirmek,
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10.maddesine istenen belgeleri ihaleyi alan yükleniciden istemek, ihale sözleşmesini hazırlayarak
ilgili birimin harcama yetkilisine imzalatmak,
Kamu İhale Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerin
takibini yapmak,
İhalesi yapılarak satılacak veya kiralanacak
Taşınır veya Taşınmaz mallara ilişkin 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre
İhaleyi talep eden birim tarafından hazırlanan
Başkanlık olur’u, (varsa Encümen veya Meclis
kararları) Teknik şartname, işin özelliğine göre
Pursantaj tabloları, metraj listeleri (varsa plan,
proje, kroki, tapu kaydı, ruhsatlar, imar durumu vb. belgeler) tahmin edilen bedel tutanağı, onay belgesi bir ön yazı ekinde birim-

imize gelir ve birimimizce bu verilerin üzerine
ihale dokümanı oluşturmak, hazırlanan ihale
işlem dosyasının Belediye Encümeni tarafından tetkiki ile ihale tarihinin belirlenmesini
sağlamak ve ita amirine onaylattırmak,
İhale ilanlarının yayınlanma aşamasına kadar takibini yapmak,
2886 sayılı D.İ.K’na göre ihale
komisyonu Belediye Encümeni olup, ihale
sonuçlandıktan sözleşme veya satış işlemi
gerçekleştirilinceye kadar bütün işlemleri
gerçekleştirmek,
Tüm İhale yazışmalarını mevzuata uygun
olarak yapılmasını sağlamak,
İhale işlem dosyasını çoğaltarak takibini
gerçekleştirmek üzere ilgili birimlere sağlıklı
bir biçimde ulaşmasını sağlamak,

İNSAN KAYNAKLARI

ARAÇ- GEREÇ VE İŞ MAKİNESİ SAYISI

Motorlu Vasıtalar Amirliğinin Görevleri
Amirliğimiz, Edremit Belediyesine ait tüm
motorlu vasıtaların, bakım ve onarımlarını
yapmak ve yaptırmak ile görevlidir. Tüm
motorlu vasıtaların kullandıkları akaryakıt
dağılımlarını yapar. Tüm motorlu vasıtaların
sevk ve idaresini sağlamak ile sorumludur.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU VASITALAR AMİRLİĞİ BÜNYESİNDE
YER ALAN ATÖLYELERDE 01.01.201931.12.2019 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN
FAALİYETLER

10 EU 919 Fiat Traktöre kaporta boya yapıldı.
10 N 3967 Renault Toros araca kaporta boya
yapıldı. İç giydirme döşemesi yenilendi.
10 KE 899 Citroen araca kaporta boya
yapıldı.
10 KY 774 Ford araç Edremit Devlet
Hastanesi’nden devir alındı.
Kaporta boya yapıldı. Aşevi aracı olarak
kullanılıyor.
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Müdürlüğümüz 08.05.2014 tarih ve 326 sayılı kararı ile yeni kurulmuş olup, bu tarihten itibaren Müdürlüğümüzü ilgilendiren taşınmaz, kira, kamulaştırma, takas ve şuyulu yerlerle ilgili
tarafımıza havale edilen konuların çözümü için gereken işlemler yapılmıştır.
Gayrimenkul ve kiracı ile ilgili bilgiler bilgisayara aktarılmış olup, sayısal olarak son durum
tablosu aşağıya çıkarılmıştır.
GAYRİMENKUL VE KİRACILARA AİT SAYISAL TABLO
Belediyemize ait 2871 adet gayrimenkul ve 549 adet kiracı bulunmaktadır.
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01)
Zamanında
borcunu
yatırmayanlar için 6183 ilgili mevzuat hükümleri il
e
Encümene ve Meclis’e gereğince gecikme zammı ile tahsilat sağlanması ve hukuki işlemlerin yürütülmesi için Hukuk İşleri ve İcra Şefliği
ile koordineli olarak çalışma sağlanmıştır.
02) 2019 Yılı içerisinde; Altınoluk Mahallesi
3 adet işyeri,Edremit Mahallesi’nde 8 adet
işyeri, Altınkum Mahallesi’nde 7 adet işyeri,
Yolören Mahallesi’nde 1 adet işyeri,Kızılkeçili Mahallesi’nde 3 adet işyeri ,Avcılar Mahallesi’nde 1 adet işyeri, Doyran Mahallesi 1
adet işyeri,Güre Mahallesi’nde 3 adet işyeri,
Yaylaönü Mahallesi’nde 1 adet işyeri,Ortaoba
Mahallesi’nde 1 adet işyeri olmak üzere toplam
29 adet işyeri devir işlemi gerçekleşmiştir.
03) Müdürlüğümüze 2019 Yılı içerisinde toplam gelen evrak sayısı 1965 giden evrak
sayısı 3084 adettir.
04) Müdürlüğümüze ulaşan takas, satış ve
bağış ile ilgili dilekçeler kayda alınarak işlem
dosyaları Belediye Encümenimizin verdiği
kararlar doğrultusunda Kıymet Takdir Komisyonunun almış olduğu komisyon kararı ile
birlikte tekrar encümene sunularak karara

bağlanmaktadır.
05) 2019 Yılı içerisinde 43 adet Hisseli ve Şuyulu Parsel,İhale ile taşınmaz satışı ve 1 adet
bağış işlemi mi gerçekleşmiştir.
06) 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16.Maddesi gereği 16 adet taşınmazımız için yapı
kayıt başvurusu yapılmıştır.
07)Mülkiyeti Belediyemize ait boş olan gayrimenkullerin kiralanmasına yönelik ihaleler
yapılmıştır.
08) Çalışan personel sayısı 1 Müdür, 1 Memur,
1 Mühendis,3 Kadrolu İşçi ve 4 Hizmet Elemanı olmak üzere 10 kişiden oluşmaktadır.
09) Kiracı dosyaları tek tek elden geçirilerek
yeniden tasnif edilerek tablolar halinde mahalle bazında güncelleme yapılmıştır.
10) Kiracısı bulunan ve bulunmayan tüm
mülklerin mevcut durumu güncel tablolar
haline getirilmiştir.
11) Encümene ve Meclise toplam 135 adet
dosya havale edilmiştir.
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2019 Faaliyet Raporu Dosya Türe Göre Dosya Sayıları

İcra Dosyası

791

Hukuk Dava Dosyası

599

İdare Dava Dosyası

535

Ceza Dava Dosyası

151

Bölge Dosyası

75

Vergi Dava Dosyası

30

İşçi İşveren Dava Şartı Arabuluculuk Başvuru Dosyası

14

İşçi İşveren Dava Şartı Arabuluculuk Dosyası

11

YD İtiraz Dosyası

8

İhtiyari Arabuluculuk Dosyası

5

Ort. Gid. Satış Dosyası

3
2222

2019 YILI GELEN - GİDEN YAZIŞMA TOPLAM SAYISI
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Edremit Belediye Meclisi’nin 04.09.2014 tarih,
692 sayılı kararıyla onaylanarak kamuoyunun
bilgisine sunulan Edremit Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmelikleri hükümleri kapsamında görev, yetki ve
sorumluluk alanlarımız dahilinde gerçekleşen
2019 yılı ( 01.01.2019-31.12.2019) faaliyet raporu
ayrıntılı şekilde aşağıda sunulmuştur ;

3- YAPIKULLANMA İZİN BELGELERİ:

1- YAZIŞMALAR:

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında yapı denetim şirketleri tarafından 1937 adet hakediş
getirilmiş olup; 1960 adet Hakediş Mal
Müdürlüğüne işlem yapılmak üzere gönderilmiştir.
Not: Edremit Belediyesi 07.05.2019 tarih, 196 sayılı Meclis Karar ile Etüt Proje
Müdürlüğü 01.06.2019 tarihi itibari ile kapatılıp müdürlüğümüze bağlanmıştır.

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 12395
adet gelen evrak kaydı yapılmıştır.
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 11311
adet giden evrak kaydı yapılmıştır.
2- İNŞAAT RUHSATLARI:
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında İmar
Müdürlüğümüzce;
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Yeni Yapı

236 Adet

Yenileme

1 Adet

Yeniden

32 Adet

Ek Bina

2 Adet

Kat İlavesi

-

İlavesi

2 Adet

Geçici

-

Tadilat

87 Adet

Dolgu

-

Restorasyon

1 Adet

Güçlendirme

-

Kullanım Değişimi

1 Adet

Fosseptik

-

Mekanik Tesisat

-

Elektrik Tesisatı

-

İsim Değişikliği

117Adet

İstinat Duvarı

1 Adet

Bahçe Duvarı

-

Diğer

6 Adet

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında
1003 adet olmak üzere toplamda 4301 adet
bağımsız bölüme yapı kullanma izin belgesi
düzenlenmiştir.
4- YAPILAN İŞLER:

Bu Bağlamda ; 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri
arasında aşağıdaki işlemler yapılmıştır.
İmar Durum Belgesi

325 Adet

Adres Kayıt Belgesi

2208 Adet

İnşaat Ruhsatına Esas
Numarataj İşlemi

142 Adet

İmar Plan Değişikliği
Dosyası

21 Adet

Tevhit- İfraz-Yola Terk
ve İhdas Dosyaları

206 Adet

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu
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MİSYON
Edremit Belediyesinde istihdam edilen ve
edilecek olan personelin potansiyelleri ve
yasal gereklilikler dikkate alınarak, görevlerin
gerektiği nitelik ve sayıda personelin temini
ile işlerin yürütülmesinin sağlanması
VİZYON
Edremit halkının refah ve mutluluğuna daha
fazla katkıda bulunabilecek nitelikli personelin yapısının oluşturulması hazırlanması ve
kişisel gelişimlerin desteklenmesidir.
TEMEL DEĞERLER
•
İnsana öncelik veren
•
Dürüst, şeffaf ve adalet ilkesine bağlı
olan
•
Kaynakların etkinliğini ve verimliliğini
sürekli arttıran
•
Kültürel ve tarihi değerlerine sahip
çıkan
•
Katılımcı bir yönetim anlayışıyla şeffaf,
tarafsız ve hesap verebilen
•
Teknolojik ve bilimsel metotları kullanan
•
Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştiren
•
Güler yüzlü ve yapıcı bir hizmet anlayışı
sunan
•
Tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı
davranan
•
Kendini sürekli geliştiren.
			
Amaç ve Kapsam
MADDE 1Bu yönetmeliğin amacı İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş
görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul
ve esaslarını belirlemektedir.
Dayanak
MADDE 2 – İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun
48.maddesinde ifade edildiği gibi Belediyenin nüfusu fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme
potansiyeli dikkate alınarak norm kadro ilke
ve standartlarına uygun olarak kurulan birim
Müdürlüklerindendir.
MADDE 3İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürü, birim amiri olarak 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında görev yapan personelin atama,
nakil hizmet içi eğitimi ve semineri, görevde
yükselme, terfi, disiplin, izin ve özlük işleri gibi
işlemlerden ve meri yasa ve yönetmeliklerin
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uygulanmasından sorumludur.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında
Başkan 		 :
Edremit
Belediye
Başkanını
Belediye 		 :
Edremit
Belediye
Başkanlığını
Müdür			
: İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürünü
Personel 		
: Müdürlere bağlı çalışanların tümünü ifade eder.
A)- Memur : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince ; Devlet ve diğer Kamu Tüzel kişilerince yürütülen asli ve sürekli kamu
hizmetlerini yürüten personel.
B)- İşçi : Görev ve sorumlulukları işverence
tanımlanan ve 4857 Sayılı İş Kanuna tabi
daimi ve geçici işçi olarak tanımlanan personel.
Daimi İşçi : Kadrolu olarak sürekli çalışan
İşçiler.
Geçici İşçi : Belirli sürelerle çalışan işçiler.
C)- Sözleşmeli Personel : 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre boş kadro
karşılığı ve aynı kanun gereği; belirli sürelerle
çalıştırılacak personel.
D) – T.İ.S : İşçi Personelin tüm Sosyal haklarını
belirleyen Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi.
E)- Kurul : İş ve işlemlerin yürütülmesi için
Kanun ve Yönetmeliklerle kurulması zorunlu
komisyonlar.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Personel ve Müdürlüğün Görevleri
Kuruluş
MADDE- 5- Edremit Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393
Sayılı kanun ve 22/02/2007 tarih ve 26442
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına
dair Yönetmelik gereğince Edremit Belediye
Meclisi’nin 06/03/2007 tarih ve 65 sayılı Meclis
Kararı ile kurulmuştur.
Personel
MADDE 6- Edremit Belediye Başkanlığı İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a)- Müdür
b)- Şef
c)- Muhasebeci
d)- Memur
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün
Görevleri
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7: (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
aşağıdaki gibidir.
a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün
Görevleri :
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil
eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve
sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve
sözlü emirlerle yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden
sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı
yapar.
6) Müdürlüğün harcama yetkilisidir.
7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede
çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat
çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
9) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile
diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu
sağlar.
10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Yetkileri :
1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin,
Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar
verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde
ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin
alınması için Başkanlık Makamına önerilerde
bulunma yetkisi.
3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece
imza yetkisi.
4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler
yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme ye-

tkisi.
6) Müdürlük emrinde görev yapan personele,
ilgili yönetmelik çerçevesinde, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri
için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.
7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin
kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
8) Geçici süre görevde bulunamayacağı
dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz
olan personelden birini müdürlüğe vekâlet
etmek üzere belirleme ve makamın onayına
sunma yetkisi.
9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren
konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla
haberleşme yetkisi.
c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve
zamanında kullanılmasından sorumludur.
MADDE 8- Müdürlüğe bağlı şeflikler ve görevleri
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu
yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393,657 ve
diğer meri kanunlar ile Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar
çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Memur Özlük Ve Maaş İşlemleri :
1) Belediyemize ilk defa memur olarak
atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm
işlemleri yapmak.
2) Müdürlüklerin önerisi üzerine adaylıkta
en az bir yılını tamamlayan başarılı memur
adayların asaletlerinin tasdikini, başarısız olan
adayların da ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini
yapmak.
3) Memurların Kurum içi ve kurumlar arası
görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile ilgili işlemlerini yapmak.
4) Teşekkür, Takdirname, ödül ve disiplin
cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
5) Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.
6) Memur personelin derece terfi ve kademe
ilerlemelerini yapmak ve bunların kayıtlarını
tutmak,
7) Orta ve Yüksek Öğretim kurumlarında
okuyan öğrencilerden Belediyemizde staj
yapmak isteyenlerin kontenjanlarını belirley-
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erek işlem yapmak.
8) İntibak ve terfi işlemleri yapmak.
9) Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası
kadro nakli işlemlerini yapmak.
10) Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayar ortamında ilgili programlara
yüklemek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak.
11) Memurların kıdem ve hizmet yıllarının hesaplamasını yapmak.
12) Kadro değişikliği tekliflerini hazırlamak.
13) Memurlara emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin işlemler yapmak.
14) Mahkemelerde açılan personel davalarına
ilişkin çalışma ve gerekli kanuni işlemleri yapmak.
15) İl, İlçe İdare Kurul Kararlarının ve Danıştay
kararlarının ilgililere ve daire amirlerine tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgili kuruma göndermek.
16) Memurlara kimlik kartı vermek.
17) 1, 2 ve 3ncü Derece kadrolarda bulunan
memurların talepleri üzerine yeşil pasaport
müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak.
18) Askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini
yapmak.
19) Gizli sicil raporlarının düzenlenmesi,
Memurların 243 sayılı KHK gereğince 6 yıllık
sicil not ortalamalarının incelenerek son altı
yıllık sicil not ortalaması 90 ve üstü olanlara
bir kademe verilmesi işlemleri yapmak.
20) Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri
yapmak.
21) İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin yurtdışı izin evraklarını hazırlamak.
22) Memurlardan beş yılda bir ve beyan
değişikliklerinde mal beyanı almak.
23) Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri de yapmak.
İşçi Özlük Ve Maaş İşlemleri :
1) Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve
genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında
aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumundan işçi talebinde bulunmak ve talep
şartlarını taşıyanların başvurularını kabul etmek.
2) Özürlü eski hükümlü ve terör mağduru işçi
kontenjanlarından işe alınacak işçilerle ilgili
işlemler yapmak.
3) İşe alınanların işe giriş bildirgelerini tanzim
etmek, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve Bölge
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Çalışma Müdürlüğüne bildirmek.
4) Personele kimlik kartı ve çalışma karnesi
düzenlemek.
5) İşçilerin yer değiştirme, silah altına alınma
ve terhisleri nedeniyle iş akitlerinin askıya
alınması ile göreve dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak.
6) Disiplin Kurulunu oluşturmak, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
7) Tescil işlemleri ile sicil dosyalarının devir
işlemlerini yapmak.
8) İşçilerin iş akdinden kaynaklanan ve mahkemeye intikal eden konulara ilişkin gerekli
kanuni işlemleri yapmak.
9) Toplu-İş Sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının hesaplanmasını denetlemek.
10) Yıllık izin onaylarını tetkik ederek onaylatmak.
11) Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası
kadro nakli işlemlerini yapmak.
12) Emeklilik ve istifa işlemlerini yapmak.
13) Ücretli ve ücretsiz izin işlemlerini yapmak.
14) Kıdem tazminat çizelgelerini tetkik ederek onaylatmak.
15) Vefat, İşten çıkarma, disiplin kurulu kararı
ile ve askerlik nedeni ile kayıt kapama işlemlerini yapmak.
16) İşçilerin hizmet birleştirme işlemlerini
yapmak.
17) İşçi hizmet akitlerinin askıya alınma işlemlerini yapmak.
18) İşçi personelle ilgili sicil defteri tutmak, dolu-boş kadroları belirlemek.
19) Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri de yapmak.
c) Eğitim İşleri: Belediyemiz personelinin
mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre
eğitim ihtiyaç analizini yapmak, çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak, kurs, panel, konferans ve
eğitim faaliyetlerini yürütmekle birlikte aday
memurların yetiştirilmesi için gerekli mesleki eğitimin verilmesini sağlamak eğitim
bürosunun görevleri arasındadır.
b) Memurların görev yetki ve sorumlulukları :
Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri
ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin
emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
MADDE 9- Muhasebecinin Görev yetki ve So-

rumlulukları
1Müdürlüğündeki İş ve İşlemlerin
yürütülmesinden Müdüre ve Şefine karşı sorumludur.
2Memur ve işçi personelin özlük haklarının
muhasebeleştirilmesi
işlemlerini
yürütür.
3olur.

Günlük çalışmalarda şefe yardımcı

4Müdürlüğe ait bütçenin hazırlanması
ile ilgili çalışmaları yürütür.
5Memurların kıdem hizmet yıllarının
tespitini yapmak.
6Tüm işçi personelin ekonomik ve sosyal haklarının düzenlenmesi için sendika ile
işveren arasında Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereği yasal işlemleri yürütmek.
74857 Sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; İş akdi feshedilen işçilerin
ihbar ve kıdem Tazminatlarının kontrol edilerek onay alınması ve hesaplanıp ödenmesi
için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 10 : (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda
gösterilmiştir.
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak
bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.
b) Görevin planlanması: İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür
ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen
plan içerisinde yürütülür.
c) Görevin İcrası: İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen
görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
İşbirliği ve koordinasyon:
MADDE 11 :
1) Belediye birimleri arasında ve birim içi
işbirliği ve koordinasyon
a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile

diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne
gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra
Müdür’e verilir.
c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.
d) Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : (1) İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Valilik ve
tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve
tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını,
sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı
ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan
Yardımcısı imzası ile yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Sicil ve Disiplin
Müdürlük içi denetim
MADDE 12 :
a) Personel en yakın amirinden başlayarak
denetime tabi tutulur.
b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü;
Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.
MADDE 13 : (1) Özlük Dosyalarının önemi;
Devlet Memurlarının liyakat ve Ehliyetlerinin
tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece
yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında
veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük Dosyaları başlıca dayanaktır.
Bu nedenle;
a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce
Kurumda çalışan tüm personel için birer
özlük dosyası düzenlenir.
b) Özlük dosyalarının muhteviyatı; 15/04/2011
tarih 27906 sayılı resmi gazete yayınlanan
kamu personeli genel tebliği ile özlük dosyası
tutulmasına ilişkin usul ve esaslara göre özlük
dosyaları müdürlüğümüzce tanzim edilmektedir.
Disiplin cezaları
MADDE 14: (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili
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diğer mevzuata uygun olarak yürütür.
MADDE 15- EVRAKLARIN ARŞİVLENMESİ VE
KORUNMASI :
Personele ait özlük ve diğer evraklar ilgililerin özlük dosyasına konulur. Belediyemiz emrinde görev yapan memur ve işçi personelin
(Emeklilik, İstifa, Ölüm v.b) görevinden ayrılanların dosyaları arşive kaldırılır ve saklanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 16 : (1) İş bu yönetmelikte yer almayan
hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hüküm-
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ler çerçevesinde hareket edilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 : (1) 06/12/2011 tarihli ve 461 sayılı
meclis kararı ile kabul edilen İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
MADDE 18- Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildiği 04/09/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 19- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümleri Edremit Belediye Başkanı ile İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülür.
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İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Soğanyemez Mahallesi, Yılmaz Akpınar
Blv. 9/B adresindeki hizmet binamızda, müdürlük makamına ait 31 m2’lik, personele ait 27 m2, 31 m2 ve 23 m2’ lik olmak üzere, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Bürosunda hizmet vermektedir.
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İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Soğanyemez Mahallesi, Yılmaz Akpınar Blv. 9/B adresindeki hizmet binamızda, müdürlük makamına ait 31 m2’lik, personele ait 27 m2, 31 m2 ve 23 m2’ lik
olmak üzere, İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosunda hizmet vermektedir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak 1 Müdür, 2 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1
Ekonomist, 3 Kadrolu İşçi, 3 Şirket İşçisi ile yasa, kararname, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde
Belediyemiz birimlerine personel temin işleri, özlük, sicil ve disiplin işlemlerini yürütmekte, kadro
çalışmaları yaparak iptal-ihdas, derece ve unvan değişikliklerini hazırlamakla görevli bir birimdir.
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Edremit Belediyesi olarak;
1.Mevcut Memur Sayısı		
: 160
2- Sözleşmeli Personel Sayısı
: 13
3.Mevcut Kadrolu İşçi sayısı
: 180
4-Edremit Personel A.Ş.
: 646
Toplam 999 personel ile ilçemiz halkına hizmet sunmaktadır.
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Belediyemiz hizmetlerinde insan öğesinin en
değerli varlık olduğu bilinci ve insana yatırım
yapmanın halka hizmette kusursuzluğu yakalamak gerçeğinden hareketle;
Müdürlüğümüz Kuruluş –Görev ve çalışma
Yönetmeliği esasları doğrultusunda,
6- Belediyemiz insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmaları yapmak,
7- 657 ve 4857 sayılı Yasaya tabi personelin
atama, görevde yükselme, özlük haklar, emeklilik, istifa, nakil talepleri ile ücret ve diğer
alacaklarına ilişkin işlemleri yürütmek ve
tahakkuka bağlamak.
8-Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin
bir şekilde yerine getirilmesi için personel
kaynaklarının en uygun ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
9-Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe ilişkin çalışmaları yapmak,
10-Belediye birimleri arasındaki personel
işlemlerinde koordineyi sağlamak,
11-Memur ve işçi sendikaları ile sendikal ilişkileri yürütmek,
13-Personellerin talepleri üzerine Bankalara ve diğer kurumlara ibraz edilmek üzere
çalıştığına dair belgeler düzenlenmektedir.
14- Memur ve işçi personele ait aylık kesenek
ve E-Bildirgeleri internet ortamında gönderilmektedir.
15-Türkiye İş Kurumuna her ay yeni işgücü çizelgeleri hazırlanarak gönderilmektedir.
16-İzine ayrılan personellerin kalan izinleri
kontrol edildiğine dair izin formları imzaya

sunulup, özlük dosyalarına konulmaktadır.
17-Personellerin ihtiyaç duyulan birimlerde
görev yapmaları için yazışmaları yapılıp ilgili
birimlere gönderilmektedir.
18-İşçi ve Memur disiplin kurullarının
oluşturulması ve yürütülmesini yapmak.
19-Emekli ve istifa eden işçi personelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına internet
yolu ile çıkış bildirgeleri hazırlanıp gönderilmektedir.
20-Her ay rutin olarak çalışan memurların 657
Sayılı yasaya istinaden terfi işlemleri yapılmaktadır.
21- İşçi ve Memur personelin SGK sitesi elektronik ortam üzerinden rapor işlemlerinin
takibi yapılmaktadır ve hastalık ödenekleri
maaşlarına yansıtılmaktadır.
22- Her 3 aylık periyotlar halinde Belediyemiz
çalışanlarının kefalet kesinti listeleri hazırlanarak İçişleri Bakanlığı Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığına gönderilmektedir.
23- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabii görev
yapmakta iken 5510 sayılı Kanunu’nun
4.maddesinin birinci fıkrasının © bendi
kapsamına tabii göreve giren sigortalıların
hizmet başlangıcından itibaren tüm bilgileri
ve intibaklarına ilişkin olarak öğrenim durumu, unvan, askerlik, diğer sigortalılık süresi,
açık süresi, itibari hizmet süresi bilgileri ile ek
gösterge, makam, görev ve temsil tazminat
bilgilerini internet üzerinden elektronik ortama aktarılması için “HİTAP” hizmet takip proEdremit Belediyesi Faaliyet Raporu
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gramı uygulamaya konulmuş, aylık takipleri
yapılmaktadır.
24- Müdürlüğümüzde yapılan arşiv çalışması
neticesinde son on yıllık evrakların taraması
yapılarak, birim arşivinden alınıp, kurum
arşivine kaldırılmıştır.
25- Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim Bürosundan, Belediyemize yönlendirilen
denetimli serbestlik kapsamındaki şahısların,
ihtiyaç duyulan birimle görevlendirilmesi ile
takibi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.
26- 01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında
2814 adet gelen evrakın Müdürlüğümüz ilgili servislerine dağıtımı yapılarak 4745 adet
evrakla ilgili kurumlara cevap verilerek yazışma yapılmıştır.
27- 01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında
Belediyemizde çalışan 4 Memur personel, 9
işçi personel emekli olmuş ve tazminatları
hesaplanarak tahakkuk ettirilmiştir.
- 4 adet Memur
: 373.013,63. - TL
- 9 adet İşçi 		
: 1.268.442,24. - TL
TOPLAM		
: 1.641.455,87.- TL tahakkuk ettirilmiştir.
28- 01/01/2019-30/09/2019 tarihlerini kapsayan personel hizmet alımına ait hak edişler
hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne
gönderilmiştir.
29- Gerek Edremit Belediyesi personeli gerekse devri yapılan personellerin İş Mahkemelerindeki tüm dava dosyaları ile ilgili yazışmalara Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordineli
olarak cevap verilmektedir.
30- 657 Sayılı yasaya tabi çalışan personelin eş ve çocuklarına yurtdışına çıkabilmeleri için gerekli olan yeşil pasaport işlemleri
Müdürlüğümüzce yapılarak Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne gönderilmektedir.
31- 2019 Yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan personele 14.767.135,48.TL Brüt, 10.506.269,47.-TL. Net maaş tahakkuk
ettirilmiştir.
32- 2019 Yılında 4857 Sayılı yasaya tabii
çalışan personele
20.460.439,13.-TL. Brüt,
10.978.113,09.- TL net maaş tahakkuk ettirilmiştir.
33- 2019
Yılında sözleşmeli personele
1.091.050,27.-TL brüt, 767.283,68.-TL. net maaş
tahakkuk ettirilmiştir.
34. 2019 Yılında Stajyer olarak çalışan Meslek
Lisesi öğrencilerine 80.522,33.-TL. maaş
tahakkuk ettirilmiştir.
35- 2019 yılında Edremit Personel A.Ş.’ye
Müdürlüğümüzce 6.479.864,79.- TL. hak ediş
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ödemesi yapılmıştır.
36- 2019 yılında Edremit Personel A.Ş.
personelinin tüm sevk ve idare işlemleri
müdürlüğümüzce yapılmaktadır.
DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ 2019 YILI FAALİYET
RAPORU
1- Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)
“Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”
kapsamında, T.C Tarım Ve Orman bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü, Balıkesir
Şube Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen
“İda’nın Mitolojik Tarihi ve Efsaneleri Cam
Seyir Terası ile Buluşuyor!” projesi başarılı bulunarak 2.437.412,28 bütçe ile 11 Ocak 2019 tarihinde kabul almıştır.
2- Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden olan
Avrupa Ödülü’nün ikinci adımı olan “Şeref
Bayrağı” ödülü için 15 Ocak’ta başvurulmuştur.
3- European Solidarity Corps programı
kapsamında akredite kurum olarak 1-3 Şubat 2019 tarihleri arasında Edremit vatandaşı
olan genç gönüllümüz Dilay YİĞİTBAY, Genç
Girişim Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü koordinatörlüğünde İstanbul Valiliği, Hacettepe
Üniversitesi, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Ordu Gençlik Merkezi’nin ortağı olduğu
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen
Erasmus+ KA3 gençler ve politika yapıcılar
arasındaki diyalog kapsamında “Yarının Liderleri Gençlerle Spor Alanında Politika Reformları” projesine katılımını sağlamıştır.
4- 8 Şubat 2019’da TBB tarafından hazırlanan “Belediyelerin Proje Veri Tabanı” için kurumuzca geliştirdiğimiz ve uyguladığımız
5 tane başarılı örnek projeleri içeren dosya
hazırlanarak gönderilmiştir.
5- Kazdağı Milli Parkı Şahinderesi kanyonuna
cam seyir terası yapılması kapsamında
Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından
başarılı bulunarak hibe desteği kazanan projenin sözleşmesi Edremit Belediyesi Başkan
Yardımcısı Tamer ACAR, Güney Marmara
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah
GÜÇ, Balıkesir Milli Parklar Şube Müdürü İlker BALDAN ile Kazdağı Milli Park Şefi Yasir
ÖZERHAN’ın katılımları ile 14.02.2019 tarihin-

de imzalandı.

mıştır.

6- 18-20 Şubat 2019 tarihleri arasında Avrupa Yerel Haftası başarılı kutladığımızdan
dolayı Edremit Belediyesi Avrupa Konseyi
tarafından “12 Yıldız Şehir” unvanına layık
görülmüştür ve başkanımız Avrupa’da en
prestijli ödüllerinden birisini teslim almak
üzere Strasburg’a davet edilmiştir.

12- European Solidarity Corps programına akredite kuruluş olarak, Danimarka’dan
proje ortağımız ile birlikte geliştirdiğimiz
ve “Gönderici Kuruluş” olduğumuz Avrupa
Komisyonundan finanse edilen “Intercultural Exchange in Denmark; Volunteering at
Ranum Efterskole” adlı olan gönüllülük projemizi, Danimarka’nın Ulusal Ajansından kabul alarak gönüllü seçilmiş olarak Öcal KAPTAN’ın resmi gönderme prosedürünü 2 Mayıs
2019 tarihinde başlatılmıştır.

7- 27 Şubat 2019 tarihinde “İda’nın Mitolojik
Tarihi ve Efsaneleri Cam Seyir Terası ile Buluşuyor!” projesi kapsamında GMKA tarafından Balıkesir’de düzenlenen ilk toplantısına
proje destek ekibinde yer alan Elisa FALCİNİ
Müdürlüğümüzden katılımı sağlamıştır.
8- Edremit Belediyesi olarak yürüttüğümüz
Aeneas Kültür Rotası kapsamında 12 Nisan
2019 tarihinde İtalya Roma şehrinde proje
paydaşlarımızın tarafından düzenlenecek
olan “Uluslararası Aeneas Kültür Rotası Konferansı” için Mart ayı sürecinde organizasyon
konusunda müdürlüğümüzce destek verilmiştir.
9- Kazdağı Milli Parkımızda, Şahinderesi Kanyonu’nun Yörükküpü Mevkii’nde Cam Seyir
Terası için çalışmalar başlatılıp Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Acar, İl Şube
Müdürümüz İlker Baldan, Kazdağları Milli
Park Şefi Yasir Özerhan, Burhaniye DKMP Şefi
Ömer Atasoy Tanrısever ve İl Şube Müdürlüğü
ile Edremit Belediyesi’nde projede görevli
teknik ekibin katılıyla 28 Mart 2019 tarihinde Edremit Belediyesi’nde “Proje Ekibinin
Oluşturulması ve Proje Planlama Toplantısı”
gerçekleştirilmiştir.
10- European Solidarity Corps programına
akredite kuruluş olarak, Çek Cumhuriyetinden proje ortağımız ile birlikte geliştirdiğimiz
ve “Gönderici Kuruluş” olduğumuz Avrupa
Komisyonundan finanse edilen “Magic Library” adlı olan gönüllülük projemizi, Çek
Cumhuriyeti Ulusal Ajansından kabul alarak
gönüllü seçilmiş olarak Ayşe Nur MENTEŞ’in
resmi gönderme prosedürünü 5 Nisan 2019
tarihinde başlatılmıştır.
11- Ocak ayında Avrupa’nın en prestijli
ödüllerinden Şeref Bayrağı ödülünün Avrupa
Konseyi’ne yaptığımız başvurumuz 11 Nisan
2019 tarihinde kabul aldığını Avrupa Konseyinin Parlamento Meclisi tarafından açıklan-

13- Erasmus+ kapsamında Avrupa Dayanışma
Gönüllüleri (ESC) Programı’nda akredite olduğu kurumuzun yeni Yasal Temsilcisi (Belediye Başkanı) bilgilerinin güncellemek için T.C.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına (Ulusal Ajansı)
gönderilmesi gereken resmi dokümanların
hazırlanması sonucunda 10 Mayıs 2019 tarihinde Edremit Belediyesi European Quality
Label’i (“Avrupa Dayanışma Kalite Sertifikası”) almıştır.
14- Ocak 2018 ayında EuroDesk Temas
Noktasının Ulusal Ajansa yaptığımız başvurumuz 11 Haziran 2019 tarihinde olumlu
sonuçlandığını açıklanmıştır.
15- Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme
Projesi kapsamında 18-21 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul’da T.C. Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Şehir
Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme eğitim programına Müdürlüğümüzden personelimiz Elisa FALCİNİ katılımını sağlamıştır.
16- Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitü
Direktörü Stefano Dominioni, Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Onur
Gözet’in katılımıyla 4 Temmuz 2019 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirilen “Değerlendirme
Toplantısı’na Edremit Belediye Başkan
Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar katıldı.
Bölge turizminin gelişmesi açısından önemli
olan projemizin sunumunu İnsan Kaynakları
Eğitim Müdürlüğü personeli Elisa FALCİNİ
tarafından gerçekleştirdi.
17- Haziran 2019 tarihinde kazanmış olduğumuz EuroDesk Temas Noktası hibeEdremit Belediyesi Faaliyet Raporu
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si kapsamında, 11-13 Temmuz 2019 tarihleri
arasında Ulusal Ajansı tarafından Ankara’da düzenlenen Akreditasyon Eğitimine
EuroDesk İrtibat Kişisi olarak İnsan Kaynakları personelimiz Elisa FALCİNİ katılım
sağlamıştır.
18- Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde, Avrupa Birliği
(AB) Türkiye Delegasyonu işbirliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde
21 Ağustos tarihinde Ankara’da düzenlenen
Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısı ‘nda Belediye Başkan
Yardımcısı Tümdeniz ÇELEBİ ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer ACAR belediyemizi temsil etmişlerdir.
19- 16-22 Eylül 2019 tarihileri arasında Avrupa
Komisyonundan desteklenen Avrupa Hareketlilik Haftası’nı Edremit’te kutlandı. Bu
kapsamda hafta boyunca organize edilen
“Ağaç Dikimi”, “Okul Servisi”, “Trafik Kuralları Eğitimi” ve “Birlikte Yürüyelim” etkinlikler
müdürlüğümüzün koordinasyonunda hazırlanmıştır.
20- Aeneas Kültür Rotası ile ilgili Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü Genel Sekreteri
Stefano Dominioni tarafından Avrupa Parlementosunun Romanya / Sibiu şehrinde
9. sunu düzenlediği Kültür Rotaları istişare
formuna Resmî davet üzerine Belediye
Başkanımız Selman Hasan ARSLAN, Başkan
Yardımcısı Tümdeniz ÇELEBİ, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer ACAR, İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personeli
Elisa FALCİNİ katılım sağlayarak, 2020 yılında resmî başvuru yapacak rotaların arasına
girerek, Avrupa Konseyi ve Unesco temsilcilerine resmî olarak Aeneas Kültür Rotamızın
tanıtımını gerçekleştirdik.
21- Edremit Belediyesi Avrupa Dayanışma
Gönüllüleri (European Solidarity Corps) Projelerine Akredite Kuruluş olarak, Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen ve Avrupa genelinde kutlanan Erasmus Days kapsamında,
10 Ekim 2019 tarihinde Balıkesir Üniversitesi
Edremit Meslek Yüksek Okulunun öğrencilerin katılımıyla, müdürlüğümüzden Elisa FALCİNİ “ERASMUS+ Projeleri Bilgilendirme” toplantısı Meclis salonunda gerçekleştirmiştir.
22- Ağustos ve Eylül ayları boyunca 10-15
Ekim 2019 tarihleri arasında Avrupa Konseyi
ve Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından teşvik edilen Avrupa Yerel
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Demokrasi Haftası’nın Edremit’te 3. kez kutlamak ve etkinlikler yapmak üzere çalışmalar
başlatıldı. Etkinlik listesi, etkinliklerde kullanacağımız dizayn çalışmaları ve malzemelerin temini gibi konular üzerine çalışıldı. Avrupa
Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri ilkokul,
özel eğitim, Üniversite Öğrencileri, Edremit’in Siyasi Partilerin Genç Kolların temsilcileri, Edremit’te yaşayan gençler ve vatandaşlarımıza yönelik toplam 5 etkinlik başarı
ile organize edilmiştir.
23- 15 Ekim 2019 tarihinde Avrupa Yerel
Demokrasi Haftası kapsamında, Nisan 2019
tarihinde Edremit Belediyesi’ne Avrupa Konseyi’nin Parlamenter Meclisi tarafından verilen Şeref Bayrağı Ödül töreni Edremit Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilmiştir.
Törene katılan Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisinin temsilen Moldovalı Millet Vekili
sayın Valeriu Ghiletchi resmi konuşmaları ardından Edremit’imize şehrine Şeref Bayrağı’nı
teslim etmiştir.
24- “Sağlık ve Esenlik Turizmi” temasında
Balıkesir’in Avrupalı Seçkin Destinasyonlar
Projesi (EDEN) başvurusu için ortaklar GMKA
binasındaki toplantıda bir araya geldi. 4
Kasım 2019 tarihinde Balıkesir’de düzenlenen
toplantıya belediyemizi temsilen Özel Kalem
Müdürümüz Tayfun Canlı, Edremit Termal
Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği adına ise Belediye Meclis Üyemiz Hüseyin Güven katıldı.
Proje başvurusu için doldurulması gereken
dosya ve resmi belgeleri İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından
hazırlanmıştır.
25- 21 Kasım 2019 tarihinde Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında “Dünya
Çocuk Hakları Günü” nü belediyemiz meclis salonunda ilkokul çocuklarına kapalı oy
kullandırarak demokrasi öğretici çalışma
yapılmıştır.
26- “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” ve Avrupa
Yerel Demokrasi Haftası kapsamında 6 Aralık
2019 tarihinde Hamiyet Feridun Sözen Özel
Eğitim Müdürlüğü Uygulama Merkezi II. Kademe’de eğitim gören özel çocuklar ile Salih
Korkut Budaras İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri
birlikte kuşevleri boyama etkinliği yaptılar ve
birlikteliğin önemini vurguladılar.
27- 15 Aralık 2019 tarihinde bu sene
üçüncüsünü kutladığımız Avrupa Yerel
Demokrasi Haftası ön çalışmaları ve etkinliklerini içeren ve “Avrupa Yerel Demokrasi

Haftası Ortağı” olmak adına istenilen dosya
hazırlanarak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Otoriteler Kongresi’ne iletilmiştir.
28- 16 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği makamı tarafından duyurusu
yapılan “Akıllı Şehirler Fikir Ve Proje Uygulama Yarışması” na 500.000 TL bütçeli “Turizmde Akıllı Şehir Uygulaması” projesiyle başvurulmuştur.
29- 17 Aralık 2019 tarihinde Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Belediyeler ve Üniversiteler için “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi”

kapsamında Edremit Ana Hizmet binasında
uygulanması öngörülen enerji verimliliği ve
çatı güneş paneli sistemi uygulamaları için
teknik destek başvurusunda bulunulmuştur.
30- Türkiye EuroDesk Temas Noktası olan
Edremit Belediyesi, 18 Aralık 2019 tarihinde
Ankara ODTÜ Rektörlüğü’nün ev sahipliğini
yaptığı EuroDesk Fuarı’nda yerini aldı. Fuara
katılan personelimiz, organizasyon esnasında Ulusal Ajans uzmanları tarafından düzenlenen Erasmus+, Youthpass ve European
Solidarity Corps ile ilgili atölye çalışmalarına
katılmıştır.
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MUHASEBE ŞEFLİĞİ
PERSONEL GİDERLERİ
Belediyemiz
01.01.2019-31.12.2019
tarihleri arasında memur personelimize
12.436.532,51.-TL
işçi
personelimize
17.669.554,80.-TL, sözleşmeli personelimize
953.122,85.-TL, geçici personele 80.522,33.-TL,
diğer personel gideri 605.249,29.-TL olmak
üzere toplam 31.744.981,13.-TL gider tahakkuk
etmiştir.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında
Emekli Sandığına ve Sosyal Sigortalar Kurumuna 5.390.253,25.-TL gider tahakkuk etmiştir.
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Belediyemiz 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında üretime yönelik mal ve malzeme
alımları 4.150.150,47.-TL, tüketime yönelik mal
ve malzeme alımlarında 12.533.197,32.-TL, yolluklar gideri olarak 91.902,26.-TL, görev giderleri olarak 3.573.731,74.-TL, hizmet alımları
olarak 66.386.315,15.-TL, temsil ağırlama ve
tanıtma gideri 1.441.657,92.-TL, menkul mal,
gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri 4.758.205,77.-TL, gayrimenkul mal bakım
ve onarım giderleri olarak 187.113,19.-TL, tedavi
ve cenaze gideri n134.213,18.-TL olmak üzere
toplam 93.256.487,03.-TL gider tahakkuk etmiştir.
FAİZ GİDERLERİ
Belediyemiz 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri
arasında faiz gideri olarak 4.077.087,66.-TL
gider tahakkuk etmiştir.
CARİ TRANSFERLER
Belediyemiz 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri
arasında kar amacı gütmeyen kuruluşlara
yapılan transfer bölümünden 782.286,72.-TL,
hane halkına yapılan transferler 101.160,74.TL, görev zararları 660.487,58.-TL,gelirlerden
ayrılan paylar 835.542,19.-TL olmak üzere toplam 2.381.958,57.-TL gider tahakkuk etmiştir.
SERMAYE GİDERLERİ
Belediyemiz
01.01.2019-31.12.2019
tarihleri arasında mamul mal alımları olarak
1.083.559,52.-TL, gayri maddi hak alım-
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ları 133.958,20.-TL, gayrimenkul alımları ve
kamulaştırma 1.645.206,35.-TL, gayrimenkul sermaye üretim giderleri 19.459.847,27.TL, menkul malların büyük onarım gideri
2.885.361,28.-TL,gayrimenkul büyük onarım
giderleri 1.133.631,90.-TL olmak üzere toplam
26.341.564,52.-TL gider tahakkuk etmiştir.
GELİR-GİDER CETVELLERİ
GELİR HESABI:				
01.01.2019-31.12.2019
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.
66.853,52.-TL
Vergi Gelirleri 				
58.370.152,89.-TL
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri		
10.644.712,14.-TL
Sermaye Gelirleri		
		
4.452.786,23.-TL
Diğer Gelirler					
43.304.347,67.-TL
TOPLAM GELİR :			
116.838.852,45.-TL		
GİDER HESABI:				
01.01.2019-31.12.2019
Personel Giderleri				
31.744.981,13.-TL
Mal ve Hizmet Alımları 			
93.256.487,03.-TL
Faiz Giderleri					
4.077.087,66.-TL
Cari Transferler				
2.381.958,57.-TL
Sermaye Giderleri				
26.341.555,66.-TL
Sosyal Güvenlik Kurumlar Devlet Primi
5.390.253,32.-TL
TOPLAM GİDERİMİZ:			
163.192.323,37.-TL		
BANKA HESABI :				
01.01.2019-31.12.2019
Bankaya Yatan Paramız			
125.328.747,49.-TL		
Ödenecek Çekler				
123.889.028,44.-TL
Devreden Bakiye				
1.439.719,05.-TL		
İLLER BANKASI
HİSSE MİKTARLARI :			

01.01.2019-31.12.2019
Tahakkuk Miktarı		
		
40.941.566,95.-TL
Tahsilat Miktarı				
30.044.479,54.-TL
Mahsup Olunan					
10.897.087,41.-TL
BORÇLARDAN YAPILAN ÖDEME VEYA
MAHSUPLAR (01.01.2019-31.12.2019)

EMANET BORÇLARI				
2.409.163,92.-TL
PİYASA BORCU ÖDEMESİ			
87.821.798,51.-TL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE
VERGİ DAİRESİ
VERGİ BORCU TAKSİTLENDİRMESİ
7.705.484,91.-TL
						
TOPLAM:
97.936.447,34.-TL

01.01.2019-31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE ALACAKLARIMIZ
Bina Vergisi			

17.305.505,26.-

Arsa Vergisi			

16.462.777,64.-

Arazi Vergisi			

635.849,04.-

Çevre Temizlik Vergisi

6.549.528,73.-

Haberleşme Vergisi			

5.222,26.-

Elektrik ve Havagazı Tüketim V.

535.885,02.-

Eğlence Vergisi			

59.635,00.-

Yangın Sigorta Vergisi		

5.136,59.-

İlan ve Reklam Vergisi

7.181.671,64.-

Bina İnşaat Harcı		

380.960,95.-

İşgal Harcı			

7.414.798,61.-

İş Yeri Açma İzin Harcı		

588,06.-

Tellallık Harcı			

10.385,36.-

Yapı Kullanma İzin Har.		

31.195,82.-

Diğer Harçlar				 19.276,89.Kaldırılan Vergi Atıkları		

2.841,45.-

Başka Yerde Sınıf. Vergiler

18.528,64.-

Şartname,basılı evrak,form sat.,geliri

240.659,63.-

Muayene Denetim ve Kontrol Üc.

172,04.-

Avukatlık Vekalet Ücreti Geliri		

362,33.-

Diğer Hizmet Gelirleri		

45.108,17.-
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Çevre ve Esenlik Hizm.			

40.078,17.-

Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kur.

127,50.-

Tarımsal Hizm. İlişkin Kur. Has.

1.222.819,23.-

Diğer Kurumlar Hasılatı

310.680,51.-

Ecrimisil Gelirleri			

25.960,00.-

Sosyal Tesis Kira Gelirleri		

3.250,00.-

Diğer Taşınmaz Kira Geliri

15.108.569,89.-

Taşınır Kira Gelirleri			

5.770,41.-

Mevduat Faizleri			

19.375,49.-

Diğer Faizler

161,61.-

Yol Harc. Katılma Payı

734.853,83.-

Diğer Harcamalara Katılma Payı

3.760,07.-

Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar

95,48.-

Diğer Paylar			

3.574.693,19.-

Diğer İdari Para Cezaları

5.680.273,91.-

Vergi ve Diğer amme Alacakları

439.946,07.-

Vergi Barışı TEFE Tutarı		

6.595,67.-

Diğer Vergi Cezaları		

1.166.816,48.-

Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar

17.483,52.-

Yukarıda Tanım. Diğer Çeş. Gel.

81.808,01.-

Arsa Satış Bedeli		

1.875.400,00.-

Taşınır Satış Geliri			

3.750,00.-

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı

200,00.-

Toptancı Hali Resmi

5.111,70.-

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Tüfe/Üfe Tutarı

2.196,10.-

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

4.788,89.-

Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri

470.464,27.-

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Tüfe/Üfe Tutarı

2.043,57.-

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

4.924,63.-

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı

82.442,22.-

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yİ/Üfe Tutarı

121.084,12.-

TOPLAM
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87.904.130,15.-

SIRA NO HESAP NO HESAP ADI			

BORÇ MİKTARI

1

300

Banka Kredileri

4.354,73.-

2

320

Bütçe Emaneti

54.823.335,56.-

3

330

Alınan Depozito ve Teminatlar

4.172.226,41.-

4

333

Emanetler

3.753.304,26.-

5

360

Ödenecek Vergi ve Fonlar

6.510.765,10.-

6

361

Ödenecek S.G.K. Kesintileri

7.230.142,85.-

7

362

Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hs.

14.131.436,04.-

8

363

Kamu İdareleri Payları Hesabı

36.197,94.-

9

368

Vadesi Geçmiş,Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve
Diğer Yükümlülükler

17.596.033,02.-

10

381

Gider Tahakkukları (Ana Para)

237.910,58.-

11

400

Banka Kredileri Hesabı

15.696.664,57.-

12

481

Gider Tahakkukları (Faiz)

7.222.933,96.-

13

-

İller Bankası Nüfus Farkı

577.772,75.-

TOPLAM

TAHSİLÂT ŞEFLİĞİ
Belediyemizin Tahsilât Servisinde
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında bilgisayar tahsilatından 65.357.012,18 TL’lik tahsilât
belediyemiz veznelerinden yapılmıştır.
Belediyemiz sınırları içerisinde
Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri kurulan semt ve genel
pazar yerlerinde pazar esnafından
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında tahsil dairemizden çıkardığımız tahsildarlar
tarafından 356.746,00.-TL’lik işgaliye tahsilâtı
gerçekleştirilmiştir.
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında Belediyemiz hesaplarına teslimat ile
gelen İller Bankası hisseleri, yol harcamalarına katılma payı, emlak vergileri, haberleşme vergileri, emlak kira bedelleri gibi
55.430.180,17 TL’lik tahsilât girişi yapılmıştır.

131.993.077,77.-

İCRA ŞEFLİĞİ
İcra Şefliğimiz tarafından 01.01.201931.12.2019 tarihleri arasında 1215 adet ödeme
emri gönderilmiş, 176 adet dosya icra takibine başlanmış, vadesi geçen alacaklarımız
servisimizce bilgisayarlardan taranarak tahsil
ve takibi yapılmaya devam edilmektedir.
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
01.07.2019-31.12.2019 tarihleri arasında
Çevre Temizlik Vergisinden 11.026.720,34.TL Haberleşme Vergisi 106.599,15.-TL, İlanReklam Vergisi621.484,00.-TL, Elektrik
Tüketim Vergisi 6.452.632,31.-TL, Para Cezası
1.827.357,57.-TL, Tellalık Harcı 414.292,15.-TL,
İşgal Harcı 3.962.129,15.-TL olarak tahakkuk
gerçekleşmiştir.
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında
hiç beyanname vermeyen, tapuda yapılan
muamelelerle ilgili süresinde beyanname
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vermeyen mükelleflerle ilgili 213 sayılı V.U.K
hükümleri doğrultusunda usulsüzlük, kusur,
ağır kusur ve kaçakçılık cezası uygulanmıştır.
31.12.2019 tarihinde yeni girilen emlak vergisi
beyan sayısı beyan sayısı 31040’a ulaşmıştır.
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında beyanname vermeyen emlak vergisi ve çevre
temizlik vergisi mükelleflerinin dosyaları incelenerek kontrolleri yapılmıştır. Servisimize
çeşitli nedenlerle başvuran mükelleflerin
işlemleri anında yapılmaktadır.
Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup
gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal
güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan
ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri
üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan
kurumlardan aylık almayan ve herhangi bir
geliri bulunmayan eşleri ile şehitlerin dul ve
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yetimlerine ve gazilerine ait tek meskenin
bina vergisi 2019 yılı için sıfıra indirildiğinden
belediyemizdeki kayıtlar tek tek taranarak
emeklilik indiriminden faydalanacak mükellefler tespit edilmiş ve bu mükelleflerin
vergileri terkin edilmiştir.
2019 yılı emlak vergisinin %10’u Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumaya ayrılmıştır.
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında emlak
vergisi tahakkuku %15 özel idare payı hariç;
Bina Vergisi		
Arsa Vergisi		
Arazi Vergisi		

: 27.939.489,50.-TL
: 18.366.220,70.-TL
:
606.563,50.-TL

olarak gerçekleştirilmiştir.
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FAALİYETLERİMİZ
5393 Sayılı Belediyeler Kanunun ve ilgili
Kanun Yönetmelik ve Tüzükler çerçevesinde
İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden
Sosyo-Ekonomik ihtiyaç sahibi olan ve temel
ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken
dezavantajlı bireylere sosyal ekonomik
destek hizmetleri ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, Çocuk, genç, kadın erkek,
engelli, yaşlı, mülteci şehit, gazi ve ailelerine
sosyal hizmet sunmak yardıma muhtaç
tüm kesimlere, İlçemiz sınırları içerisinde
ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın
yardım işlerinin planlama programlama ve
organizasyon işlerini yürütmekle görevlidir.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz
ve müdürlüğümüze bağlı, Aşevi ve Sosyal
Marketimiz yer almaktadır.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce
01.06.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında
İlçemiz Merkez ve Mahallelerde kullanılabilir
kıyafet
ihtiyacı olan yoksul ve mağdur
vatandaşlarımıza
Sosyal
Marketimizde
…700…. aileye …1600 parça eşya yardımı
yardım yapılmıştır.
İlçemiz de ikamet eden Ev hanımlarının
evlerine ek gelir sağlamak amacıyla ürettikleri
el işlerini ‘’Oya Satış’’ yerimizde sergilenip
satışa sunulması için ---100- ürün gelmiş
…95… parça ürün satılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunun 38.
Maddesi (ı) bendi kapsamında hayırsever
vatandaşlarca şartsız olarak bağışlanan
her türlü (mobilya, buzdolabı, çamaşır
makinası,
elektrik
süpürgesi,
mobilya
eşyası vb.) malzemelerin kabulünü yapmak
ve bu malzemeler
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğümüzce 01.06.2019
-31.12.2019
tarihleri arası …120… aileden …285... parça
eşya alınıp, İlçemiz merkez ve mahallelerde
kullanılabilir ihtiyacı olan yoksul ve mağdur
vatandaşlarımızın adreslerine Belediyemizin
aracıyla …120…. Aileye …285… parça eşya
yardımı yapılmıştır.
İlçemiz Merkez
Kullanılmış
Kıyafet
Kumbaraları sırasıyla;

ve Mahallelerde
Geri
Dönüşüm

-ALTINOLUK MAHALLESİ; Altınoluk
meydanı, Belediye Önü, Altınoluk Köy
Meydanı.
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-GÜRE MAHALLESİ;Atatürk Düşünce
Derneği
-ZEYTİNLİ
MAHALLESİ:Altınkum
Zabıta Büro önü, Altınkum Pazaryeri Meydan
yanı, Zeytinli Mah.(köy) Meydanı
- KADIKÖY MAHALLESİ: Kadıköy Camii
yanı, Özel Körfez Hastane yanı
-AKÇAY MAHALLESİ;Akçay Migros
Önü, Öge Otel Önü, Kervansaray önü, Yasa
Tesisleri
-EDREMİT İLÇE MERKEZİ: Şehit Hamdi
bey Migros Meydanı, Soğuk Tulumba , Faruk
Serpil Park Girişi, Cumhuriyet Meydanı, Yılmaz
Akpınar Bulvarı Belediye Önü, Kurşunlu
Caddesi Cami karşısı, Akçay Yolu Caddesi,
A101 önü, İstasyon Caddesi Orman İşletme
Müdürlüğü önü, Novada Alış veriş Merkezi
önü, Kipa önü
Yukarıda yazılı noktalara kumbaralar
konumlandırılmış
olup,
Vatandaşlarımız
tarafından kullanıcıdan toplanması amacı
ile Giysi Toplama Projesine ait kullanılmış
giysi toplama kumbaraları düzenli aralıklarla
toplanıp
geri
kazanım
kapsamında
değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce
01.06.2019 – 31.12.2019 tarihleri arası İlçemiz
Merkez ve Mahallerde yardıma muhtaç
ihtiyaç sahibi, aileler olduğu tespit edilerek,
……220…. Adet
Erzak kolisi
yardımı
yapılmıştır.
Kişi ve ailelerin kendi ve çevre
şartlarından doğan sosyal ihtiyaçlarının
karşılanmasına, sosyal sorunların önlenmesi
ve çözümlenmesine yardımcı olunması,
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce
01.06.2019
-31.12.2019
tarihleri
arası
Müdürlüğümüze müracaat eden …120… adet
eve sosyoloğumuz tarafından durum tespit
incelemesi ve ev ziyareti yapılmıştır.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze
01.06.2019-31.12.2019
tarihleri
arası
Bölgemizde ihtiyaç sahibi yoksul olan …220….
adet İlköğretim ve Ortaöğretim çağındaki
çocuklara Temel Kırtasiye
…18…. adet
öğrenciye giyecek yardımı yapılmıştır.
Kadına Yönelik ve Toplumsal Cinsiyete
Yönelik Her türlü Şiddete kaşı farkındalık

yaratmak ve halkı bilinçlendirmek adına
Belediyemiz resmi sayfasında ‘’SUSAMAM’’
başlığı ile sayfa oluşturulmuş şiddete maruz
kalan yada şiddete tanık olan kişilerin acil
durumlarda bizimle irtibata geçebilmesi
için Resmi Sayfamızda iletişim Formu
oluşturulmuştur.
İlçemiz sınırları içeresinde ikamet
eden dar gelirli yoksul, muhtaç kimsesizler,
engelli vatandaşlarımız tespit edilerek, kış
aylarında yaşam kalitesini iyileştirecek ve
hizmetler sunmak için tespit edilen ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımıza… 450… adet ailenin
yakacak başvuru talepleri alınarak, dağıtım
yapılmıştır. Ve ayrıca Sobası olmayan 10 aileye
soba yardımı yapılmıştır.
Engelli bireylerin psiko-sosyal ve sosyoekonomik ihtiyaçlarına yönelik dezavantajlı
grupların erişilebilirlikle ilgili sorunların
ihtiyaç sahibi ve yaşlı olduğu tespit edilen
kişilerin yaşam kalitesini yükseltmek için
tespit edilen engelli kişilere, Akülü araç 2 kişi
tekerlekli sandalye 8 kişiye, yürüteç 3 kişiye,
Hasta yatağı 5 kişiye, Bebek arabası 2 kişiye
teslim edilmiştir.
Maddi olanakları ve evin fiziksel
koşulları yada fiziksel sağlık durumu elverişli
olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların temel
beslenme ihtiyaçlarını karşılanması için
adreslerine aşevi aracımız ile aylık 63 aile 157
kişi olup, 6 aylık toplam …948…. kişi …189..
..adet aileye sıcak yemek dağıtımı yapılmakta
olup, (Her ay değişkenlik göstermektedir.)
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze
bağlı Aşevinde 17 Eylül 2019 tarihinde Güre
Köy Meydanında ve Güre İskele Meydanında
2000 kişiye Aşure Hayrı yapılmıştır.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze
bağlı Aşevinde, Muharrem Ay’ı içerisinde,
İlçemiz Merkez ve Mahallelerin belli
noktalarında Asure Hayrı yapılmıştır.
Her yıl Geleneksel olarak 01 Eylül 2019
‘da Güre Mahallesi Kavurmacılar Mevkiinde
düzenlenen
‘’Sarıkız
Hayrı’’
Etkinliği
yapılmıştır.
Sosyal
Yardım
İşleri
Müdürlüğü
tarafından İlçemiz Merkez ve Mahallerde
yoksul ve mağdur 65 (altmışbeş )adet ailenin
çocuğuna ‘’ 9 Eylül Edremit’in Kurtuluş Günü
‘’ dolayısıyla ‘’Toplu Sünnet Şöleni’’ yapılmıştır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze
bağlı Aşevinde 19 Eylül 2019 tarihinde
Geleneksel 2.Tahtacı Türkmenleri Etkinliğinde
700 kişilik pilav-ayran Hayrı yapılmıştır.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze
bağlı Aşevinde 27 Eylül 2019 Tarihinde Tuncay
KURTİZ Anma Proğramında 500 kişilik pilavayran hayrı yapılmıştır.
Sosyal Yardım İşleri müdürlüğümüze
Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen
yazılarımıza cevabi yazılarımız yazılmıştır.
4109 sayılı Muhtaç Asker Ailelerine
yardım
yapılması
hakkındaki
kanun
kapsamında İlçemiz Sınırlarında ikamet eden
ve İlçemizden askere giden er yakınlarının
talepleri doğrultusunda, Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğümüze müracaat eden Muhtaç
Asker Ailesi Yardım formları, Müdürlüğümüzce
yapılan tahkikat neticesinde, Belediyemiz
Encümenine yazılıp, Belediyemiz Encümeni
tarafından onaylanan Asker Ailesi Yardım
Formaları her ay’ın başında toplu şekilde
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne Ödeme Emri
hazırlanarak teslimi
yapılmıştır.(Her ay
değişkenlik göstermektedir.)
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze
bağlı
Aşevine
Altınoluk
Belediyemiz
personeline 150 kişilik pilav-nohut hayrı
yapılmıştır.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz
tarafından 11 EKİM 2019 Dünya Kız Çocuklar
Günü dolayısıyla ‘’Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlara
‘’ adlı etkinlik Belediye Meclis Salonumuzda
düzenlenmiştir.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz
tarafından düzenlenen 11 Ekim 2019 Dünya
Kız Çocukları Günü Belediyemiz Meclis
Salonunda kutlama etkinliği yapılmıştır..
İlçemizde yaşayan Çocuklara 20 KASIM
2019 Dünya Çocuk Hakları kapsamında Şükrü
Tunar Kültür Merkezimizde Çocuk Hakları
Etkinliği düzenlenmiştir.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz
tarafından 1 KASIM 2019 Dünya Yaşlılar
Günü dolayısıyla İlçemizde bulunan Yaşlılar
Huzurevi ziyaretimiz gerçekleşmiştir.
24 KASIM 2019 Öğretmenler Günü
dolayısıyla İlçemiz Merkez ve Mahallelerde
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bulunan
okullar
ziyaret
edilerek,
Öğretmenlerimizin
Öğretmenler
Günü
Kutlamaları yapılmıştır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze
bağlı Aşevinde 29 EKİM 2019 ‘’Cumhuriyet
Bayramı’ ’etkinliğinde 2000 kişilik pilavayran-höşmelim hayrı yapılmıştır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 159 Karar Numarası
ile 01.06.2019 tarihinden itibaren kurulmuştur.
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GENEL BİLGİLER
Edremit İlçesi, Belediye sınırları
dâhilinde halkın huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya, Belediye tarafından sunulan
hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel
hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına yönelik Belediye emir ve yasaklarını
uygulamaktır.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi ve 51. Maddeye
göre çıkarılmış olan Edremit Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği ve ilgili kanunlar ile
mevzuatlar doğrultusunda görev yapmaktadır.
2019 yılı içinde Zabıta Müdürlüğümüze bağlı
Trafik Ekiplerimiz, Grup Ayar Memurluğu ve
Akçay, Zeytinli, Güre, Altınkum ve Altınoluk
Mahallelerinde Zabıta noktalarımız yer almaktadır.
Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür, 2 Amir,
5 Komiser,Zabıta Memurları ve yardımcı
destek personeli olmak üzere toplam 98 adet
personel görev yapmaktadır.
Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan personelin görevleri yerine getirebilmesi için her
türlü araç gereç ve donanım eksiksiz temin
edilmiş, bu anlamda Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet otomobil, 4 adet pick-up, 1 adet
minibüs, 13 adet motosiklet bulunmaktadır.
Zabıta Yönetmeliğimizde Geçen Emir ve Yasaklar sırasıyla;
1-)Umumi ve Umuma Açık Yerlerde ve Park
ve Bahçelerde Uygulanacak Kurallar ver Yasaklar.
2-)İşyerleri her türlü müessese ve bütün
binaların sahipleriyle burada ikamet eden ve
çalışanların uyacağı belediye emir ve yasakları
3-)Temizlik ile ilgili yasaklar
4-)Nizam ve İntizam ile ilgili Yasaklar
5-)4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili Emir ve Yasaklar
6-)İmar uygulamaları ile ilgili yasaklar
7-)Görüntü Kirliliği ile ilgili yasaklar
8-)Huzur, sükûn, sağlık, emniyet ve selametle
ilgili yasaklar
9-)Hava kirliliği ile ilgili yasaklar
10-)Gürültü ile ilgili yasaklar
11-)Toprak, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı
atıklarının kirliliği ile ilgili yasaklar
12-)Su kaynaklarının kirliliği ile ilgili yasaklar
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13-)Mezarlıklar ile ilgili yasaklar
14-)Taşıma ile ilgili yasaklar
15-)Pazaryerleri ile ilgili emir ve yasaklar

Zabıta Müdürlüğümüz Tarafından Uygulanacak Kanun Maddeleri ve Çeşitli Kabahatler
Sırasıyla
1-) Emre Aykırı Davranış.
2-) Dilencilik.
3-) Gürültü.
4-) Rahatsız Etme.
5-) İşgal
6-) Tütün Mamullerinin Tüketilmesi.
7-) Çevreyi Kirletme.
8-) Afiş Asma.
AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ
Zabıta Müdürlüğümüzce, kanun, tüzük
ve yönetmelikler çerçevesinde Halkımızın
sağlığını korumak, hizmet, rahat, huzur esenlik sunarak, yaşamalarını ve belde düzenini sağlamak, iktisadi, ticari, sosyal ve kültürel
faaliyetleri göstermek için görevli memurlarımız ile birlikte, azimle, koordineli bir şekilde yıl içinde çalışmaktadır.
Belediyemizin stratejik plan, amaç ve
hedefleri doğrultusunda, diğer birimler ile organize bir biçimde kurum faaliyet ve politikalarına uygun olarak görev yapmaktadır.
İlçemiz Merkez ve Mahallelerde Alo
153 Zabıta hattına gelen şikâyetleri değerlendirmek, İlan Servisimizde günlük ve resmi ilanlarımız kayıt altına alınarak periyodik
şekilde anons yapmak, afiş ve pankartların
ağaçlara reklam amaçlı yapıştırılmamasını
önlemek, İlçemiz Merkez ve Mahallelerde bulunan işyerlerinin kaldırım işgali denetim ve
kontrollerini yapmak, uygunsuz yerde satış
yapan seyyar satıcıların satış yapmalarına izin
verilmemek, belediye hizmetlerimizi daha
verimli hale getirmek için vatandaşlarımız
tarafından gelen şikâyetler anında değerlendirmek, sınırlarımız içersinde dilenciliği
engellemek, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için Veterinerlik Birimi ile birlikte çalışmak, kaçak moloz ve çöp dökümünü engel-

lemek temel ilke ve politikamızdır.
FAALİYETLERİMİZ
2019 mali yılı için Müdürlüğümüze ait
4.887.054,00-TL bütçe planlaması yapılmış
olup, bütçenin %100’ü kullanılmıştır.
Zabıta Müdürlüğümüzce yapılan umumi kontrollerde halkın sağlığı ile ilgili yerlerde
yapılan denetimlerde Genel Zabıta Talimatnamelerinin maddelerine uymayanlar hakkında tebligat yapılmış olup, verilen müddet
zarfında belirtilen noksanlıkları gidermeyenler hakkında yasal işlemler yapılmıştır.
İlçemiz Merkez ve Mahallelerde kurulmakta olan semt pazaryerlerinde, açılacak olan
sergi yerlerinin tespiti, takibi, pazar yerinde
düzeni sağlanması amacı ile ilçemiz oda
başkanları ile birlikte değerlendirilip, Zabıta
Müdürlüğümüz ve Oda Başkanları ile birlikte kontroller yapılarak, koordineli bir şekilde
çalışılmaktadır.
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından İlçemiz Merkez ve Mahallelerde metruk
bina baraka tarzı kamu kullanımına ayrılmış
alanda işgal niteliğinde fen ve sağlık kurallarına aykırı yapıların yıkım işlemleri esnasında tarafımızca da gerekli güvenlik tedbirleri
alınmaktadır.
Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü,Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak İstimlâk Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüklerinden gelen tebligatlar ve yazı tebliğlerinin
dağıtımı Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
UKOME tarafından alınan kararların uygulanması, şehir içinde bulunan inşaatların yol izin
belgelerinin Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ile koordineli düzenlenmesi
yapılmaktadır.
Şehir içi yaya geçitlerinin çizimi, Trafik
İşaret Levhalarının kontrolü ve eksiklikleri,
Trafik ışıklarının kontrolü ve denetimi, Ticari
Araçların belirli zamanlarda denetlenerek,
eksiklikleri yapılmaktadır.
Belediyemize ait dubalar ve Trafik Lambaları-

na araçlarca verilen zararlar, araç sahiplerince
yaptırılmış olup ve ayrıca yol üzerinde uygunsuz bir biçimde park edilen hurda araçlar
kaldırılmıştır.
Çevresel gürültü ve çevre kirliliğini önlemek
amacıyla ölçümler yapılarak Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çalışılmaktadır.
5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde
çeşitli kabahatlere ilişkin 2019 yılı içinde
ilçemizde 81 adet Gerçek Kişi 22 adet Tüzel
Kişi İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenmiştir
Zabıta Müdürlüğümüze gelen asker
ailelerinin yardım tahkikatları araştırılarak,
Belediyemiz Encümenine yazılmak üzere,
Asker Ailesi Yardım Tahkikat Formları Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
Zabıta Müdürlüğümüze Ebys üzerinden gelen 6086 adet belge değerlendirilmiştir.
Zabıta Müdürlüğümüze bağlı İlan Servisimizde günlük ve resmi ilanlarımız kayıt
altına alınarak periyodik şekilde anons yapılmaktadır. Resmi Kurum ve Kuruluşlara toplam 1039 adet ilan zabıt varakası tanzim
edilmiştir.
İlçemiz Merkez ve Mahallelerde Alo
153 Zabıta hattına gelen şikâyetler, Belediye
Başkanlığımızca Zabıta Müdürlüğümüzce
havaleli dilekçeler ve Belediyemiz bünyesi
tarafından Cimer Temsilciliği tarafından 357
adet şikâyet formları değerlendirilmiştir.
Zabıta Müdürlüğümüze bağlı Ruhsat
ve Denetim Birimimiz tarafından 2019 yılı
içinde, Ebys üzerinden gelen belgeler değerlendirilmiş,, 17 adet Mesul Müdürlük ve 38
adet İçkili Umuma Açık İstirahat ve Eğlence
yeri Ruhsatı ve 97 adet İçkisiz Umuma Açık
İstirahat ve Eğlence yeri Ruhsatı, 68 adet Gayri Sıhhi Müessese, 410 adet Sıhhi Müessese
Ruhsatı düzenlenmiştir. 10 adet mühürleme
işlemi gerçekleştirilmiştir.
Zabıta Müdürlüğümüze bağlı Ruhsat
ve Denetim Birimimiz tarafından 2559 sayılı
kanunun hükümlerine göre 63 adet İdari
Para cezası uygulanmıştır.
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TOPLANTI TARİHİ

SAATİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

TOTAL KARAR SAYISI

23.01.2019

16:00

8

37-56

20

30/01/2019

16:00

9

57-67

11

TOPLAM

67

2019 yılı Ocak ayı içinde , 2886 sayılı D.İ. K.’nu kapsamında ( 4 ) adet ihale yapılmış olup, özet
bilgileri, tarih sırasına göre ayrıntılı olarak aşağıda gösterilmiştir.
09/01/2019 tarih, saat 10:30 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Bostancı Mah. İncirlipınar (42,456 ) sulu tarım arazisi
Muhammen Bedel			
: 16.296,00 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 09.01.2019 Karar No: 4
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Ali ÖZTÜRK
İhale bedeli				
: 17.000,00 TL.
09/01/2019 tarih, saat 10:45 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Gazicelal Mah. 444 Sk. No:6/1 1 Adet Büfe
Muhammen Bedel			
: 600,00 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 09.01.2019 Karar No: 5
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Tarık ÖĞÜT
İhale bedeli				
: 765,00 TL.
09/01/2019 tarih, saat 11:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: İskele Mah. Şahindere 3. Sk. No:10 1 Adet Büfe
Muhammen Bedel			
: 800,00 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 09.01.2019 Karar No: 6
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Sabahattin KURBAN
İhale bedeli				
: 1.320,00 TL.
09/01/2019 tarih, saat 11:15 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Eroğlan Mah. 276 Sk. No:2 1 Adet Büfe
Muhammen Bedel			
: 300,00 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 09.01.2019 Karar No: 7
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Mehmet Ali ASLAN
İhale bedeli				
: 350,00 TL.
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2019 YILI ŞUBAT AYI
TOPLANTI TARİHİ

SAATİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

TOTAL KARAR SAYISI

06/02/2019

16:00

10

68-81

14

13/02/2019

16:00

11

82-93

12

20/02/2019

16:00

12

94-106

13

27/02/2019

16:00

13

107-119

13

TOPLAM

52

2019 YILI MART AYI
TOPLANTI TARİHİ

SAATİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

TOTAL KARAR SAYISI

06/03/2019

16:00

14

120-141

22

13/03/2019

16:00

15

142-161

20

20/03/2019

10:00

16

162

1

20/03/2019

10:15

17

163

1

20/03/2019

10:30

18

164

1

20/03/2019

10:45

19

165

1

20/03/2019

11:10

20

166

1

20/03/2019

11:15

21

167

1

20/03/2019

11:30

22

168

1

20/03/2019

11:45

23

169

1

20/03/2019

12:00

24

170

1

20/03/2018

16:00

25

171-190

20

22/03/2019

16:00

26

191

1

27/03/2019

16:00

27

192-211

20

TOPLAM

92

2019 yılı Mart ayı içinde , 2886 sayılı D.İ. K.’nu kapsamında ( 9 ) adet ihale yapılmış olup, özet
bilgileri, tarih sırasına göre ayrıntılı olarak aşağıda gösterilmiştir.
20/03/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Şahindere Mah. Akçakıl cad.1 Sk No:7 Sanayi Dükkanı
Muhammen Bedel			
: 373,75 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 20.03.2019 Karar No: 162
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				: İPTAL
İhale bedeli				
: -
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20/03/2019 tarih, saat 10:15 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
:Şahindere Mah.Akçakıl cad. 1.Sk.No:17Sanayi Dükkanı
Muhammen Bedel			
: 373,75 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 20.03.2019 Karar No: 163
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Furkan DİNLER
İhale bedeli				
: 550,00 TL.
20/03/2019 tarih, saat 10:30 ‘da
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
Muhammen Bedel			
İhale tarih, saati ve karar sayısı
İhale süresi				
İhaleyi Alan				
İhale bedeli				

2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet

20/03/2019 tarih, saat 10:45 ‘da
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
Muhammen Bedel			
İhale tarih, saati ve karar sayısı
İhale süresi				
İhaleyi Alan				
İhale bedeli				

2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet

: Zeytinli Mah. Kadir Esen Cad. No:65/1/C İşyeri
: 693,75 TL.
: 20.03.2019 Karar No: 164
: 1 Gün
: Sezer ANIL
: 3.850,00 TL.

: Zeytinli Mah. 550 Sk. No:2/
: 781,25 TL.
: 20.03.2019 Karar No: 165
: 1 Gün
: Ferhat GÜZEL
: 1.500,00 TL. + KDV

20/03/2019 tarih, saat 11:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Altınoluk Şahindere Mah.
Muhammen Bedel			
: 456,25 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 20.03.2019 Karar No: 166
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İPTAL
İhale bedeli				
: 20/03/2019 tarih, saat 11:15‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Şahindere Mah. Bent Cad. No:9 1 adet büfe
Muhammen Bedel			
: 437,50 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 20.03.2019 Karar No: 167
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Vedat İLHAN
İhale bedeli				
: 510,00 TL.
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20/03/2019 tarih, saat 11:30‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Altınkum Mah. Çiftlik Cad. No:27 1 Adet Büfe
Muhammen Bedel			
: 562,50 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 20.03.2019 Karar No: 168
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Adile YILDIZER
İhale bedeli				
: 660,00 TL.
20/03/2019 tarih, saat 11:45‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Kızılkeçili Mah. Çay Cad. No: 14/2 Piknik Alanı
Muhammen Bedel			
: 900,00 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 20.03.2019 Karar No: 169
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Caner İNAL
İhale bedeli				
: 1.100,00 TL.
20/03/2019 tarih, saat 12:00‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Soğanyemez Mah. 521 Sokak No.2/1 İş yeri
Muhammen Bedel			
: 1.000,00 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 20.03.2019 Karar No: 170
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Murat ÇİFTSÜREN
İhale bedeli				
: 1.500,00 TL.
2019 YILI NİSAN AYI
TOPLANTI TARİHİ

SAATİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

03/04/2019

16:00

28

212-224

13

10/04/2019

16:00

29

225

1

17/04/2019

16:00

30

226-242

17

26/04/2019

16:00

31

243-257

15

TOPLAM

TOTAL KARAR SAYISI

46

2019 YILI MAYIS AYI
TOPLANTI TARİHİ

SAATİ

08/05/2019

16:00

32

258-282

25

16/05/2019

16:00

33

283-296

14

22/05/2019

16:00

34

297-313

17

29/05/2019

16:00

35

314-338

25

TOPLAM

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

TOTAL KARAR SAYISI

81
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2019 YILI HAZİRAN AYI
TOPLANTI TARİHİ

SAATİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

TOTAL KARAR SAYISI

12/06/2019

16:00

36

339-342

4

19/06/2019

16:00

37

343-359

17

26/06/2019

16:00

38

360-384

25

TOPLAM

46

2019 YILI TEMMUZ AYI
TOPLANTI TARİHİ

SAATİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

03/07/2019

16:00

39

385-405

21

10/07/2019

16:00

40

406-428

23

17/07/2019

16:00

41

429-450

22

24/07/2019

16:00

42

451-458

8

31/07/2019

10:00

43

459

1

31/07/2019

10:05

44

460

1

31/07/2019

10:07

45

461

1

31/07/2019

10:07

46

462

1

31/07/2019

10:08

47

463

1

31/07/2019

10:11

48

464

1

31/07/2019

10:12

49

465

1

31/07/2019

10:13

50

466

1

31/07/2019

10:15

51

467

1

31/07/2019

10:17

52

468

1

31/07/2019

10:18

53

469

1

31/07/2019

10:20

54

470

1

31/07/2019

10:25

55

471

1

31/07/2019

16:00

56

472-511

TOPLAM
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TOTAL KARAR SAYISI

40
127

2019 yılı Temmuz ayı içinde , 2886 sayılı D.İ. K.’nu kapsamında ( 13 ) adet ihale yapılmış olup, özet
bilgileri, tarih sırasına göre ayrıntılı olarak aşağıda gösterilmiştir.
31/07/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Zeytinli Mah.si, 550.Sok., No:2/1 kayıtlı 1 adet fırının
Muhammen Bedel			
: 781,25TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 31.07.2019 Karar No: 459
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Melih KOÇAK
İhale bedeli				
: 850,00 TL.
31/07/2019 tarih, saat 10:05 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Sarıkız Mah.si, Ali İleri Cad, No:5 1 adet WC
Muhammen Bedel			
: 2.000,00TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 31.07.2019 Karar No: 460
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
31/07/2019 tarih, saat 10:07 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Sarıkız Mah.si, Ali İleri Cad, No:5 1 adet WC
Muhammen Bedel			
: 2.000,00TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 31.07.2019 Karar No: 461
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
31/07/2019 tarih, saat 10:07 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Mehmetalan Mah.si, No:125 Kahvehane
Muhammen Bedel			
: 223,75TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 31.07.2019 Karar No: 462
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
31/07/2019 tarih, saat 10:08 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Avcılar Mah.si, İskele Sok., No:215 Depo
Muhammen Bedel			
: 175,00TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 31.07.2019 Karar No: 463
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
31/07/2019 tarih, saat 10:11 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Güre Mah.si, Edremit Cad., No:4 Dükkan
Muhammen Bedel			
: 175,00TL.
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İhale tarih, saati ve karar sayısı : 31.07.2019 Karar No: 464
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
31/07/2019 tarih, saat 10:12 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Cumhuriyet Mah.si, Barış 4.Sok., No:3 Dükkan
Muhammen Bedel			
: 962,50TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 31.07.2019 Karar No: 465
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
31/07/2019 tarih, saat 10:13 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
:ŞahindereMah.si, Akçakıl Cad., 3/30 Sanayi Dükkanı
Muhammen Bedel			
: 475,00TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 31.07.2019 Karar No: 466
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
31/07/2019 tarih, saat 10:15 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
:ŞahindereMah.si, Akçakıl Cad., 17 Sanayi Dükkanı
Muhammen Bedel			
: 373,75TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 31.07.2019 Karar No: 467
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
31/07/2019 tarih, saat 10:17 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
:ŞahindereMah.si, Akçakıl Cad., 7 Sanayi Dükkanı
Muhammen Bedel			
: 373,75TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 31.07.2019 Karar No: 468
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
31/07/2019 tarih, saat 10:17 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
:ŞahindereMah.si, Akçakıl Cad., 7 Sanayi Dükkanı
Muhammen Bedel			
: 373,75TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 31.07.2019 Karar No: 469
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
31/07/2019 tarih, saat 10:18 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
Zeytinli Mah., Kadir Esen Cad.si, No:65/1C İş yeri
Muhammen Bedel			
: 693,75TL
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İhale tarih, saati ve karar sayısı : 31.07.2019 Karar No: 470
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
31/07/2019 tarih, saat 10:19 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
Dereli Mah., Dereli Sok., No:159 Kahvehane
Muhammen Bedel			
: 190,00TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 31.07.2019 Karar No: 471
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Hayati ÖZEL
İhale bedeli				
: 200,00 TL.
2019 YILI AĞUSTOS AYI
TOPLANTI TARİHİ

SAATİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

TOTAL KARAR SAYISI

07/08/2019

10:00

57

512

1

07/08/2019

10:29

58

513

1

07/08/2019

10:45

59

514

1

07/08/2019

16:00

60

515-529

15

21/08/2019

16:00

61

530-561

32

28/08/2019

10:00

62

562

1

28/08/2019

16:00

63

563-584

22

TOPLAM

73

2019 yılı Ağustos ayı içinde , 2886 sayılı D.İ. K.’nu kapsamında ( 4 ) adet ihale yapılmış olup, özet
bilgileri, tarih sırasına göre ayrıntılı olarak aşağıda gösterilmiştir.
07/08/2019 tarih, saat 10:00 ‘da
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
Muhammen Bedel			
İhale tarih, saati ve karar sayısı
İhale süresi				
İhaleyi Alan				
İhale bedeli				

2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet

07/08/2019 tarih, saat 10:29 ‘da
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
Muhammen Bedel			
İhale tarih, saati ve karar sayısı
İhale süresi				
İhaleyi Alan				
İhale bedeli				

2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet

Narlı Mah.si,Mavi Ege Yapı Koop. No: 71/21 Dubleks
: 220.000,00 TL
: 07.08.2019 Karar No: 512
: 1 Gün
: Vahide KAHVECİ
: 237.050,00 TL

Narlı Mah.si, Ayvalıburun Sokak, No:156 Dubleks
: 250.000,00TL
: 07.08.2019 Karar No: 513
: 1 Gün
: Vahide KAHVECİ
: 252.000,00 TL.
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07/08/2019 tarih, saat 10:45 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
Narlı Mah.si, Ayvalıburun Sokak, No:156 Dubleks 353 Ada 2 Parsel
Muhammen Bedel			
: 275.000,00TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 07.08.2019 Karar No: 514
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
28/08/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
Edremit Belediyesi Hizmet Binası içerisinde B Blok Zemin Kat
5m² kullanım alanına sahip 1 nolu ve B Blok çatı arası 25m² kullanım alanına sahip 5 nolu çay
ocağı
Muhammen Bedel			
: 4.583,33TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 28.08.2019 Karar No: 562
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Tarık EVCİ
İhale bedeli				
: 4.950,00 TL.
2019 YILI EYLÜL AYI
TOPLANTI TARİHİ

SAATİ

04/09/2019

16:00

64

585-598

14

11/09/2019

10:00

65

599

1

11/09/2019

10:30

66

600

1

11/09/2019

16:00

67

601-624

24

18/09/2019

10:00

68

625

1

18/09/2019

10:10

69

626

1

18/09/2019

10:21

70

627

1

18/09/2019

16:00

71

628-640

13

25/09/2019

10:00

72

641

1

25/09/2019

10:03

73

642

1

25/09/2019

10:05

74

643

1

25/09/2019

10:30

75

644

1

27/09/2019

16:00

76

645-671

27

TOPLAM
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TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

TOTAL KARAR SAYISI

87

2019 yılı Eylül ayı içinde , 2886 sayılı D.İ. K.’nu kapsamında ( 9 ) adet ihale yapılmış olup, özet
bilgileri, tarih sırasına göre ayrıntılı olarak aşağıda gösterilmiştir
11/09/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
Camivasat Mah.si., Baraj Cad.si., Oruçoğlu Parkı Büfe Muhammen Bedel			
: 1.825,00 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 11.09.2019 Karar No: 599
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Turgay GÖRMEN
İhale bedeli				
: 1.850,00 TL.
11/09/2019 tarih, saat 10:30 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
Camivasat Mah.si., Baraj Cad.si., Oruçoğlu Parkı Büfe Muhammen Bedel			
: 1.425,00 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 11.09.2019 Karar No: 600
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
18/09/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihaleile ilgiliözet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
Tuzcumurat Mah.si.,776 ada, (155,42m²) 3 no.lu arsa vasfındaki
taşınmaz
Muhammen Bedel			
: 104.131,40TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 18.09.2019 Karar No: 625
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
18/09/2019 tarih, saat 10:10 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
Kadıköy Mah.si., 231 ada (563,65m²) 3 no.lu arsa vasfındaki taşınmaz
Muhammen Bedel			
: 1.014.570,00TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 18.09.2019 Karar No: 626
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
18/09/2019 tarih, saat 10:21 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 31.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
Güre Mah.si., 666 ada, (68,63m²) 5 no.lu arsa vasfındaki taşınmaz
Muhammen Bedel			
: 89.219,00TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 18.09.2019 Karar No: 627
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Seher KANADLI
İhale bedeli				
: 90.000,00TL
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25/09/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 31.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Kadıköy Mah.si., Kocaseyit Cd., No:2E Dükkan
Muhammen Bedel			
: 518,75TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 25.09.2019 Karar No: 641
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
25/09/2019 tarih, saat 10:03 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 31.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: İskele Mah.si., Atatürk 1.Sok., No:401 İş yeri
Muhammen Bedel			
: 900,00TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 25.09.2019 Karar No: 642
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
25/09/2019 tarih, saat 10:05 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 31.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Zeytinli Mah. Soğuk Hava Deposu
Muhammen Bedel			
: 900,00TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 25.09.2019 Karar No: 643
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
25/09/2019 tarih, saat 10:30 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 31.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Zeytinli Mah.si., 2130 ada, 192 no.lu parsel içerisindeki 2 adet
kesimhane
Muhammen Bedel			
: 1.437,50 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 25.09.2019 Karar No: 644
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Fatih ONUK
İhale bedeli				
: 4.150,00 TL.
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2019 YILI EKİM AYI
TOPLANTI TARİHİ

SAATİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

02/10/2019

TOTAL KARAR SAYISI

16:00

77

672-695

24

03/10/2019

16:00

78

696

1

09/10/2019

10:00

79

697

1

09/10/2019

10:15

80

698

1

09/10/2019

10:15

81

699

1

09/10/2019

10:15

82

700

1

09/10/2019

10:15

83

701

1

09/10/2019

10:15

84

702

1

09/10/2019

10:15

85

703

1

09/10/2019

10:15

86

704

1

09/10/2019

16:00

87

705-720

16

16/10/2019

10:00

88

721

1

16/10/2019

10:10

89

722

1

16/10/2019

10:23

90

723

1

16/10/2019

10:28

91

724

1

16/10/2019

10:40

92

725

1

16/10/2019

11:00

93

726

1

16/10/2019

11:13

94

727

1

16/10/2019

11:15

95

728

1

16/10/2019

11:30

96

729

1

16/10/2019

11:51

97

730

1

16/10/2019

12:08

98

731

1

16/10/2019

12:10

99

732

1

16/10/2019

12:18

100

733

1

16/10/2019

12:25

101

734

1

16/10/2019

12:38

102

735

1

16/10/2019

12:46

103

736

1

16/10/2019

12:49

104

737

1

16/10/2019

13:02

105

738

1
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TOPLANTI TARİHİ

SAATİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

16/10/2019

16:00

106

739-746

8

23/10/2019

10:00

107

747

1

23/10/2019

10:00

108

748

1

23/10/2019

10:05

109

749

1

23/10/2019

10:15

110

750

1

23/10/2019

10:16

111

751

1

23/10/2019

10:18

112

752

1

23/10/2019

10:20

113

753

1

23/10/2019

16:00

114

754-771

18

30/10/2019

16:00

115

772-782

11

TOPLAM

TOTAL KARAR SAYISI

111

2019 yılı Ekim ayı içinde , 2886 sayılı D.İ. K.’nu kapsamında ( 34 ) adet ihale yapılmış olup, özet
bilgileri, tarih sırasına göre ayrıntılı olarak aşağıda gösterilmiştir.
09/10/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: İkizçay Mah.si., Atatürk Cad.si., No: 44B adresinde bulunan 1
adet büfenin
Muhammen Bedel			
: 1.562,50TL L
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 09.10.2019 Karar No: 697
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
09/10/2019 tarih, saat 10:15 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Yolören Mah. 147 ada, 2 parsel, 2 Adet arsa
Muhammen Bedel			
: 2.937.776,38TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 09.10.2019 Karar No: 698
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
09/10/2019 tarih, saat 10:15 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Yolören Mah. 147 ada, 2 parsel, 1Adet arsa
Muhammen Bedel			
: 3.051.830,64TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 09.10.2019 Karar No: 699
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Göksel DUMAN
İhale bedeli				
: 3.750,00TL
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09/10/2019 tarih, saat 10:15 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: : Yolören Mah. 148 ada, 1 parsel, 1Adet arsa
Muhammen Bedel			
: 13.299.165,60 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 09.10.2019 Karar No: 700
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
09/10/2019 tarih, saat 10:15 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Yolören Mah. 148 ada, 2 parsel, 1Adet arsa
Muhammen Bedel			
: 5.776.359,24TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 09.10.2019 Karar No: 701
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
09/10/2019 tarih, saat 10:15 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Zeytinli Mah. 1642 Ada, 18 Nolu Parsel
Muhammen Bedel			
: 10.109.947,71TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 09.10.2019 Karar No: 702
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
09/10/2019 tarih, saat 10:15 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Zeytinli Mah. 1643 Ada, 1 Nolu Parsel
Muhammen Bedel			
: 11.011.973,28TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 09.10.2019 Karar No: 703
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
09/10/2019 tarih, saat 10:15 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Yolören Mah. 1 Adet Zeytinlik
Muhammen Bedel			
: 7.576.512,50TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 09.10.2019 Karar No: 704
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
16/10/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Edremit Mrkz. 1 Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 721
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
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16/10/2019 tarih, saat 10:10 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Edremit Mrkz. 2 Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 722
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Tevfik GÖRGÜN
İhale bedeli				
: 15.541,00 TL.
16/10/2019 tarih, saat 10:23 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Edremit Mrkz. 3 Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 723
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Erkan KANBER
İhale bedeli				
: 34.206,00 TL.
16/10/2019 tarih, saat 10:28 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Edremit Mrkz. 4 Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 724
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Erkan KANBER
İhale bedeli				
: 19.000,00 TL.
16/10/2019 tarih, saat 10:40 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Zeytinli 1. Nolu KAYME
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 725
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Sedettin ZİLİ
İhale bedeli				
: 37.100,00 TL.
16/10/2019 tarih, saat 11:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Zeytinli 2. Nolu KAYME
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 726
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Yahya KARABEY
İhale bedeli				
: 18.100,00 tl.
16/10/2019 tarih, saat 11:13 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Güre 1 Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 727
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Şamil DANACI
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İhale bedeli				

: 22.120,00 TL.

16/10/2019 tarih, saat 11:15 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Çamlıbel 1 Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 728
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Sadettin ZİLİ
İhale bedeli				
: 35.572,56 TL.
16/10/2019 tarih, saat 11:30 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Altınoluk 1 Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 729
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Sadettin ZİLİ
İhale bedeli				
: 60.050,00 TL.
16/10/2019 tarih, saat 11:51 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Altınoluk 2 Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 730
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Atahan AYHAN
İhale bedeli				
: 40.900,00 TL.
16/10/2019 tarih, saat 12:08 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Avcılar 1. Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 731
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Şamil DANACI
İhale bedeli				
: 45.700,00 TL.
16/10/2019 tarih, saat 12:10 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Avcılar 2. Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 732
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Durmuş Can KAVLAKOĞLU
İhale bedeli				
: 14.600,00 TL.
16/10/2019 tarih, saat 12:18 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Narlı 1 Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 733
İhale süresi				
: 1 Gün
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İhaleyi Alan				
İhale bedeli				

: Hüseyin ÖZDERİ
: 40.050,00 TL.

16/10/2019 tarih, saat 12:25 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Kızılkeçil 1 Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 734
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Şamil DANACI
İhale bedeli				
: 39.150,00 TL.
16/10/2019 tarih, saat 12:38 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Tahtakuşlar 1 Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 735
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Atahan AYHAN
İhale bedeli				
: 20.170,00 TL.
16/10/2019 tarih, saat 12:46 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Yaylaönü 1 Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 736
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Serdar GÖZEN
İhale bedeli				
: 12.600 TL.
16/10/2019 tarih, saat 12:49 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Kadıköy 1 Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 737
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Serdar GÖZEN
İhale bedeli				
: 40.000,00 TL.
16/10/2019 tarih, saat 13:02 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Yolören 1 Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 16.10.2019 Karar No: 738
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: 6.100,00 TL.
İhale bedeli				
: Atahan AYHAN
23/10/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Güre Mah.si., Edremit Cad., No:4 Dükkan
Muhammen Bedel			
: 668,75 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 23.10.2019 Karar No: 747
İhale süresi				
: 1 Gün
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İhaleyi Alan				
İhale bedeli				

: İptal
: İptal

23/10/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Güre Cumhuriyet Mah.si.,Barış Sokak.,No:3 Dükkan
Muhammen Bedel			
: 962,50 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 23.10.2019 Karar No: 748
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
23/10/2019 tarih, saat 10:05 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
:Altınoluk Mah.si.,Akçakıl Cad.No:3/30 Sanayi Dükkanı
Muhammen Bedel			
: 475,00 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 23.10.2019 Karar No: 749
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Muhsin YILMAZ
İhale bedeli				
: 1.700
23/10/2019 tarih, saat 10:15 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Avcılar Mah. İskele Sokak No : 214 Depo
Muhammen Bedel			
: 175,00 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 23.10.2019 Karar No: 750
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Mehmet Emin KARABULUT
İhale bedeli				
: İptal
23/10/2019 tarih, saat 10:16 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Avcılar Mah. İskele Sokak No : 215 Depo
Muhammen Bedel			
: 175,00 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 23.10.2019 Karar No: 751
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Mehmet Emin KARABULUT
İhale bedeli				
: İptal
23/10/2019 tarih, saat 10:18 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Mehmetalan Mah.si., No:125 Kahvehane
Muhammen Bedel			
: 223,75 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 23.10.2019 Karar No: 752
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Emir Ali ALDEMİR
İhale bedeli				
: 227,00 TL.
23/10/2019 tarih, saat 10:20 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Sarıkız Mah. Aliileri Cad. 1 Adet WC ve İş weri
Muhammen Bedel			
: 2.000,00 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 23.10.2019 Karar No: 753
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
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23/10/2019 tarih, saat 10:25 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Sarıkız Mah. Aliileri Cad. 1 Adet WC ve İş weri
Muhammen Bedel			
: 2.000,00 TL
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 23.10.2019 Karar No: 753
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal

2019 YILI KASIM AYI
TOPLANTI TARİHİ

SAATİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

06/11/2019

16:00

116

783-809

27

13/11/2019

16:00

117

810-837

28

20/11/2019

10:00

118

838

1

20/11/2019

10:02

119

839

1

20/11/2019

10:10

120

840

1

20/11/2019

10:30

121

841

1

20/11/2019

10:45

122

842

1

20/11/2019

10:51

123

843

1

20/11/2019

10:55

124

844

1

20/11/2019

16:00

125

845-860

16

27/11/2019

10:00

126

861

1

27/11/2019

10:03

127

862

1

27/11/2019

10:04

128

863

1

27/11/2019

10:05

129

864

1

27/11/2019

10:06

130

865

1

27/11/2019

10:07

131

866

1

27/11/2019

10:09

132

867

1

27/11/2019

10:10

133

868

1

27/11/2019

16:00

134

869-892

24

TOPLAM
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TOTAL KARAR SAYISI

110

2019 yılı Kasım ayı içinde , 2886 sayılı D.İ. K.’nu kapsamında ( 15 ) adet ihale yapılmış olup, özet
bilgileri, tarih sırasına göre ayrıntılı olarak aşağıda gösterilmiştir.
20/11/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Edremit Merkez 1. Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 20.11.2019 Karar No: 838
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
20/11/2019 tarih, saat 10:02 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Edremit Merkez 2. Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 20.11.2019 Karar No: 839
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
20/11/2019 tarih, saat 10:10 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Avcılar 1. Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 20.11.2019 Karar No: 840
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Sadettin ZİLİ
İhale bedeli				
: 42.050,00 TL.
20/11/2019 tarih, saat 10:30 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Narlı 1. Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 20.11.2019 Karar No: 841
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Necdet İNCE
İhale bedeli				
: 38.400,00 TL.
20/11/2019 tarih, saat 10:45 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Kızılkeçili 1. Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 20.11.2019 Karar No: 842
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Tevfik GÖRGÜN
İhale bedeli				
: 22.700,00 TL.
20/11/2019 tarih, saat 10:51 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Yaylaönü 1. Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 20.11.2019 Karar No: 843
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Tevfik GÖRGÜN
İhale bedeli				
: 9.450,00 TL.
Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

163

20/11/2019 tarih, saat 10:55 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Kadıköy 1. Nolu Kayme
Muhammen Bedel			
: Beher Çuval 153,33 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 20.11.2019 Karar No: 844
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Tevfik GÖRGÜN
İhale bedeli				
: 19.250,00 TL
27/11/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Kadıköy Mah. 1 Adet Mesken
Muhammen Bedel			
: TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 27.11.2019 Karar No: 861
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Ünsal İbrahim AKIN
İhale bedeli				
: 110.050,00 TL
27/11/2019 tarih, saat 10:03 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Kadıköy Mah. 1 Adet Mesken
Muhammen Bedel			
: TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 27.11.2019 Karar No: 862
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İptal
İhale bedeli				
: İptal
27/11/2019 tarih, saat 10:04 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Kadıköy Mah. 1 Adet Mesken
Muhammen Bedel			
: TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 27.11.2019 Karar No: 863
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Gökhan TANIŞ
İhale bedeli				
: 120.030 TL
27/11/2019 tarih, saat 10:05 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Kadıköy Mah. 1 Adet Mesken
Muhammen Bedel			
: TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 27.11.2019 Karar No: 864
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
27/11/2019 tarih, saat 10:06 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Kadıköy Mah. 1 Adet Mesken
Muhammen Bedel			
: TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 27.11.2019 Karar No: 865
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
27/11/2019 tarih, saat 10:07 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
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bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Kadıköy Mah. 1 Adet Mesken
Muhammen Bedel			
: TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 27.11.2019 Karar No: 866
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Mehmet TANIŞ
İhale bedeli				
: 120.050 TL
27/11/2019 tarih, saat 10:09 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Kadıköy Mah. 1 Adet Mesken
Muhammen Bedel			
: TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 27.11.2019 Karar No: 867
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
27/11/2019 tarih, saat 10:10‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Kadıköy Mah. 1 Adet Mesken
Muhammen Bedel			
: TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 27.11.2019 Karar No: 868
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
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2019 YILI ARALIK AYI
TOPLANTI TARİHİ

SAATİ

TOPLANTI SAYISI

04/12/2019

10:00

135

893

1

04/12/2019

10:00

136

894

1

04/12/2019

10:00

137

895

1

04/12/2019

10:00

138

896

1

04/12/2019

10:00

139

897

1

04/12/2019

10:00

140

898

1

04/12/2019

10:00

141

899

1

04/12/2019

16:00

142

900-923

24

11/12/2019

10:00

143

924

1

11/12/2019

10:20

144

925

1

11/12/2019

16:00

145

926-945

20

18/12/2019

16:00

146

946-977

32

25/12/2019

16:00

147

978-1007

30

31/12/2019

16:00

148

1008-1009

2

TOPLAM

KARAR SAYISI

TOTAL KARAR SAYISI

117

2019 yılı Aralık ayı içinde , 2886 sayılı D.İ. K.’nu kapsamında ( 9 ) adet ihale yapılmış olup, özet
bilgileri, tarih sırasına göre ayrıntılı olarak aşağıda gösterilmiştir.
04/12/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Yolören Mah Arsa
Muhammen Bedel			
: 2.937.776,38 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 04.12.2019 Karar No: 893
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
04/12/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Yolören Mah Arsa
Muhammen Bedel			
: 3.051.830,64 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 04.12.2019 Karar No: 894
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
04/12/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
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Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Yolören Mah Arsa
Muhammen Bedel			
: 13.299.165,60 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 04.12.2019 Karar No: 895
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
04/12/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Yolören Mah Arsa
Muhammen Bedel			
: 5.776.359,24 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 04.12.2019 Karar No: 896
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
04/12/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Zeytinli Mah. 1Adet Zeytinlik
Muhammen Bedel			
: 10.109.947,71 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 04.12.2019 Karar No: 897
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
04/12/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Zeytinli Mah. 1Adet Zeytinlik
Muhammen Bedel			
: 11.011.973,28 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 04.12.2019 Karar No: 898
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
04/12/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Yolören Mah. Zeytinlik
Muhammen Bedel			
: 7.576.512,50 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 04.12.2019 Karar No: 899
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: İPTAL
İhale bedeli				
: İPTAL
11/12/2019 tarih, saat 10:00 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Narlı Mah. Ayvalıburun Mevkii No:156 2 Nolu Mesken
Muhammen Bedel			
: 275.000,00 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 11.12.2019 Karar No: 924
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Vahide KAHVECİ
İhale bedeli				
: 290.000,00 TL.
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11/12/2019 tarih, saat 10:20 ‘da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.md.si ne göre yapılan ihale ile ilgili özet
bilgiler
Taşınmaz malın cinsi, mevkii
: Sarıkız Mah. 305 Sokak No:2 park İçerisine Büfe
Muhammen Bedel			
: 875.000,00 TL.
İhale tarih, saati ve karar sayısı : 11.12.2019 Karar No: 925
İhale süresi				
: 1 Gün
İhaleyi Alan				
: Ahmet HARTEVİOĞLU
İhale bedeli				
: 3.000,00 TL.
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1. GENEL BİLGİLER
A. MİSYON VE VİZYON
MİSYON
Misyonumuz, tüm çalışanları ile birlikte
çevreci, katılımcı, insan odaklı, güvenilir, hesap odaklı, şeffaf ve adil bir yöntem anlayışıyla hizmetleri en etkin ve verimli bir şekilde
sunarak, kentin değişimine yön verip halkın
yaşam standardını yükseltmek.
VİZYON
Vizyonumuz, ekonomisi güçlü, kültürel
değerleri canlı, çevreye duyarlı, teknolojinin
tüm araç ve gereçlerinden faydalanılarak
kendine ayrılan bütçeyi tasarruflu kullanan,
doğal kaynakları koruyan, ihtiyaç halinde
günün her saatinde ekiplerini organize edebilen, eğitimli ekipler oluşturan, her kesimin
beğenisini kazanan, modern ve sağlıklı bir
kent oluşturmak.
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
GÖREVLER
5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi a bendinde ‘’ İmar, Su ve Kanalizasyon,
Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı; Coğrafi ve Kent
Bilgi Sistemleri; Çevre ve İnsan Sağlığı, Temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma; park ve
yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat; turizm
ve tanıtım; gençlik ve spor; sosyal hizmet ve
yardım; nikah, meslek ve beceri kazandırma;
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri
ile nüfusu 50.000 i geçen belediyeler kadın ve
çocuklar için koruma evleri açar. ‘’ denilmektedir.
Bu bağlamda;
- Edremit Belediyesi sınırları içerisindeki üretilen atıkların toplanması, taşınması,
bertarafı ile Cadde ve Sokak süpürülmesi ve
yıkanmasını sağlamak,
- Hizmetlerin aksamaması ve hizmet aktivitesinin artırılması için personellerini hizmet
içi eğitime tabi tutmak.
- Çevre konusunda eğitim, araştırma
yapmak, yaptırmak, desteklemek, halkın
çevre bilincini geliştirici her türlü girişimde
bulunmak. Basın müdürlüğümüz ile işbirliği
içerisinde çeşitli bilgilendirici faaliyetlerimizi
vatandaşlara ulaştırılmasını sağlamak.
- Tüm kamu ve kuruluşlar ile hastaneler,
okullar, askeri bölgeler, ev, işyerleri ve pazaryerlerinin, çöplerinin toplanması çalışmalarını
etkili bir biçimde yürütmek.
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- Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ve Caddelerde yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli
çalışmaları yapmak.
- Geri kazanılabilir Atıkların Geri dönüşümlerinin sağlanması amacı ile Çevre ve şehircilik Bakanlığınca onaylanmış olan Edremit
Belediyesi Ambalaj Atıkları Geri dönüşüm
planları dahilinde Ambalaj atıklarının toplama ve kaynağında ayrıştırma işlemlerinin
takip ve kontrolünü sağlamak.
- Edremit Belediyesi sınırları dâhilinde
Bitkisel atık yağ üreten üreticilerinden çıkan
bitkisel atık yağlar, periyodik olarak Bitkisel Atık Taşıma Lisansı bulunan araçlar ile
yüklenicinin geri kazanım tesisine toplanıp
taşınmasını sağlamak.
- Edremit İlçe sınırları dahilinde Okullar, Hastaneler, Alışveriş merkezleri, Büyük
AVM’ ler, Otel, Motel, İbadet haneler, Siteler,
Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Özel sektörlere
Atık pil toplama kutuları bırakılarak toplama
işlemlerinin takip ve kontrolünü sağlamak.
- Kurban Bayramlarında, kurban kesim yerlerinin ve satış noktalarının temizliğini
yapmak, sağlıklı bir ortam oluşturulması için
bu yerlerin dezenfekte edilmesini sağlamak.
- Çevreyi ve çevre değerlerini bozucu,
çevreyi kirletici faaliyetlere engel olmak için
gerekli tedbirleri almak, ekibi ile birlikte uygulanmasını sağlamak.
- Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personellerin aylık maaş ve özlük haklarını takip
etmek, Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları arasındadır.

C. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER
1. FİZİKSEL YAPI
Temizlik İşleri Müdürlüğü, Edremit Belediyesi hizmet binasında faaliyet göstermektedir.
3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Müdürlüğümüz, çağdaş ve AB standartlarına uygun daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla bilgi ve bilişim konusunda;
Müdürlüğümüz bünyesinde mevcut 1 adet
faks, 6 adet bilgisayar, 4 adet el telsizi, 2 adet
değişik özelliklere sahip yazıcı, Belediye içi
bilgisayar ağı, Müdürlüğümüzü ilgilendiren
çağımızın gereksinimi olan teknolojik yenilikleri takip ederek ilgili personellere eğitim
vermek yoluyla faydalanmaktadır.
4. İNSAN KAYNAKLARI
Temizlik İşleri Müdürlüğünün fiziki personel
yapısı;
1 Müdür
2 Memur
2 Kadrolu işçi
237 Sürekli İşçi olmak üzere toplam 242
kişiden oluşmaktadır.
İNSAN KAYNAKLARI
MÜDÜR

1

MEMUR

2

KADROLU İŞÇİ

2

SÜREKLİ İŞÇİ

237

TOPLAM

242

ler;

5. SUNULAN HİZMETLER
a. İdari Hizmetler
Bu faaliyet kapsamında yürütülen işlem-

- Resmi şehir dışı görevlendirmelerde
görevli personelin avans ve harcırah açılış ve
kapama takibinin yapılması
- Kırtasiye malzemeleri ile temizlik malzemelerinin temininin yapılması.
b. İhale Hizmetleri
Keşif hizmetleri tamamlanan projenin
kanunda belirtilen madde ve yönetmeliklere
göre ihale işleminin tamamlanması faaliyetidir.
c. Proje Uygulama Kontrollük Hizmetleri
İhale sonrası yüklenicinin hizmet alım
işini projeye uygun yapıp yapmadığını denetlemek için kontrollük hizmetlerinin gerekli
personel tarafından yaptırılma faaliyetidir.
d. Hakediş kontrolü ve ödenmesi
Hizmetleri
Uygulanan projenin gerçekleşme oranına göre Yüklenicinin hazırlamış olduğu hak
edişin kontrolünü yapmak ve Mali Hizmetler
Müdürlüğü’ ne aylık hak edişlerin gönderilmesi faaliyetidir.
e. Evrak Kayıt ve Arşivleme Hizmetleri
Kurum içi, Belediye içi diğer müdürlükler,
kamu kurumları, özel teşebbüsler ve vatandaşlarla yapılan yazışmaların takip ve kayıtlarının yapıldığı faaliyettir.
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f. Çöp Toplama Hizmetleri
Sorumlu olduğumuz bölgenin çöplerini
toplama faaliyetidir.
g. Cadde ve Sokak Süpürme Hizmetleri
Sorumlu olduğumuz cadde ve sokakların
süpürülmesi ve temizlenmesi işlemidir.
h. Sahillerimizin, Çöplerinin toplanması ve
temizlik hizmetleri
Sahillerimizin, Kumsallarının ve Halk plajlarının çöplerinin toplanıp temizliğinin yapılması işlemleridir.
ı. Pazar Yerlerini Süpürme ve yıkanması
Hizmetleri
Pazaryerlerimizin temizlenmesi işlemleridir.
j. Cadde ve Meydan Yıkama Hizmetleri

Önemli günlerde cadde ve meydanların
yıkanıp temizlenmesi faaliyetidir.
k. Çöp Evlerin Temizlenmesi Hizmetleri
Tespit edilen çöp evlerin temizlenmesi
faaliyetidir.
l. Mahallelerdeki Yol ve Boş Arsaların Temizlenmesi Hizmetleri
Boş arsa ve alanlarda biriken çöplerin
temizlenmesi faaliyetidir.
m. Konteyner, Kül ve cüruf için varil temin
Edilmesi Hizmetleri
İhtiyaca göre vatandaşlarımızın, Başvuran kurum ve kuruluşlara, konteyner ve kış
aylarında kül ve cüruf için varil temin edilmesi
hizmetidir.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A.MALİ BİLGİLER
1.BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İdare Adı

EDREMİT BELEDİYESİ

Harcama Birimi Adı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMA NET BÜTÇE ÖDENEĞİ

GERÇEKLEŞEN NET HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI

2019 MALİ

48.388.331,03 TL.

50.386.073,00 TL.

% 96.03

YILI BÜTÇE

B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİMİZ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2019 YILI
FAALİYETLERİ;
HİZMET ALIMLARIMIZ
ÇÖP TOPLAMA
Temizlik hizmetlerinin 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015,2016,2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi
önümüzdeki yıllar için de yüklenici bir firmaya yaptırılması amacı ile 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanunun 19. Maddesine göre Açık
İhale usulü ile ihalesi yapılan ‘’Kent Temizliği
işlerinde kullanılmak üzere Araç ve İş makinesi Kiralaması Hizmet alım işi’’ Yüklenici Ortem
Temizlik İnşaat Ticaret A.Ş.-Final Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişimi uhdesinde
kalmıştır. 26.12.2018
tarihinde sözleşmesi
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yapılarak, 01.01.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar 12 ay (365 Takvim Günü) süre ile
‘’Kent Temizliği işlerinde kullanılmak üzere
Araç ve İş makinesi Kiralaması Hizmet alım
işi’’ Yüklenici Ortem Temizlik İnşaat Ticaret
A.Ş.-Final Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından Temizlik Hizmetlerimiz devam ettirilmektedir.
24.12.2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696.
sayılı KHK. ile Personeller 31.03.2018 tarihinde
hizmet alımı işinden ayrılarak, Belediyemize ait Personel Anonim Şirketi kurularak
01.04.2018 tarihinden itibaren Sürekli işçi
statüsünde işe başlatılmıştır.
HİZMETLERİMİZ
-Belediyemiz sınırları içerisinde olan
Mahallelerimizde vatandaşlarımızın yapmış
olduğu tadilat, tamiratlardan dolayı dışarıya

çıkarmış olduğu moloz ve hafriyatların eski ev
eşyalarının yanı sıra Bahçe ve peyzaj düzenlemesinden dolayı ağaç dalları ve bahçe
atıklarının kendi imkanlarıyla attırmaları Belediyenin göstermiş olduğu alana dökümünün
yapılması sağlanmaktadır. Vatandaşlarımız
Belediyemizden bu hizmeti istemesi durumunda mali yıl içerisinde çeşitli gelir tarifelerine göre Temizlik İşleri Müdürlüğümüz
bünyesinde bulunan araçlar ile Traktör talep
etmeleri durumunda 1 sefer başına 50 TL,
Kamyon talep etmeleri durumunda1 sefer
başına 100 TL. bedeli mukabilinde ücreti
alınarak hizmet sağlanmıştır.
-Müdürlüğümüzce her gün gündüz ve
gece olmak üzere Katı Atık Toplama kamyonları ile yaz aylarında her gün yaklaşık 400 ton,
kış aylarında ise her gün yaklaşık 150 ton katı
atık toplanıp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Düzeli katı atık depolama sahasına nakli
yapılmıştır.
- Müdürlüğümüzce vakumlu yol süpürme
araçları ile başta Ana arterler, Cadde ve Sokaklarımız her gün süpürülmekte ayrıca pazaryerlerimizin temizliğinde de kullanılmıştır.
- Yol yıkama üniteli Araçlarımız ile Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cumartesi- Pazar günleri
şehrimizde kurulan pazaryerlerimiz ve meydanlarımız ve gelen şikâyet yerlerinin yıkanmasında kullanılmıştır.
- Mevcut olan katı atık depolama sahamızda toplanan katı atıklar depolanması kontrollü olarak ekiplerimiz tarafından
sağlanmıştır.
-Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce genelde her haftanın Salı veya Perşembe günleri
olmak üzere her hafta 1 mahallemizde genel
temizlik yapılmıştır.
-Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce mevcut süpürgeci personel ile başta Ana arterler
ve Bulvarlar olmak üzere Cadde ve Sokaklarımız her gün periyodik olarak temizlenip
süpürülmüştür.
- Edremit ilçe genelinde yaz aylarında
çöp konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte
edilmesi yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz ekipleri tarafından
Edremit ilçe sınırları dahilindeki bütün derelerimizin temizliği periyodik olarak yapılmıştır.

- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve sorumluluğumuzda olan, ZeytinliAkçay- Güre ve Altınoluk Mahallelerindeki
Sahillerimizin bakım ve temizliği rutin olarak
yapılmıştır.
- Tıbbi Atıklar ile ilgili olarak Tıbbi Atıkların
Sterilizasyonu ile ilgili olarak sterilizasyon tesisi olan Vesmed Medikal ve Tıbbi Ür. Tic. ve
San. Ltd. Şti. İle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalanmıştır. Edremit Belediyesi sınırları dâhilinde tıbbi atık
üreten sağlık kuruluşlarının ürettikleri tıbbi
atıklar periyodik olarak haftada iki gün Salı ve
Cuma günleri olmak üzere yönetmeliğe uygun şekilde toplatılmıştır.
- Bitkisel Atık Yağlar ile ilgili olarak, Edremit Belediyesi sınırları alanları dâhilinde bitkisel atık yağ üreten üreticilerinden çıkan
kullanılmış her türlü bitkisel atık yağ, Deha
Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel. Ürt. San. ve Tic. A.Ş. tarafında üretim miktarlarına göre periyodik olarak Bitkisel Atık
Taşıma Lisansı bulunan araçlar ile yüklenicinin geri kazanım tesisine toplanıp taşınmıştır.
- Ambalaj Atıkları ile ilgili olarak 24.08.2011
Tarih ve 28035 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliğine ve 22.10.2012 Tarihli
Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlanmasına, Uygulanmasına ve İzlenmesine ilişkin
usül ve esaslara göre, 10.07.2014 Tarihinde
hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
19.09.2014 Tarihinde onaylanarak yürürlüğe
giren ve 13.09.2017 tarihinde revize edilerek
Online Çevre Ambalaj Atığı Bilgi Sistemi üzerinden takibi yapılan Edremit Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planımız doğrultusunda sözleşme imzalamış olduğumuz Ekolojik
Çevre Geri Dönüşüm Maddeleri İmalat San.
Tic.Ltd. Şti. ile birlikte yürütülmeye devam
edilmektedir.
- Atık Piller ile ilgili olarak Edremit belediyesi ile T.A.P.(Taşınabilir Pil Üreticileri İktisadi
İşletmeleri Derneği) sözleşmesi imzalanmış
olup, İlçemiz genelinde bulunan Resmi ve
Özel Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Site, Otel,
Motel ve Alışveriş merkezlerine atık pil kutularının dağıtımları yapılmıştır.
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Belediyemiz ile T.A.P.(Taşınabilir Pil Üreticileri İktisadi İşletmeleri Derneği) birlikte Her
yıl düzenli olarak planlanan tarihler arasında
İlçemiz genelinde Okullar arası ödüllü Atık Pil
Toplama kampanyası düzenlenmektedir.
- Kurban Bayramlarında, kurban kesim
yerlerinin ve satış noktalarının temizliğini
yapılmış, Sağlıklı bir ortam oluşturulması için
bu yerlerin dezenfekte edilmesini sağlanmıştır.
- Resmi ve Dini bayramlarda tören alanları,
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tören öncesi ve tören sonrası titizlikle temizlenmiştir.
- Ramazan ayı öncesi Kültür ve Sosyal
Hizmetler Müdürlüğümüz ile koordineli
olarak Tüm camilerimizin temizliği yapılmıştır.
- Okulların ve resmi kurumların çevresinin
istenmesi durumunda temizliği yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz bünyesinde 01.01.201931.12.2019 tarihleri arasında 1236 gelen evrak
kayıt altına alınmış, 926 adet evraka cevap verilmiş ve 253 evrakın zimmetle teslimi
yapılmıştır.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2019 YILI İÇERİSİNDE
TAMAMLANAN PROJELERİ;
AKTARMA İSTASYONU
6360 sayılı Büyükşehir belediye kanununun yürürlüğe girmesinden sonra
İlçemiz genelinde toplanan atıklar Balıkesir
Büyükşehir Belediyesine bağlı Savaştepe yolunda bulunan düzenli katı atık depolama sahasına taşınmaya başlanılmıştır.
Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Havran Eseler Mevkiine bir
atık aktarma istasyonu yapılmış olup ilçemizde toplanan atıkların buraya taşınması istenilmiştir.
Ancak Müdürlüğümüz tarafından bu
taşıma maliyeti fazla bulunulduğu için
İlçemiz Akçay Mahallesi Dallas mevkiine
müdürlüğümüz tarafından bir aktarma istasyonu yapılarak atık taşıma maliyetleri ciddi
anlamda düşürülmüştür.

SIFIR ATIK PROJESİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince
Belediye binamızda sıfır atık projesi uygulanma çalışmaları başlatılmıştır.
Ayrıca Müdürlüğümüze bağlı personellerce
İlçemiz genelindeki okullarda sıfır atık projesi tanıtımı ve işleyişini anlatan eğitimler verilmektedir.

KAYNAK ATÖLYESİ
Tamir bakım maliyetlerini düşürmek, istihdama katkı sağlamak, dışa bağımlılığı
azaltmak adına müdürlüğümüz bünyesinde
2 kaynak işleri personeli ile tamir ve bakım
atölyesi kurulmuştur. Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan deforme olmuş
konteyner ve tüm demir aksamlı malzemelerin bakım onarımı Temizlik İşleri Müdürlüğü
atölyesinde kendi imkanlarımız ile yapılmaktadır.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2019 YILI İÇERİSİNDE
PLANLANIP 2020 YILI İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI PLANLANAN PROJELERİ;
ATIK GETİRME MERKEZİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yayımlanan Atık Getirme Merkezi Tebliği’ne
göre İlçemiz sınırları içerisinde Belediyemiz
uhdesinde 1. Sınıf atık getirme merkezi yapılması gerekmektedir.
Bu bağlamda; Müdürlüğümüz tarafından
atık getirme merkezinin yeri belirlenmiş olup
projesi hazırlanmaktadır.2020 yılı içerisinde
atık getirme merkezinin faaliyete başlaması
hedeflenmektedir.

YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ
Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan gözlemler ve çalışmalar neticesi olarak İlçemizde bulunan bazı noktalarda yoğun trafik sebebiyle çöp konteynerlerinin boşaltılması çok
zor olmaktadır.
Bu sebepten dolayı boyutu 5000 LT’ yi bulan yeraltı çöp konteynerleri belirlenen bu
noktalara konularak atık toplama hizmetinin
daha verimli yapılması planlanmaktadır.

KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
A. ÜSTÜNLÜKLER
- Çalışan personelin ilçemizi iyi tanıması
- Hizmet kalitemizin iyi olması
- Vatandaşlarımızdan Bimer yolu ile, şahsen,
dilekçe yolu ile ve Sosyal medya aracılığı ile
Belediyemiz internet sitesine yapılan başvuruların en kısa sürede değerlendirilip
sonuçlandırılması.
- Vatandaşlarımızın her zaman müdürlük
yetkilileri ile görüşebilmesi ve şikâyetlerini
anlatabilmeleri.
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TOPLAM:
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2019 Yılı
Tabiplik Faaliyet Raporu

336 Adet Ev Hastası
512 Adet Muayene

Belediye Tabipliği ve İşyeri Sağlık Güvenlik
Birimi olarak verdiğimiz
hizmetler şunlardır:

TOPLAM: 4903 Adet
ması yapılmıştır.

1 - Belediyemiz bünyesinde Edremit, Dalyan
mahallesi, Zeytinli
mahallesi ve Çamlıbel mahallesi olarak 4
adet halka sağlık hizmeti
verdiğimiz sağlık evi bulunmaktadır.
2- Akçay mahallemizdeki sağlık evimizde
ellerinde reçeteler
doğrultusunda halka eğer elimizde varsa ilaç
yardımı yapılıyor.
3- Dalyan Mahallesi ve Çamlıbel mahallesine
haftanın belirli günleri aile
hekimi gelmekte ve halka sağlık ve muayene
hizmeti vermektedir.
4 -Gerek belediye personeli, gerek dışarıdan
gelen vatandaşların
ellerindeki reçeteleri doğrultusunda enjeksiyon uygulamaları
yapılıyor.
5- Pansuman, Tansiyon ve Şeker ölçümü ve
boy kilo ölçümü yapılıyor.
6-Kalkamayacak durumdaki hastalara gerekli durumlarda evde
(enjeksiyon, pansuman) hizmeti veriliyor.
7-İhtiyacı olan vatandaşlara ellerindeki reçeteler doğrultusunda
Elimizde olan ilaçlarından varsa veriliyor.
8-Belediye Tabipliği ve İş yeri Sağlık Güvenlik
biriminin temiz ve
düzenli olması sağlanıyor.
ÇAMLIBEL- EDREMİT- ZEYTİNLİ- DALYAN da
yapılan ;
2,412 Enjeksiyon
467 Pansuman
1,128 Tansiyon
48 Adet Kan Şekeri Uygulaması

Sağlık İşlemi uygula-

2019 YILI
Veterinerlik Birimi olarak verdiğimiz
hizmetler şunlardır:
1)
Mesai
saatleri
içerisinde
Müdürlüğümüz Veterinerlik birimine vatandaşlarımız tarafından getirilen her türlü sokak
hayvanlarımızın muayene edilmesi, aşılama
uygulamaları ve cerrahi operasyonları olmak
üzere her türlü klinik hizmetleri veteriner
hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.
2)
Birim’inize gelen her türlü şikayete
7/24 olmak üzere ekiplerimizce (Veteriner
hekim, veteriner sağlık teknikeri,personel)
olay mahallinde ilk müdahaleleri yapılır.Gerekli görülmesi durumunda büyükşehir belediyesi bakımevine sevk edilir ve yine ilçe sınırları içerisinde gerçekleşen her türlü trafik
kazası,yaralanma,saldırgan hayvan ve ısırma
vakalarında ekiplerimizce müdahale edilip
karantinaya alınır.
3)
Veterinerlik birimimizde randevu
üzerine vatandaşlarımızın getirdiği sahipsiz sokak kedilerinin kısırlaştırma işlemleri
yapılır. Postoperatif bakımları yapıldıktan
sonra kontrolleri yapılır ve hayvansever vatandaşlarımıza teslim edilir.
4)
Ekiplerimiz tarafından belirli bir iş
programı dahilinde sokakdaki sahipsiz küpesiz köpekler eşgali belirlenerek tutanak
eşliğinde alınıp Büyükşehir Belediyesi İvrindi bakımevinde kısırlaştırma işlemi, kuduz
ve paraziter uygulamaları yapılarak rehabilitasyonu tamamlanmış hayvanların yine tutanak eşliğinde alındığı noktaya doğal yaşam
alanına geri bırakılır.(5199 nolu kanunun
6.maddesi kapsamında)
5)
İlçe sınırları içersinde yer alan işletmelerden ( lokanta,otel hastane vb. )haftanın
3 günü (pazartesi, çarşamba,cuma) alınan
yemekler sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla beslenme odağı olarak belirlediğimiz noktalarda ekiplerimizce yapılmaktadır.
6)
Sahipli hayvanlar ile ilgili Edremit Kay-
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makamlığı İlçe Hayvanları Koruma Kuruluna
yapılan şikayetlere İlçe Komisyonuna seçilmiş
olan Müdürlüğümüz personeli ile birlikte gidilerek şikayet konuları değerlendirilmektedir.
7)
Milli Parklar sınırları içinde ve doğal
ortamda yaşayan hasta ve yaralı yabani hayvanların birimimize getirilmesi veya yerinin
bildirilmesi halinde ekiplerimiz tarafından
gerekli tıbbi müdahaleler yapılmaktadır.

ÇAMLIBEL- EDREMİT- ZEYTİNLİ- DALYAN da
yapılan ;

8-Belediye Tabipliği ve İş yeri Sağlık Güvenlik
biriminin temiz ve
düzenli olması sağlanıyor.

TOPLAM: 4903 Adet
ması yapılmıştır.

2,412 Enjeksiyon
467 Pansuman
1,128 Tansiyon
48 Adet Kan Şekeri Uygulaması
336 Adet Ev Hastası
512 Adet Muayene
Sağlık İşlemi uygula-

2019 YILI
Veterinerlik Birimi olarak verdiğimiz hizmetler şunlardır:
1)
Mesai saatleri içerisinde
Müdürlüğümüz Veterinerlik birimine vatandaşlarımız tarafından getirilen her türlü
sokak hayvanlarımızın muayene edilmesi,
aşılama uygulamaları ve cerrahi operasyonları olmak üzere her türlü klinik hizmetleri
veteriner hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.
2)
Birim’inize gelen her türlü şikayete
7/24 olmak üzere ekiplerimizce (Veteriner
hekim, veteriner sağlık teknikeri,personel)
olay mahallinde ilk müdahaleleri yapılır.Gerekli görülmesi durumunda büyükşehir belediyesi bakımevine sevk edilir ve yine ilçe sınırları içerisinde gerçekleşen her türlü trafik
kazası,yaralanma,saldırgan hayvan ve ısırma
vakalarında ekiplerimizce müdahale edilip
karantinaya alınır.
3)
Veterinerlik birimimizde randevu
üzerine vatandaşlarımızın getirdiği sahipsiz sokak kedilerinin kısırlaştırma işlemleri
yapılır. Postoperatif bakımları yapıldıktan
sonra kontrolleri yapılır ve hayvansever vatandaşlarımıza teslim edilir.
4)
Ekiplerimiz tarafından belirli bir iş
programı dahilinde sokakdaki sahipsiz küpesiz köpekler eşgali belirlenerek tutanak
eşliğinde alınıp Büyükşehir Belediyesi İvrindi
bakımevinde kısırlaştırma işlemi, kuduz ve
paraziter uygulamaları yapılarak rehabilita-
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syonu tamamlanmış hayvanların yine
tutanak eşliğinde alındığı noktaya doğal
yaşam alanına geri bırakılır.(5199 nolu kanunun 6.maddesi kapsamında)
5)
İlçe sınırları içersinde yer alan işletmelerden ( lokanta,otel hastane vb. )haftanın
3 günü (pazartesi, çarşamba,cuma) alınan
yemekler sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla beslenme odağı olarak belirlediğimiz noktalarda ekiplerimizce yapılmaktadır.
6)
Sahipli hayvanlar ile ilgili Edremit Kaymakamlığı İlçe Hayvanları Koruma Kuruluna
yapılan şikayetlere İlçe Komisyonuna seçilmiş
olan Müdürlüğümüz personeli ile birlikte gidilerek şikayet konuları değerlendirilmektedir.
7)
Milli Parklar sınırları içinde ve doğal
ortamda yaşayan hasta ve yaralı yabani hayvanların birimimize getirilmesi veya yerinin
bildirilmesi halinde ekiplerimiz tarafından
gerekli tıbbi müdahaleler yapılmaktadır.

PROJE ADI : EDREMİT BELEDİYESİ HİZMET
BİNALARI, ATÖLYELERİ,ÇALIŞAN
FAALİYETLERİ
RAPOR NO
: 03 RAPOR TARİHİ: 31.12.2019
İLGİLİ KANUN : 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ KANUNU (30.06.2012 tarihli ve
28339 sayılı Resmi Gazete)
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanun
hükümlerine istinaden; Edremit Belediyesi
beş (5) ayrı sicile sahip işyerinde uygulanması
gereken hükümler aşağıda belirtilmiştir;
1İş yerinde çalışanların bedenen ve
ruhen sağlık ve bütünlüğünü korumaya
yönelik gereken bütün tedbirler alınır ve
uygulanır.
2İş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, İş
Sağlığı Güvenliği
Profesyonelleri (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli) görevlendirilir.
3Asıl işin niteliğine bakılarak o işyeri için
Tehlike sınıfı belirlenir. Yürütülecek bütün İş
Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları belirlenen tehlike sınıfına uygun olarak yapılır.
4İşyerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme
ve araştırmaları yapılır; işin risklerinin belirlendiği ve çözüm önerilerinin yapıldığı RİSK
DEĞERLENDİRME RAPORU hazırlanır.

5İşyerinde, meydana gelebilecek acil
durumları önceden değerlendirerek, bunların
olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı
tedbirler alınır, acil durumlarda görev alacak
ACİL DURUM PERSONELLERİ belirlenir ve
eğitimleri verilir; acil durumun niteliğine uygun yürütülecek planlamanın belirlendiği,
ACİL DURUM EYLEM PLANI hazırlanır.
6İş yerinde meydana bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydı tutulur, gerekli incelemeler yapılarak bunlar ile
ilgili raporlar düzenlenir; İş kazalarının, kazadan sonraki üç iş günü içinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi yapılır.
7İş yerinde çalışanların, işyerinde maruz
kalacakları sağlık ve güvenlik riskleri dikkate
alınarak, sağlık gözetimine tabi tutulmaları
sağlanır. Sağlık Raporu İş Yeri Hekimi tarafından düzenlenir.
8İş yerinde çalışanların, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenen
ve gerektiğinde düzenli aralıklarla tekrarlanan iş güvenliği eğitimleri alması sağlanır.
9İş yerinde çalışanlar arasından, riskler
ve çalışan sayıları göz önünde bulundurarak
çalışan temsilcisini görevlendirilir.
10İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
Kurul her ay toplanarak, alınan kararlar, tutanakla kayıt altına alınır.
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İŞKOLU /TEHLİKE GRUBU : KAMU İŞYERİ – AZ TEHLİKELİ
SGK SİCİL NO : EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EDREMİT/BALIKESİR
ÇALIŞAN SAYISI :
Kadın :
34
Erkek :
121
Genç :
0
Çocuk :
0
TOPLAM : 155
İŞKOLU /TEHLİKE GRUBU : PARK BAHÇELER İŞYERİ

– AZ TEHLİKELİ

SGK SİCİL NO : 181300101000274301008-11
ÇALIŞAN SAYISI :
Kadın :
2
Erkek :
38
Genç :
0
Çocuk :
0
TOPLAM : 39
İŞKOLU /TEHLİKE GRUBU : TEKNİK İŞYERİ – AZ TEHLİKELİ
SGK SİCİL NO : 371120101108638201008-63
ÇALIŞAN SAYISI :
Kadın :
3
Erkek :
10
Genç :
0
Çocuk :
0
TOPLAM : 13
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İŞKOLU /TEHLİKE GRUBU : TEMİZLİK İŞLERİ İŞYERİ – TEHLİKELİ
SGK SİCİL NO : 138210101000184401008-82
ÇALIŞAN SAYISI :
Kadın :
31
Erkek :
59
Genç :
0
Çocuk :
0
TOPLAM : 90
İŞKOLU /TEHLİKE GRUBU : FEN İŞLERİ İŞYERİ – ÇOK TEHLİKELİ
SGK SİCİL NO : 142210101000536201008-11
ÇALIŞAN SAYISI :
Kadın :
3
Erkek :
50
Genç :
0
Çocuk :
0
TOPLAM : 53

1-İŞVEREN BİLGİLENDİRME RAPORLARI
1.1. EDREMİT BELEDİYESİ İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ kiitapçık haline getirilerek bütün
çalışanlara imza karşılığı dağııtılmaya başlandı.
2-İŞE GİRİŞ FORMLARI -ÖZLÜK DOSYALARI
2.1. ÇOK TEHLİKELİ SİCİL (FEN İŞLERİ) İSG Genel Talimatı revize edilerek çalışanlara imzalatılmaya başlandı.
2.2. TEHLİKELİ SİCİL (TEMİZLİK İŞLERİ) İSG Genel Talimatı revize edilerek çalışanlara
imzalatılmaya başlandı.
2.3. AZ TEHLİKELİ SİCİL (PARK BAHÇELER) İSG enel Talimatı revize edilerek çalışanlara
imzalatılmaya başlandı.
2.4. AZ TEHLİKELİ SİCİL (TEKNİK PERSONEL) İSG enel Talimatı revize edilerek çalışanlara
imzalatılmaya başlandı.
2.5. AZ TEHLİKELİ SİCİL (MEMUR) İSG enel Talimatı revize edilerek çalışanlara imzalatılmaya
başlandı.
3-İŞ SAĞLIĞI GUVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
3.1. FEN İŞLERİ SİCİLİNDE bulunan toplam 50 kişiye 16 saat İş Sağlığı ve Güveniği periyodik
eğitimleri verildi.
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•
•
•
•

10.07.2019, TEMEL İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
10.07.2019  SAĞLIK İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
11.07.2019 TEKNİK-1   İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
11.07.2019 TEKNİK-2 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.

3.2. TEKNİK SİCİLDE bulunan toplam 5 kişiye 8 saat İş Sağlığı ve Güveniği eğitimleri verildi.
•
23.07.2018, TEMEL İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
•
24.07.2018  SAĞLIK İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
•
25.07.2018 TEKNİK-1   İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
•
26.07.2018 TEKNİK-2 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
3.3. KAMU İŞLERİ SİCİLDE bulunan toplam 5 kişiye 8 saat İş Sağlığı ve Güveniği eğitimleri verildi.
•
23.07.2018, TEMEL İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
•
24.07.2018  SAĞLIK İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
•
25.07.2018 TEKNİK-1   İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
•
26.07.2018 TEKNİK-2 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
3.4. TEMİZLİK İŞLERİ SİCİLDE bulunan toplam 5 kişiye 8 saat İş Sağlığı ve Güveniği eğitimleri
verildi.
•
23.07.2018, TEMEL İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
•
24.07.2018  SAĞLIK İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
•
25.07.2018 TEKNİK-1   İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
•
26.07.2018 TEKNİK-2 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı,Eğitim Sertifikaları hazırlandı.
4-ACİL DURUM EĞİTİMLERİ
4.1. 08.05.2018 ACİL DURUM YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ Yangına Müdahale Sertifikasyon
Eğitimi, Edremit İtfaiye Amirliği tarafından, 22 kişiye toplam 6 saat uygulamalı olarak verildi.
4.2. 25.12.2018, 26.12.2018 ACİL DURUM YANGIN TATBİKATI Eğitimi, İş Güvenliği Uzmanı tarafından, 67 kişiye toplam 6 saat olarak verildi
4.3. 27.12.2018 ACİL DURUM EKİPLERİ Yangın Tatbikatı Eğitimi, Edremit İtfaiye Amirliği tarafından, 21 kişiye toplam 2 saat olarak verildi
5. DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FOMLARI
5.1. ÇOK TEHLİKELİ SİCİL FEN İŞLERİ İşyeri için toplam 18 adet Düzeltici Önleyici Faaliyet
Raporu ile Uygunsuzluklar tespit ve beyan edilmiştir. Bu uygunsuzlukların 4 tanesi giderilmiş
ve Tamamlandı Raporu hazırlanarak beyan edilmiştir.
5.2. TEHLİKELİ SİCİL TEMİZLİK İŞLERİ İşyeri için toplam 1 adet Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu ile Uygunsuzluklar tespit ve beyan edilmiştir. Bu uygunsuz giderilmiş ve Tamamlandı Raporu hazırlanarak beyan edilmiştir.
5.3. AZ TEHLİKELİ SİCİL PARK BAHÇE İŞLERİ İşyeri için toplam 7 adet Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu ile Uygunsuzluklar tespit ve beyan edilmiştir. Bu uygunsuzlukların 1 tanesi giderilmiş ve Tamamlandı Raporu hazırlanarak beyan edilmiştir.
5.4. AZ TEHLİKELİ SİCİL KAMU İŞLERİ İşyeri için toplam 16adet Düzeltici Önleyici Faaliyet
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Raporu ile Uygunsuzluklar tespit ve beyan edilmiştir. Bu uygunsuzlukların 4 tanesi giderilmiş
ve Tamamlandı Raporu hazırlanarak beyan edilmiştir.
6. KURUL TOPLANTI EVRAKLARI
6.1. 31.01.2019 OCAK AYI 1. Olağan İSG Kurulu 6 gündem maddesi toplanmış 7 kurul kararı alınmıştır.
6.2. 14.03.2019 MART AYI 2. Olağan İSG Kurulu 6 gündem maddesi toplanmış 6 kurul kararı
alınmıştır.
6.3.19.04.2019 NİSAN AYI 3. Olağan İSG Kurulu 8 gündem maddesi toplanmış 8 kurul kararı
alınmıştır.
6.4. 29.05.2019 MAYIS AYI 4. Olağan İSG Kurulu 12 gündem maddesi toplanmış 12 kurul kararı
alınmıştır.
6.5. 28.06.2019 HAZİRAN AYI 5. Olağan İSG Kurulu 6 gündem maddesi toplanmış 6 kurul kararı
alınmıştır.
6.6.31.07.2019 TEMMUZ AYI 6. Olağan İSG Kurulu11 gündem maddesi toplanmış11 kurul kararı
alınmıştır.
6.7.28.08.2019 AĞUSTOS AYI 7. Olağan İSG Kurulu 7 gündem maddesi toplanmış 7 kurul kararı
alınmıştır.
6.8. 26.09.2019 EYLÜL AYI 8. Olağan İSG Kurulu 11 gündem maddesi toplanmış 11 kurul kararı
alınmıştır.
6.9. 22.10.2019 EKİM AYI 9. Olağan İSG Kurulu 9 gündem maddesi toplanmış 9 kurul kararı alınmıştır.
6.10.28.11.2019 KASIM AYI 10.Olağan İSG Kurulu13 gündem maddesi toplanmış 13 kurul
kararı alınmıştır.
6.11. 25.12.2019 ARALIK AYI 11. Olağan İSG Kurulu 8 gündem maddesi toplanmış 8 kurul kararı
alınmıştır
7. İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM EVRAKLARI
7.1. 11.10.2019 NO-3 RAMAK KALA OLAYI RAPORU hazırlanmış ve beyan edilmiştir.
7.2. 04.12.2019 NO-4 RAMAK KALA OLAYI RAPORU hazırlanmış ve beyan edilmiştir.
8. SAHA GÖZETİM RAPORLARI
8.1. ÇOK TEHLİKELİ SİCİL FEN İŞLERİ İşyeri için toplam 9 adet Saha Gözetim Raporu ile Uygunsuzluklar tespit ve beyan edilmiştir.
8.2. AZ TEHLİKELİ SİCİL PARK BAHÇE İŞLERİ İşyeri için toplam 2 adet Saha Gözetim Raporu
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ile Uygunsuzluklar tespit ve beyan edilmiştir
8.3. AZ TEHLİKELİ SİCİL KAMU İŞLERİ İşyeri için toplam 9 adet Saha Gözetim Raporu ile Uygunsuzluklar tespit ve beyan edilmiştir
9. UYGUNSUZLUK RAPORLARI
9.1. ÇOK TEHLİKELİ SİCİL FEN İŞLERİ İşyeri için toplam 4 adet Uygunsuzluk Raporu ile Uygunsuzluklar tespit ve beyan edilmiştir. Bu uygunsuzlukların 1 tanesi giderilmiş ve Tamamlandı
Raporu hazırlanarak beyan edilmiştir.
9.2. AZ TEHLİKELİ SİCİL KAMU İŞLERİ İşyeri için toplam 1 adet Uygunsuzluk Raporu ile Uygunsuzluklar tespit ve beyan edilmiştir
10. PERİYODİK KONTROLLER
10.1. 08.07.2019 Tarihli KOMPRESÖR HAVA TANKI PERİYODİK KONTROL RAPORU Makina
Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir
10.2.19.07.2019 Tarihli ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU Makina Mühendisleri Odası
Asansör Kontrol Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.
10.3. 19.07.2019 Tarihli AKARYAKIT KARA TANKERİ PERİYODİK KONTROL RAPORU Makina
Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir.
10.4. 19.07.2019 Tarihli KOMPRESÖR HAVA TANKI PERİYODİK KONTROL RAPORU Makina
Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir
10.5. 19.07.2019 Tarihli ARAÇ KALDIRMA LİFTİ PERİYODİK KONTROL RAPORU Makina
Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir
10.6. 19.07.2019 Tarihli KAZIYICI YÜKLEYİCİ(İŞ MAKİNASI) PERİYODİK KONTROL RAPORU Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir
10.7. 21.01.2019 OCAK AYI NO:01-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI (YSC) KONTROL FORMLARI
10.8. 25.02.2019 ŞUBAT AYI NO:02-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI (YSC) KONTROL FORMLARI
10.9. 15.04.2019 NİSAN AYI NO:03-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI (YSC) KONTROL FORMLARI
10.10. 26.06.2019 HAZİRAN AYI NO:04-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI (YSC) KONTROL FORMLARI
10.11. 02.09.2019 AĞUSTOS AYI NO:05-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI (YSC) KONTROL FORMLARI
10.12. 24.09.2019 EYLÜL AYI NO:06-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI (YSC) KONTROL FORMLARI
10.13. 29.11.2019 KASIM AYI NO:07-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI (YSC) KONTROL FORMLARI
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11.SAĞLIK HİZMETLERİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI BEYAN RAPORLARI
11.1. 21.01.2019 FATİH YANGIN FİRMASI UYGUNSUZLUK Raporu sunulmuştur
11.2. 24.09.2019 FATİH YANGIN FİRMASI UYGUNSUZLUK Raporu sunulmuştur
11.3. 22.10.2019 FATİH YANGIN FİRMASI UYGUNSUZLUK Raporu sunulmuştur
11.4. 29.11.2019 FATİH YANGIN FİRMASI UYGUNSUZLUK Raporu sunulmuştur
11.5. 30.12.2019 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI ARALIK AYINDA FATİH YANGIN Firması İle Yapılan
Alım -Teslim İşlemleri Raporu (NO-5) sunulmuştur.
12. ACİL DURUM TATBİKATI
25.10.2019 25.10.2019 Cuma Günü 09:30’da ile 16:00 saatleri arasında, Edremit Belediyesi
Merkez Hizmet Binasında, her Müdürlük Biriminde, 20:00 dk. uygulamalı olarak Depremden
korunma konulu işbaşı eğitimi ve yerinde Deprem Tatbikatı yapılmıştır.
13. SAĞLIK HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ İÇ YAZIŞMALAR
2018 Yılı içerisinde, beş ayrı sicilde hizmet veren, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve
Güvenliği Birimi, ilgili işyerlerine, 204 adet iç yazışma yaparak, Edremit Belediyesi Hizmet Birimlerinde İSG hizmetini tamamlamıştır.
14. SAĞLIK HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ DIŞ YAZIŞMALAR
2018 Yılı içerisinde beş ayrı sicilde hizmet veren Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve
Güvenliği Birimi, Edremit Belediyesi Personel A.Ş. işyerine 24 adet dış yazışma yaparak, Edremit
Belediyesi Hizmet Birimlerinde İSG hizmetini tamamlamıştır.
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11- FEN İŞLERİ İŞYERİ DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ ve İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TAMAMLANDI RAPORU
DÖİF NO: 16
TALEP TARİHİ: 27.1.2019
TERMİN: 20.12.2019
DÖİF TALEBİ: EDREMİT BELEDİYESİ Merkez Hizmet Binası Asansör Boşlu ğu Cam Temizliği
ve Cephe Duvar badanası nedeni ile kurulan cephe iskelesinin, mevzuat gereklerine uygun
şekilde eksiksiz donanımlar kullanılarak, mevzuat gereklerine uygun şekilde düzenlenmesi ve
Fen İşleri Müdürlüğü Boya Ekibinin, konuya yönelik çalışmaları sırasında, İş Sağlığı Güvenliği
talimatlarına uygun önlemlerin alınması, Kişisel Koruyucu Donanımların tam ve eksiksiz kullanılması , bölge için güvenlik önlemlerinin alınmasına istinaden hazırlanan,Düzeltici Önleyici
Faaliyet Raporu (DÖF NO:16) ile konunun önemi ve aciliyeti önerileri yapılmıştır.
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12- KAMU İŞLERİ İŞYERİ DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ ve İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET RAPORU
DÖİF NO: 3
TALEP TARİHİ: 21.01.2019
TERMİN: 28.02.2019
DÖİF TALEBİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarının işyeri olarak kullandığı, Edremit Belediyesi Altınoluk Kamu Hizmet Binası dahilinde, 17.01.2018 tarihinde yapılan saha gözetimi
sırasında tespit edilen; Elektrik tesisatı dahilinde kullanılan Elektrik panosu ve kabloların bakım
onarım ve düzenlenmesi, 6331 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri kapsamında, fotoğraflı
ayrıntılı olarak rapor edilmiş, düzeltici önleyici faaliyetler konusunda Düzeltici Önleyici Faaliyet
Raporu (DÖF no:3) ile öneriler yapılmıştır.

14- KAMU İŞLERİ İŞYERİ DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ ve İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET RAPORU
DÖİF NO: 3
TALEP TARİHİ: 05.08.2019
TERMİN: 29.08.2019
DÖİF TALEBİ: EDREMİT BELEDİYESİ HİZMET BİNASI’ nda Bilgi İşlem Müdürlüğü Elektrik/Elektronik Tesisatı için kullanılan Kablo Bacasının, Merkez Hizmet Binası katlarında bulunan kapılar
vasıtası ile, dışarıya erişimi sağlanmaktadır. Her katta buluna bu erişim kapıları, yetkisiz kişilerin
müdahalesine olanak verecek şekilde açıktır. Bu kapıların kilitli hale getirilmesi ve anahtarlarının sadece, Bilgi İşlem Müdürlüğü Teknik Ekibi’ nde ve Elektrik Ekibi’ nde bulunması gerekmektedir.
Edremit Belediyesi Merkez Hizmet Binası’nın kamu binası olması ve insan yükünün fazlalığı
nedeni ile; Elektrik/Elektronik Tesisatı için kullanılan Kablo Bacasının, dışarıdan yetkisiz kişilerin
müdahalesi ile oluşabilecek yangın ve sabotaj riskine karşı güvenliğinin alınması konusunun,
önemle takip edilmesi önerisine istinaden hazırlanan, Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu (DÖF
no:14), ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
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15- KAMU İŞLERİ İŞYERİ DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ ve İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TAMAMLANDI RAPORU
DÖİF NO: 14
TALEP TARİHİ: 05.08.2019
TERMİN: 29.08.2019
DÖİF TALEBİ: 17.10.2018 tarihinde, güvenlik düzenlemesi önerilen
konu ile ilgili, yapılan Merkez Hizmet Binası saha gözetimi neticesi, çalışmaların yapıldığı tespit edilmiş ve Düzeltici Önleyici Faaliyet
TAMAMLANDI Raporu (No:14) bilgilerinize sunulmuştur.

16- PARK BAHÇE İŞLERİ İŞYERİ DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ ve İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET RAPORU
DÖİF NO: 6
TALEP TARİHİ: 05.09.2019
TERMİN: 30.09.2019
DÖİF TALEBİ: Park ve Bahçe İşleri İşyeri bakım ve gözetiminde olan, Edremit İlçesi Araç Yolu Orta
Refüjlerinde bulunan bitkilerin sulanmasında kullanılan fıskiyeler, yanlış konumlandırma veya
halktan kişilerin kontrolsüz yer değiştirmesi ile araç yoluna su birikmesine yol açmakta ve trafik
kazası oluşma riski (Aquaplaning -Kızaklama) oluşturmaktadır.
Bu riske karşı alınacak önlem önerilerinin yapılmasına istinaden hazırlanan, Düzeltici Önleyici
Faaliyet Raporu (DÖF no:6) ile konunun önemi ve aciliyeti belirtilmiştir.
17- PARK BAHÇE İŞLERİ İŞYERİ DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ ve İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET RAPORU
DÖİF NO: 01
TALEP TARİHİ: 18.03.2019
TERMİN: 30.04.2019
DÖİF TALEBİ: EDREMİT BELEDİYESİ Park Bahçe İşleri çalışanlarının, işe başlamadan önce iş
kıyafetlerini değiştirmek ve korumak için kullandıkları soyunma odaları ve dolapları yapılan saha
gözetimiyle kontrol edilmiş ve bu alanların kullanıma uygun olmadığı tespit edilmiştir. Soyunma
odası zemini,duvarları ve özellikle tavanının bakım ve tadilata ihtiyacı olduğu bu haliyle hijyen
koşullarını sağlamadığı,soyunma dolaplarının çalışan sayısına yetersiz kaldığı ve kilitli kapılarının
olmadığı tespit edilmiştir. Park Bahçe İşleri Çalışan soyunma odasının tadil edilerek hijyen ve
kullanım koşullarını sağlar hale getirilmesi ve giysi dolaplarının sayılarının arttırılarak kapılarının
kilitlenebilir hale getirilmesi çalışmalarının, mevzuat gereği işveren yükümlülüğü olmasına istinaden hazırlanan, Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu (DÖF no:1) ile konunun önemi ve aciliyeti
önerileri yapılmıştır.
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18- PARK BAHÇE İŞLERİ İŞYERİ DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ ve İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET KISMİ TAMAMLANDI RAPORU
DÖİF NO:7
TALEP TARİHİ: 17.12.2019
TERMİN: 17.01.2020
DÖİF TALEBİ: 03.09.2019 tarih, İYF-2019/140 sayı ve “Edremit Belediyesi 03.09.2019 Tarihli Park İşyeri
Sulama Kuyuları Saha Gözetimi Neticesi Hazırlanan Saha Gözetim Raporu (No:2) Beyanı” konulu
yazıda; Edremit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde sulama amaçlı kullanılan, kuyu
ekipmanın (Hidrofor Tankı, Elektrik Panosu ve kabloların kapalı metal bir kafes içine alınmalı, yetkisiz kişilerin müdahalesine karşı kapısı kilitli tutulması, elektrik Panosunun bakımının yapılması,
kafes çevresine uyarıcı levhalar asılması vb.) çalışan ve halk için kontrollü erişimli ve güvenilir
hale getirilme tespit/ önerileri sunulmuştur. Beyan edilen öneriler neticesinde, yapılan çalışma
ile, Edremit Belediyesi hizmet alanlarında kullanılan sulama kuyularına, kafes güvenlik sistemi
uygulanmış; uygulama sonrası yapılan saha gözetimi ile, yeni düzenlemenin, çalışanlar ve halk
için için yeterli güvenliğisağlayıp sağlamadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.Yapılan saha gözetiminde, koruyucu kafeslerin üstten açılımlı kapaklı yapıldığı , bu uygulamanın çalışanlar için yeni
tehlikeler oluşturduğu tespit edilmiş olup, rüzgarlı hava koşullarında kapakların,çalışanlara çarpma, sıkıştırma, ezme risklerine karşı alınacak önlem önerilerinin yapıldığı, Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu (DÖF no:7) ile konunun önemi ve aciliyeti belirtilmiştir.

19- FEN İŞLERİ İŞYERİ DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ ve İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET KISMİ TAMAMLANDI
RAPORU
DÖİF NO:5
TALEP TARİHİ: 06.05.2019
TERMİN: 31.05.2020
DÖİF TALEBİ: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun;İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümleri gereğince; Şerit Testere tezgahının döner kasnak ve
aksamları, çalışanların ilişken malzeme kaynaklı kapılma ve şerit testerenin koparak fırlama tehlikesine karşı büyük yaralanma ve ölüm riski taşımaktadır.Bu açık alan,acilen uygun koruyucu
kapakla kapatılmalı ve uyarıcı levhası ile işaretlenmelidir.Şerit Testere tezgahı; bakım ve periyodik kontrolleri en az yılda bir kez, Makine Mühendisleri Odası ve Yetkili Firmalarınca yaptırılmalı ve bakım raporları kayıt altına alınmalıdır. Makine teçhizata ait kullanma talimatları ve uyarı
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levhaları görünür yerlere asılmalıdır.Bıçkı atölyesinde bulunan Şerit Testere tezgahı ve taşlama
tezgahının gövde topraklamaları ve acil durdurma butonları mevcut değildir.Bu tezgah,makine
ekipmanın gövde topraklamaları kontrol edilmeli ve acil durdurma sistemi tesis edilmelidir.

20- TEMİZLİK İŞLERİ İŞYERİ DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ ve İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET RAPORU
DÖİF NO: 01
TALEP TARİHİ: 24.09.2019
TERMİN: 25.10.2019
DÖİF TALEBİ: EDREMİT BELEDİYESİ GÜRE ÇÖP AKTARMA MERKEZİ’ nde, iş makineleri ile yapılan
tehlikeli çalışma alanında bulunan uygun yerlerin, görünür şekilde, yapılan işin oluşturduğu riskleri hatırlatan, uyarı levhaları ve çalışma talimatları ile donatılması gerekmektedir. Temizlik İşleri
Müdürlüğü tarafından, bölgenin güvenli hale getirilmesi çalışmasının yürütülmesine yönelik
tespit ve önerilerin bulunduğu, Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu (DÖF NO:1) ile konunun önemi
ve aciliyeti beyanı yapılmıştır.

21- TEMİZLİK İŞLERİ İŞYERİ DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ ve İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TAMAMLANDI
RAPORU
DÖİF NO: 01
TALEP TARİHİ: 24.09.2019
TERMİN: 25.10.2019
DÖİF TALEBİ: EDREMİT BELEDİYESİ GÜRE ÇÖP AKTARMA MERKEZİ’ nde, iş makineleri ile yapılan
tehlikeli çalışma alanında bulunan uygun yerlerin, görünür şekilde, yapılan işin oluşturduğu riskleri hatırlatan, uyarı levhaları ve çalışma talimatları ile donatılmasına yönelik hazırlanan, Düzeltici
Önleyici Faaliyet Raporu (DÖF no:1), 24.09.2019 Tarih, İYF-2019/150 Sayı ile bilgilerinize sunulmuştur .Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, bölgenin güvenli hale getirilmesi ile hazırlanan,
Düzeltici Önleyici Faaliyet Tamamlandı Raporu (DÖF no:1) ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
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VİZYON - MİSYON
Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu
ve 6360 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu hakkındaki yasaya gore yönetilmektedir. İlçemiz sınırlarında bulunan uygun yerlere yeşil alan olarak ayrılan alanların park,
çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri,
ağaçlandırma ve çiçeklendirme sahaları ile
mevcut yeşil alanların bakımı, onarım ve korunması ile ilgili hizmetlerin planlı, programlı ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla beraber, mevcut aktif yeşil alan miktarını
artırarak daha yaşanabilir kaliteli bir çevre
sunmak için çalışmaktadır.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ; Edremit ilçesi
sınırlarında yetişkinlerin , gençlerin ve çocukların faaliyetlerine hizmet etmesi amacı ile
parklar dahilinde yürüyüş yolları , bisiklet yolları , spor alanları ve yeşil alanlar tesis eder.
Cadde , sokak ve meydanlarda ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemeleri yaparak yeşil
alan miktarının artması ile hem ilçe ekolojisinin sürekliliğini sağlamaya katkıda bulunur ,
hem de estetik peyzaj görünümleri oluşturur.
YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Edremit Belediyesi sınırları dahilindeki sorumluluk alanına giren her türlü park, bahçe, kavşak ve
refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların
ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların
düzenli ve programlı bir şekilde, her geçen yıl
yapılan hizmetlerin daha iyiye götürülmesini
amaç edinerek faaliyetlerini planlayan veya
yaptıran bir birimdir.
(1) İmar planında yeni oluşturulan mahallelerde dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor
alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirir ve uygulamasını yapar yada ihale yolu ile
yaptırılır.
(2) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım
( budama, yabancı ot mücadelesi çapalama,
ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve
onarımını yapar veya ihale yolu ile yaptırılır.
(3) Kent ormanları oluşturmak.( Toplu
ağaçlandırma ve yol, refüj ağaçlandırmaları
yapmak).
(4) İlçenin yeşillendirilmesi için sera ve fidanlık alanlarımızı ileriye yönelik genişlet-
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mek, yeni bitkisel materyaller üretmek ve
satın alımı yapılmaktadır. ( 2019 yılı Eylül ayı
itibariyle Sera ve fidanlık faaliyetleri Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğüne devri yapılmıştır.)
(5) Halk ve çevre sağlığının sağlanması
amacıyla ilçemiz jit alanlarında sivrisinek
karasinek ve diğer tüm haşerelere karşı
popülasyon yoğunluğuna bağlı olarak mücadele etme olup (2019 yılı Ekim ayı itibariyle
ilaçlama faaliyetleri Sağlık işleri Müdürlüğüne
devri yapılmıştır.)
(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında gelen
taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu
çalışmalar dahilinde yardımcı olmak.
(7) Yeşil alanlarda sulama tesisatlarının kurulması, bank ve diğer kent mobilyaları gibi
park donatımlarının temini, montesi, tamir ve
bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak.
(8) Şehrin estetiği için süsleyici materyaller (
çiçeklik, havuz ) projelendirmek, uygulama
yapmak veya yaptırmak.
(9) Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetlerin
değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak.
(10) Görev alanımız içindeki mal ve hizmet
alımlarını ihale yoluyla teminini sağlamak.
(11) Zorunlu hallerde nakledilmesi gereken
ağaçların ağaç nakli işleminin yapılması
(12) Çevre ile ilgili adli konularda park ve
bahçeler müdürlüğünde görevli teknik elemanlarca bilir kişilik görevinin yapılması.
(13) Vatandaşlara çevre bilincinin aşılanması.
(14) Belediyemize ait Zeytinliklerin mahsullerinin ihale yoluyla 5 yıllık – 6 yıllık kiralanması ve
zeytin mahsullerinin ağaç üzerinde satılması.
Ayrıca Belediyemize ait Zeytinliklerin kontrolü , toprak işleme ve dip sürgün çalışmalarının yapılması. ( 2019 yılı Eylül ayı itibariyle
Zeytincilik iş ve işlemleri Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğüne devri yapılmıştır.)
(15) Mezarlık hizmetleri ile ilgili olarak ; Defin
ve Nakil işlemleri , Mezar satışı , Mezarların
kayıt altına alınması , Mezar yerlerinin planlanması ve düzenlenmesi işlemleri.
ÖRGÜT YAPISI
Müdürlüğümüz : 1 Müdür , 2 Peyzaj Mimarı ,
4 Ziraat Mühendisi , 2 Tekniker , 1 Teknisyen , 1
Memur , 26 Kadrolu İşçi , 60 Hizmet Alımı Sözleşmesi ile çalışan personel ve 40 Mevsimlik
İşçi ile yıl içinde hizmet vermiş bulunmaktadır.

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ
1.
Daha güzel, yeşil, temiz ve yaşanabilir
bir Edremit körfezi oluşturmak,
2.
Sürdürülebilir
sağlıklı
bir
çevre
oluşturabilmek için kişi başına düşen aktif
yeşil alan miktarını dünya normlarına
yükseltmek,

3.
Yeni projeler oluşturmak ve bu yönde
uygulamalar yapmak;
4.
Yeşil alanları yaygınlaştırmak amacıyla
ağaç ve çiçek dikimi, yeşil alanların bakımını
yapmak,
5.
Çocuk oyun grubu ve açık alan spor
aletleriyle ilgili hizmetler geliştirmek.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2019-31.12.2019 ARASI YILLIK FAALİYET
RAPORU
1.
Edremit merkez, Kadıköy, Zeytinli,
Akçay, Güre, Altınoluk mahallelerinde mevcut tüm parklarda, caddelerde ve refüjlerde
yabancı ot temizliği, çim biçimi, ağaçların,
çiçeklerin, güllerin bakımı,sulaması,gübrelenmesi, mantari hastalık ve zararlılarla mücadelesi rutin olarak yapılmaktadır.
2.
Ülkü Tepe rekreasyon alanında bulunan çiçeklerin, çalı gruplarının ve ağaçların
bakımı, sulaması, gübrelenmesi, ilaçlanması,
ot temizliği v.b. bakım çalışmaları rutin olarak
yapılmaktadır.
3.
Edremit girişinde itibaren Altınoluk
Mahallesine kadar olan E-87 çevre yolundaki
yaklaşık 2.500 adet ağaç ve 80.000 m² yeşil
alanın bakımı, budaması, sulaması, ot temizliği, ilaçlama v.b çalışmaları periyodik olarak
yapılmaktadır.
4.
Muhtelif yeşil alan park, refüj ve kavşaklarda yeni oluşturulan çim alan ve çiçeklerin
mevsimlik kültürel bakımları periyodik olarak
yapılmaktadır.
5.
Gaziilyas Mahallesi İnönü Caddesi ile
Arıburnu Caddesi kesişimindi bulunan alana
(1000 m²) yeni park yapıldı.
6.
Cennetayağı Mahallesi İlçe Sağlık
Başkanlığı karşısına (2425 m²) yeni park
yapımı.
7.
Edremit 276. Sokakta bulunan Tekke
parkında düzenlenme çalışması yapıldı.
8.
Çamcı Mahallesinde 1 adet ve Zeytinli Mahallesi mezarlık karşısında bulunan 1
adet parkta düzenleme çalışması yapılarak
(3000 m²)toplam alana oyun grupları montajı
yapıldı.
9.
E-87 çevre yolu ile İstasyon Caddesi ile
kesişen (2500 m²) alanda Ata Kavşağı peyzaj
düzenlemesi yapıldı.
10.
İkizçay mahallesi Zafer köprüsü
yakınında (500 m²) alana yeni park düzenlemesi yapıldı.

11.
İbrahimce
Mahallesi
İbrahimce
Cad.404 sokak ile kesiştiği alana yeni park
yapıldı.
12.
E-87 çevre yolu Zeytinli kavşak ile
Akçay kavşak arası (2000 m²) orta refüjde çim
ekimi yapıldı.
13.
Cennetayağı Mahallesi yeşil alanlar
tespit edilerek kepçe marifetiyle temizliklerine başlanmış olup, tüm mahallelerimizde de
aynı çalışma program dahilinde yapılacaktır.
14.
Edremit Dereli yolu altında 187 sok.
(1750 m²) alana park yapımı için zemin
hazırlığı yapılarak taşları döşendi ve oyun
grubu montajı yapıldı.
15.
Eski Bayramyeri Dokuz Eylül İ.Ö.O
yanındaki taşları döşenerek zemin hazırlığı
yapılmış olan (500 m²) alanda oyun gurubu
montajı yapıldı.
16.
İkizçay mah. 2091 sok. bulunan parkın
yanındaki alanda spor aletleri kurulumu için
beton zemini hazırlandı.
17.
İkizçay mah. S.Ali cad. Pakin sitesi
önündeki (2550 m²) alanda park yapımı zemin hazırlığı yapılarak taşları döşendi ve oyun
grubu-spor aletleri montajı yapıldı.
18.
İkizçay mah. Elia evleri önündeki (500
m²) yeşil alanda spor aletleri kurulumu için
beton zemini hazırlandı ve spor aletleri montajı yapıldı.
19.
Doyran mahallesinde bulunan (250
m²) yeşil alanda oyun grubu montajı yapıldı.
20.
Hanlar mevkii Karadenizliler derneği
(350 m²) alanda oyun grubu montajı yapıldı.
21.
Çamcı mahallesi park düzenlemesi
yapılarak oyun grubu montajı yapıldı.
22.
Fener mah. sahil yolundaki (700 m²)
park alanında eski oyun grupları sökülerek
yeni oyun grubu montajı yapıldı.
23.
Edremit merkez ve tüm mahallerinde
bulunan yeşil alanlara yaklaşık 100.000 adet
mevsimlik çiçek ekimi ile 14.000 m2 alanda
çalı grubu bitki dikimi ve 16.000 m2 (bisiklet
yolu son etap-E-87 çevre yolu ve garaj kavşağı
zeytin anıtı arası) çim ekimi yapıldı.
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24.
E-87 çevre yolu paralelinde oluşturulan bisiklet-yürüyüş yolunda (18500 m²) 3.
4. Ve 5. etap peyzaj düzenleme çalışmaları
tamamlandı.
25.
Edremit Otogar kavşağı ve Bademli
kavşağında peyzaj çalışmaları kapsamında 5
adet sepetli çiçek şelalesi yerleştirildi.
26.
E-87 çevre yolu Zeytinli-Akçay arası
orta refüjde 30 adet tijli alev ağacı dikimi
yapıldı.
27.
Müdürlüğümüzce muhtelif yerlerde
açılan su kuyularındaki 30 adet su pompalarının üzeri güvenlik amaçlı saklama kabini ile kapatıldı.
28.
Edremit merkez ve tüm mahallelerimizde bulunan parklarda yaklaşık 190 adet
bozuk ve kırık olan oyun ve spor aletlerinin
bakımı ve onarımları yapıldı.
29.
Muhtelif park ve kamusal yeşil alanlara
(okul, camii v.b) 175 adet bank ve 25 adet piknik masası kurulumu yapıldı.
30.
Muhtelif parkların etrafı 1.000 m panel
çit ile çevrildi.
31.
Edremit merkez ve mahallerinde yeşil
alan, park ve refüjlerde bulunan sulama tesis-

atlarının bakımı ve tamiratı yapılmaktadır.
32.
Edremit merkez ve mahallelerinde
bulunan kamu kuruluşlarında ot biçim şikayetleri giderildi.
33.
Edremit merkez ve mahallelerinde
sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama
çalışmaları periyodik olarak yapılmıştır.
34.
Vatandaşlarımızdan gelen şikayet
konuları değerlendirilerek müdürlüğümüzü
ilgilendiren konularda kısa sürede çözümü
gerçekleştirilmektedir.
35.
Sonbahar-Kış döneminde Edremit
merkez, Kadıköy, Zeytinli, Akçay, Güre, Altınoluk mahallelerinde ağaç budama çalışmalarına başlandı.
36.
Kış döneminde yapılan ağaç budamalarından çıkan dallar Emin kuyu mevkiinde
bulunan atölyemizde kesilerek ihtiyaç sahibi
ailelere odun yardımı olarak dağıtılmaktadır.
37.
Müdürlüğümüz
bünyesinde
yürütülmekte olan mezarlık hizmetleri Edremit merkez ve mahallelerimizde rutin olarak
yapılmaktadır.
38.
Güre kavşağı heykelin bulunduğu alanda peyzaj çalışması yapıldı.

ZEYTİNLİ MAHALLESİ ŞEHİT HAMDİBEY CADDESİ
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ZEYTİNLİ MAHALLESİ 573.SOKAK MEZARLIK KARŞISI PARK ÇALIŞMASI

İKİZÇAY MAHALLESİ 1061.SOKAK PARK ÇALIŞMASI

ESKİ HALİ

YENİ HALİ
Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu
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İKİZÇAY MAHALLESİ HAMDİ TÜRE CADDESİ (PAKİN SİTESİ ÖNÜ) PARK ÇALIŞMASI
ÖNCEKİ HALİ

SONRAKİ HALİ

İKİZÇAY MAHALLESİ ERTÜK CADDESİ PARK ÇALIŞMASI

ESKİ HALİ
210
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YENİ HALİ

AVCILAR MAHALLESİ FENER SOKAK PARK ÇALIŞMASI
BAŞLANGIÇ

BİTMİŞ HALİ

ÇAMCI MAHALLESİ ÇAMCI SOKAK PARK ÇALIŞMASI
ESKİ HALİ

YENİ HALİ
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DOYRAN MAHALLESİ DOYRAN SOKAK MEYDAN OYUN GRUP ÇALIŞMASI
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DARSOFA MAHALLESİ SARAY CADDESİ PARK ÇALIŞMASI

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

TUZCUMURAT MAHALLESİ ESKİ BAYRAM YERİ CADDESİ PARK ÇALIŞMASI

BAŞLANGIÇ

BİTMİŞ HALİ

KARADENİZLİLER DERNEĞİ OYUN GRUBU ÇALIŞMASI

BAŞLANGIÇ

BİTMİŞ HALİ
Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu
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TUZCUMURAT 187.SOKAK OYUN GRUP ÇALIŞMASI
ÖNCEKİ HALİ

BİTMİŞ HALİ

SIDIKA ERKE MÜZESİ PEYZAJ DÜZENLEMESİ
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İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE SİVRİSİNEK/KARASİNEK/HAŞEREYLE
MÜCADELE YIL BOYUNCA DEVAM ETMİŞTİR.

MEZARLIK İŞLERİ
DEFİN HİZMETLERİ : VEFAT EDEN VATANDAŞLARIN MEZAR YERLERİNİN HAZIRLANILIP DEFİNLERİ SAĞLANIYOR
NAKİL HİZMETLERİ : VEFAT EDEN VATANDAŞLARI MEZARA KADAR TAŞIMA SÜRECİNDEKİ TÜM NAKİL İŞLEMİ VE EĞER BAŞKA
ŞEHİRE TAŞINACAK İSE NAKİLİ YAPILIYOR,
AYRICA MERHUMUN YAKINLARI İÇİN OTOBÜS TEMİN EDİLİYOR.
MEZAR SATIŞI İŞLEMLERİ: VATANDAŞLARA
MEZAR YERİ SATIŞI YAPILMAKTADIR.

KAYIT İŞLEMLERİ : BİLGİSAYAR ORTAMINDA
VERİ TABANI OLUŞTURULDU VE BİREYLERİN
GÖMÜLDÜKLERİ YERLER KAYIT ALTINA
ALINDI. BELEDİYENİN WEB HİZMETİNDEN
DE VATANDAŞIN MEZARLIK BİLGİLERİNE
ULAŞILABİLMEKTEDİR.
* SINIRLARIMIZ İÇİNDE BULUNAN KABRİSTANLIKLARIN RUTİN OLARAK
TEMİZLİĞİ VE BAKIMLARI YAPILMAKTADIR.
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ZEYTİNLİK İŞLERİ
BELEDİYEMİZE AİT ZEYTİNLİKLERLE ALAKALI OLARAK DEVİR İŞLEMİNE KADAR
OLAN SÜREÇTE İMKANLAR DAHİLİNDE BAKIM FAALİYETLERİ YAPILMIŞTIR.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN RUTİN OLARAK YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIMIZ.
1.BUDAMA ÇALIŞMASI
2.SULAMA ÇALIŞMASI, SULAMA SİSTEM KURULUMU
3.TAMİR VE BAKIM ÇALIŞMASI
4.ÇİM BİÇİMİ, GÜBRELEME, İLAÇLAMA
ÇALIŞMALARI
5.REFÜJ,
KAVŞAKLAR,
YEŞİL
ALAN-

BUDAMA

SULAMA
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LAR
VE
PARKLARDA
ÇİMLEMDİRME,
ÇİÇEKLENDİRME, AĞAÇLANDIRILMA VE
BAKIMLARI.
6.PARKLAR VE YEŞİL ALANLARIN ETRAFINA
PANEL ÇİT YAPIM İŞLERİ
7.DERELERİN TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARI.

DERE TEMİZLİĞİ

OYUN GRUPLARI SPOR ALETLERİ TAMİR VE BAKIMLARI
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ÇİM BİÇİMİ

AĞAÇ DİKİMİ
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SULAMA SİSTEMİ KURULUMU

PANEL ÇİT ÇALIŞMASI

GÜBRELEME
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İLAÇLAMA

PARKLAR VE KAMUSAL YEŞİL ALANLAR OKUL CAMİ SAĞLIK OÇAĞI GİBİ UMUMİ
YERLERİN BANK ÇALIŞMASI

ÇİMLEME ÇALIŞMASI
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MEYDAN VE ORTA REFÜJ ÇALIŞMASI

E-87 KARAYOLU ORTA REFÜJ ÇALIŞMASI
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Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Ve 49. Maddelerine dayanarak
Edremit Belediye Meclisi’nin 06.08.2019 tarih
ve 2019/327 sayılı kararı gereğince 06.08.2019
tarihinde kurulmuştur. Kurulmuş olduğu 5

aylık süre zarfında yapmış olduğu faaliyetler
şunlardır;
1Belediyemize ait mülkler üzerinde yer
alan tarımsal amaçlı arazilerin envanterlerinin çıkarılması ve güncelleme işlemlerinin
yapılmasına başlandı.

Kirada olan Zeytinlik Vasıflı Araziler
S. NO

MAHALLE/BÖLGE

PARSEL ADETİ

TOPLAM ALAN

1

ALTINOLUK

1

7991,69

2

KAVLAKLAR

1

2993,60

3

ADATEPE

2

25385,71

4

ORTAOBA

5

24457,88

5

NARLI

21

69722,09

6

DOYRAN

5

9382,09

7

KADIKÖY

14

94553

8

DERELİ

15

118357

9

YOLÖREN

9

106820

10

ÇIKRIKÇI

13

80239,80

11

TAHTAKUŞLAR

4

7005,04

12

AVCILAR

31

244082,65

13

EDREMİT MERKEZ

36

156788,46

14

BEYOBA

4

12987,53

15

ÇAMLIBEL

11

155207,10

16

GÜRE

31

401256,47

17

KIZILKEÇİLİ

19

149622,86

18

YAYLAÖNÜ

13

91593

19

ZEYTİNLİ

53

399284,52

288

2074223,36

GENEL TOPLAM

Edremit genelinde toplam 2.074.223,36 m² alanlı, 288 parsel kiralama ihalesine çıkarılmıştır.
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Mahalle		

Parsel Adeti 		

Toplam Alan

Bostancı 		

8 Adet			

248044.42

Çıkrıkcı

5 Adet		

305172.69

Mahsul İhale Edilen Zeytinlik Vasıflı Araziler
Mahalle

Parsel Adeti

Alanı (m²)

Edremit

53

282708,62

Kadıköy

18

59548.16

Yolören

4

29527

Yaylaönü

3

1

Tahtakuşlar

4

6441.24

Kızılkeçili

17

31780.20

Narlı

26

32560.60

Avcılar

12

57450.05

Altınoluk

5

39171.34

Çamlıbel

12

93486.42

Güre

14

80751.77

Zeytinli

22

224087.76

GENEL TOPLAM

190

954407.16

Edremit İlçe genelinde Toplam 190 adet zeytinlik ve 216 adet yeşil alan yıllık mahsul ihalesine
çıkarılmıştır.

Belediyemiz tarafından toplanacak zeytinlikler
2019 yılı içerisinde, Edremit ilçe genelinde 22
adet parsel (313,955.41 m²) ile 45 adet yeşil
alan ve yolda kalan zeytin mahsulü belediyemiz tarafından toplanmaktadır.
Bostancı Mahallesinde 20462.02 m² Gemlik
tipi sofralık zeytin Belediyemiz tarafından
toplanmaktadır.

2Edremit ilçe sınırları içerisinde yer alan
Belediyemize ait güncel tapu kayıtları, güncel
kadastro, güncel imar durumları ve güncel
numarataj bilgileri temin edildi. Bu bilgilerin
harita üzerine mahalle ölçeğinde işlenmesine devam ediliyor.
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3Mülkiyeti Belediyemize ait tarımsal zeytinlik vasfındaki arazilerimizde bulunan zeytin
ağaçlarının Ağustos, Eylül, Ekim aylarında ilaçlama, sulama ve bakım tedbirleri uygulandı.
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4- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan işçilerimize iş sağlığı ve güvenliği
eğitimi verildi.
5-Belediyemiz tüzel kişiliğine ait 190 adet
zeytinlik vasıflı arazilerin ve 216 adet yeşil alanda bulunan 2670 çuval (267.000 kg) zeytin
mahsulü 18 kayme halinde 16.10.2019 tarihinde
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre ihale edilerek satışı gerçekleştirildi.
6-İlçemizdeki okullarımızda ve açık alanlarımızda ağaçlandırma çalışması yapıldı
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7-Belediyemize ait zeytinliklerimizden ihale edilmeyip kendi imkanlarımızla ile topladığımız zeytin mahsulü 31.12.2019 tarihi itibarı ile 81.265 kg. olarak hasat edilmiş olup; 15.119 kg. zeytin yağı
üretimi gerçekleştirilmiştir.

8-Hasat bitimi ile birlikte Zeytin ağaçlarının kışlık bakım (budama, ilaçlama-bordo bulamacı-,
toprak işleme) tedbirlerine başlanmıştır
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Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı içerisinde
Edremit halkının kültürel tarihine olan ilgisini sağlamak, kültür düzeyini yükseltmek
ve yeni yetişen nesle kültürümüzü tanıtmakla birlikte, kent halkının kültür, sanat ve spor
yaşamına katkı sağlayacak her türlü organizasyonların düzenlenmesi ve bölgenin uluslar
arası tanıtımının yapılarak ülke turizminde
önemli bir noktaya taşınmasını sağlama
amacı doğrultusunda çalışmalar sürdürmekte olup; 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında
Müdürlüğümüzce yapılan faaliyetler aşağıya
çıkartılmıştır.

Edremit Belediyesinin katkıları ile 0913 Ocak 2019 tarihinde Türkiye Bilardo Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği ile birlikte “3
Bant Bilardo Şampiyonası düzenlenmiştir.
31 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında 23. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Seyahat Fuarına Edremit Belediyesini
temsilen katılım gerçekleştirildi.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen
deve güreşleri Edremit Belediyesi ve Edremit
Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneğinin ortak hizmet projesi kapsamında 10 Şubat 2019 tarihinde düzenlenmiştir.

14 Şubat 2019 tarihinde Belediyemiz tarafından Ata Kavşağı açılışı gerçekleştirildi.
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14 Şubat 2019 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Edremit’e ikinci defa
gelişinde kaldığı ev aslına uygun şekilde restore edilerek “ Atatürk Evi” açılışı gerçekleştirildi.

14 Şubat 2019 tarihinde “Fidandan Sofraya Zeytin” isimli fotoğraf sergisi düzenlenmiştir.
14 Şubat 2019 tarihinde Şükrü Tunar Kültür Merkezinde halkımıza açık ücretsiz olarak
Atatürk Türküleri Konseri düzenlenmiştir.
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Edremit Belediyesinin katkıları ile 21
Şubat 2019 tarihinde Edremit Şükrü Tunar
Kültür Merkezinde Güre Musiki ve Kültür
Derneği ile Hayata Bağış Derneği tarafından
Geçmişten Günümüze Esintiler isimli konser
düzenlenmiştir.
Edremit
Belediyesinin
katkılarıyla
Edremit Kent Konseyi ile birlikte 25 Şubat
2019 tarihinde Edremit Şükrü Tunar Kültür
Merkezinde Şef Bahattin URAL yönetiminde
Edremit Belediyesi Müzik Platformu Batı
ÖZEL Konseri düzenlenmiştir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı
ile 8 Mart 2019 tarihinde Edremit Şükrü Tunar
Kültür Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü Karma Resim Sergisi ve Körfez Kadın
Emeği Dayanışma Derneği Halk Oyunları
Gösterisi düzenlenmiştir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı
ile Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde
halkımıza açık ücretsiz olarak Çiğdem TUNÇ
yönetiminde “Binbir Gece Masalları” isimli tiyatro gösterisi düzenlenmiştir.
Edremit Belediyesinin katkıları ile
15 Nisan 2019 tarihinde Şükrü Tunar Kültür
Merkezinde Asude Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından Şef Ali Osman ÇAKIR yöne-

238

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

timinde “ Bir Şarkıdır Yaşamak isimli konser
düzenlenmiştir.
Edremit Belediyesinin katkıları ile
18 Nisan 2019 tarihinde Şükrü Tunar Kültür
Merkezinde Zeytinli Kültür Sanat Derneği
tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği
konseri düzenlenmiştir.
Edremit Belediyesinin katkıları ile
19 Nisan 2019 tarihinde Şükrü Tunar Kültür
Merkezinde Türkiye Emekliler Derneği Meşk-İ
Ahenk Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından konser düzenlenmiştir.
Edremit Belediyesi Ahşap Boyama Yıl
Sonu Sergisi 24 Nisan 2019 tarihinde Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesinde gerçekleştirildi.
İlçemizde faal olan spor kulüplerinin
Belediyemize başvurması ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi gereğince nakdi destek yapılmıştır.
26 Nisan 2019 tarihinde Büyük Halk
Ozanı Ali Ekber Çiçek için vefatının 13. Yıl
dönümünde mezarı başında anma töreni
ve Tahtakuşlar Mahallesinde hayır yemeği
düzenlenmiştir.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 2019 yılında 21. düzenlenen Edremit Belediyesi
uçurtma şenliği 28 Nisan 2019 tarihinde Zeytinli-Dalyan sahilinde gerçekleştirildi.
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Sanatsal etkinlikler kapsamında, 3
Mayıs 2019 tarihinde Şükrü Tunar Kültür
Merkezinde Manuel Reina Flemenko Dans
gösterisi halkımıza açık ücretsiz olarak
gerçekleştirildi.
04 Mayıs 2019 tarihinde Hacıarslanlar
Mahallesinin düzenlemiş olduğu Hıdırellez
Şenliklerine afiş ve ses sistemi kurulumu
desteği verildi.
Edremit Belediyesinin katkıları ile
05 Mayıs 2019 tarihinde Şükrü Tunar Kültür
Merkezinde Körfez Akçay Sanat Derneği
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tarafından Solo Türküler Konseri düzenlenmiştir.
Edremit Kent Tiyatrosu oyuncuları
tarafından sergilenen “Üfürükçü Abla” isimli iki perdelik oyun Belediyemiz tarafından
halkımıza açık ücretsiz olarak Şükrü Tunar
Kültür Merkezinde sahnelendi.
Ramazan Etkinlikleri kapsamında
Karagöz- Hacıvat Gölge oyunu Şükrü Tunar
Kültür Merkezi önünde sergilendi.
Ramazan Ayı dolayısı ile Belediyemiz
tarafından otuz gün boyunca halkımıza iftar
yemeği verildi.

Edremit Belediyesinin katkıları ile 21
Haziran 2019 tarihinde Edremit Şükrü Tunar
Kültür Merkezinde Edremit Lisesi Mezunlar Derneğinin düzenlemiş olduğu “Amasya
Bildirgesi Konferansı” düzenlenmiştir.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen
ve bu yıl 15. olan 15. Geleneksel Edremit Yağlı
Pehlivan Güreşleri 28 Haziran 2019 tarihinde
gerçekleştirildi.
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Edremit Belediyesinin katkıları ile 17
Haziran 2019 tarihinde Edremit Şükrü Tunar
Kültür Merkezinde Güre Musiki ve Kültür
Derneği tarafından “Müzik ile Yaşamak Bir
Tutkudur” isimli Türk Sanat Müziği Yaz Konseri düzenlenmiştir.
Edremit Belediyesinin katkıları ile 29
Haziran 2019 tarihinde Altınkum Cumhuriyet
Meydanında Edremit Körfez Anadolu Sanatları ve Kültürleri Derneği tarafından Ş.Fatih
ÖZCAN yönetiminde “Ezgilerin Dili” isimli yaz
konseri düzenlenmiştir.
Edremit Belediyesinin katkıları ile 04
Temmuz 2019 tarihinde Şükrü Tunar Kültür
Merkezinde Körfez Aşıkları Korosu Müzik
Topluluğu tarafından Hatice GÖZLÜKAYA
yönetiminde konser düzenlenmiştir.
“Hünerli Eller Anne-Çocuk Work Shop”
16 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında
Şükrü Tunar Kültür Merkezinde düzenlenmiştir.

14 Şubat 2019 tarihinde açılmış olan
Atatürk Kültür Evinde 19 Temmuz 2019 tarihinde Hülya ÖLÇEK ARLI tarafından kitap
imza günü düzenlenmiştir. Ayrıca Atatürk
Kültür Evinin faaliyete açıldığı tarihten itibaren 1250 öğrenci, 2170 sivil tarafından ziyaret
düzenlenmiştir.
20 Temmuz 2019 tarihinde Akçay Cumhuriyet Meydanında Edremit Belediyesi Türk
Halk Müziği Yurdun Sesi Korosu tarafından
Şef Zeki ÇİÇEK yönetiminde Türk Halk Müziği
Konseri düzenlenmiştir.
Edremit Belediyesi tarafından 19 Temmuz 2019 tarihinde Edremit Şükrü Tunar
Kültür Merkezinde “Eski Kurttan Çakallara
Tüyolar” isimli tiyatro oyunu halkımıza açık
ücretsiz olarak sergilenmiştir.
1 Temmuz Kabotaj Bayramı dolayısı ile
yapılmış olan etkinliklere Edremit Belediyesince destek verilmiştir.

1 Temmuz-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında Yaz Spor Okulu açılmış ve 7- 14 yaş arası spor
kursları düzenlenmiştir.
10 Temmuz – 2 Ağustos 2019 tarihleri arasında Mahallelerimizde açık hava sinema gösterileri yapılmıştır.
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Edremit Belediyesinin katkıları ile 03
Ağustos 2019 tarihinde Şükrü Tunar Kültür
Merkezinde “Gelin Canlar Bir Olalım” isimli
oyun halka açık ücretsiz olarak sergilenmiştir.
Edremit Belediyesinin katkıları ile 19
Ağustos 2019 tarihinde Altınoluk Amfi Ti-

yatroda ÇYDD Edremit Konseri Tenor Aykut
YILMAZ tarafından düzenlenmiştir.
Geleneksel olarak yapılan ve 3. Düzenlenen Edremit Kitap Fuarı 17-25 Ağustos 2019
tarihleri arasında Altınkum-Edremit Belediye
Tesislerinde düzenlenmiştir.
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21-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan Eko-Fest etkinliğine Belediyemizce lojistik
desteği verildi.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Akçay Cumhuriyet Meydanına Fener Alayı düzenlenmiştir.
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Akçay Cumhuriyet Meydanında “Sunay Akın ve
Çocuk Kalpler Kumpanyası” düzenlenmiştir.
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1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlamaları kapsamında, 1 Eylül 2019 tarihinde Altınoluk Amfi
Tiyatroda “Suzan Kardeş Dünya Barış Günü Konseri” halkımıza açık ücretsiz düzenlenmiştir.
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Edremit Belediyesinin katkıları ile 7 Eylül 2019 tarihinde Şükrü Tunar Kültür Merkezinde
“Kazdağları’nda Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Çevre “ konulu 1. Çevre Sempozyumu düzenlenmiştir.
9 Eylül Edremit’in Kurtuluş Günü Etkinlikleri dolayısı ile 6 Eylül 2019 tarihinde Akçay Kordonda Mysia Uluslararası Havacılık Festivali düzenlenmiştir.
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9 Eylül Edremit’in Kurtuluş Günü Etkinlikleri dolayısı ile 7 Eylül 2019 tarihinde Şehit Hamdibey Meydanında Hüseyin TURAN konseri düzenlenmiştir.

9 Eylül Edremit’in Kurtuluş Günü Etkinlikleri dolayısı ile 8 Eylül 2019 tarihinde Hanlar Kumluca Mevkiinde Kazdağı Çöp Toplama Etkinliği düzenlenmiştir.
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9 Eylül Edremit’in Kurtuluş Günü Etkinlikleri dolayısı ile 9 Eylül 2019 tarihinde Yılmaz Akpınar Kültür ve Sağlık Evinin açılışı gerçekleştirildi.
13 Eylül 2019 tarihinde Altınoluk Amfi Tiyatroda “Geçmişten Geleceğe Kazdağlarının Türkmen Gelinleri Defilesi” düzenlenmiştir.
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Ahşap- Seramik Ev Dekorasyon Kursu Şükrü Tunar Kültür Merkezinde başlamış olup, devam etmektedir.
Edremit Belediyesi yaz dönemi gitar kursu 77 kursiyerin (yetişkin, gençler, minikler)
katılımı ile gerçekleşmiş, kış döneminde 85 kursiyerin katılımı ile devam etmektedir.
20-22 Eylül 2019 tarihleri arasında 2. Tahtacı Gençlik Kampı ve Tahtacı Samah Etkinliği
düzenlenmiştir.

Edremit Belediyesinin katkıları ile 23 Eylül 2019 tarihinde Edremit Şükrü Tunar Kültür
Merkezinde Asude Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından Şef Ali Osman ÇAKIR yönetiminde
“Bitmeyen Nağmeler “ Türk Sanat Müziği konseri düzenlenmiştir.
27 Eylül 2019 tarihinde “Tuncel Kurtiz Anma Töreni” Çamlıbel Mahallesinde bulunan
mezarı başında yapılmıştır.
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Edremit Belediye Başkanlığı ile 1966 Edremit Spor Kulübü arasında “ Umut Sensin” isimli
ortak hizmet projesi imzalanmıştır.
Belediyemiz tarafından Şef Zeki ÇİÇEK yönetiminde 30 Eylül 2019 tarihinde Türk Halk
Müziği koro kursu açılmış olup, devam etmektedir.
11 Ekim 2019 tarihinde Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde sergilenmiş olan“Kuva-i Milliye Destanı” gösterisine Edremit Belediyesince destek verilmiştir.
11 Ekim 2019 tarihinde Edremit Belediyesi Meclis Salonunda 11 Ekim Dünya Kız Çocukları
Günü Etkinliği yapılmıştır.
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19-20 Ekim 2019 tarihleri arasında yurtiçi ve yurtdışından birçok katılımcılının katılmış olduğu “ Yorkshire Irkı Kanarya Yarışması” için Edremit Belediye Başkanlığı ile Edremit Yorkshire
Kanarya Kulüp Derneği arasında ortak hizmet protokolü imzalanmıştır.
22-24 Ekim 2019 tarihleri arasında gazilerimiz için Kıbrıs Gezisi düzenlenmiştir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında Edremit Cumhuriyet Meydanına
Fener Alayı düzenlenmiştir.
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Edremit Belediyesinin katkıları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında
Cumhuriyet Şöleni ve Cumhuriyet Yemeği düzenlenmiştir.

31 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve dört hafta süren Fotoğraf Temel Eğitim Semineri
düzenlenmiştir.
03 Kasım 2019 tarihinde Mehmetalan Mahallesinde “Köyde Senfonik Konser” isimli konser
düzenlenmiştir.
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05 Kasım 2019 tarihinde Şükrü Tunar
Kültür Merkezinde “Disleksi Diye Bi şey Var!”
konulu panel düzenlenmiştir.
20 Kasım 2019 tarihinde Edremit Cumhuriyet Meydanında “1919’dan 2019 ‘a Kadın
Buluşması- Kadına Şiddete Karşı Buradayım
De” konulu basın açıklaması düzenlenmiştir.

Edremit Belediyesinin katkıları ile 26
Kasım 2019 tarihinde Edremit Şükrü Tunar
Kültür Merkezinde Körfez Akçay Sanat
Merkezi Derneği tarafından konser düzenlenmiştir.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
dolayısı ile 5000 adet Çocuk Hakları Kitapçığı
hazırlanarak dağıtılmıştır.

28 Kasım 2019 tarihinde Antandros Antik Kenti Bilimsel Kazı Çalışmalarına destek
verilmesi amacı ile Edremit Belediye Başkanlığı ile Antandros Antik Kenti Kazı Başkanlığı
arasında ortak hizmet protokolü imzalanmıştır.

22 Kasım 2019 tarihinde Edremit Şükrü
Tunar Kültür Merkezinde “Şeyh BedreddinRüya” isimli tiyatro oyunu halka açık ücretsiz
olarak düzenlenmiştir.

29 Kasım 2019 tarihinde Edremit Şükrü
Tunar Kültür Merkezinde “ Çocuğum Zeki
Ama Çalışmıyor” konulu Anne- Baba semineri düzenlenmiştir.

24 Kasım 2019 tarihinde Edremit Şükrü
Tunar Kültür Merkezinde “Ben Kadınım” isimli oyun halkımıza açık ücretsiz olarak düzenlenmiştir.

Edremit Belediyesinin katkıları ile 30
Kasım-01 Aralık 2019 tarihlerinde İlçemiz Kaz
Dağları’nda 4. İda Ultra Maraton düzenlenmiştir.
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Edremit Belediyesinin katkıları ile 02
Aralık 2019 tarihinde Edremit Şükrü Tunar
Kültür Merkezinde Altınoluk Erol Batıbeki
Müzik Topluluğu tarafından konser düzenlenmiştir.
Edremit Belediyesinin katkıları ile 07
Aralık 2019 tarihinde Altınoluk Türkan Saylan
Yaşam Merkezinde Ege’den Esintiler Topluluğu tarafından konser düzenlenmiştir.

Edremit Belediyesinin katkıları ile 12
Aralık 2019 tarihinde Edremit Şükrü Tunar
Kültür Merkezinde Edremit İleri Türk Müziği
Topluluğu tarafından konser düzenlenmiştir
Edremit Belediyesinin katkıları ile 23
Aralık 2019 tarihinde Edremit Şükrü Tunar
Kültür Merkezinde Güre Musiki Kültür
Derneği tarafından konser düzenlenmiştir.

Edremit Belediyesinin katkıları ile 07
Aralık 2019 tarihinde Edremit Şükrü Tunar
Kültür Merkezinde Hoşgelişler Ola Sanat
Topluluğu tarafından “7’den 77’ye Tek Perdelik Komedi” düzenlenmiştir.

Belediyemizce 2019 yılı içerisinde Türk
Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Resim ve
Heykel Kursu, Gitar Kursu, Ahşap Boyama
Kursu, Fotoğrafçılık Kursu ile yaz sezonunda
voleybol, basketbol ve futbol kursu düzenlenmiştir.

Edremit Belediyesinin katkıları ile 09
Aralık 2019 tarihinde Edremit Şükrü Tunar
Kültür Merkezinde Zeytinli Kültür Sanat
Derneği tarafından konser düzenlenmiştir.

31 Aralık 2019 tarihinde yılbaşı dolayısı
ile Akçay Cumhuriyet Meydanında “Yüksek Sadakat” tarafından yılbaşı programı
yapılmıştır.
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AYŞE SIDIKA ERKE ETNOGRAFYA MÜZESİ
12 Ocak 2019 tarihinde Edremit Belediyesi ve Edremit Kaymakamlığı ile ortaklaşa
olarak Okullarda Müze Gezmeyen Öğrenci
Kalmasın uygulaması kapsamında müze ziyaretinde ilk olarak Yolören İlköğretim Okulu
bulunmuştur.
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15 Ocak 2019 tarihinde Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı ve TFF Yönetim Kurulu
üyesi Özcan Şimşek’in Fotoğrafta 30. Yılı sergisi açıldı.

20 Ocak 2019 tarihinde müzemizin önderliğinde, Edremit Sevdalıları Sinan TORTUM,
Ahmet Cumhur DOKUR, Gülçin CÖMERT, Enver DOLGUN ve İrfan KOLÇAK’ın katkıları ile
başlatılan Edremit turlarının birincisi yapıldı.
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açıldı.

22 OCAK 2019 tarihinde Burhaniyeli Sanatçı İnayet ÇELTİKÇİ’nin “Hayvanlar Alemi Sergisi”

31 Ocak 2019 tarihinde Ayvacık Asos Kaşkaya Köyü öğretmen, öğrenci ve veliler müze ziyaretinde bulundular.
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27 Şubat 2019 tarihinde Uğur Okulları Karma Sergisi düzenlendi.

8 Mart 2019 tarihinde Ayşe Sıdıka Erke Müzesi olarak, 8 Mart Düya Emekçi Kadınlar Günü
sebebi ile Edremit Cumhuriyet Meydanında mini bir sergi açtık.
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8 Mart 2019 tarihinde Naim Süleyman İlköğretim Okulu öğrencileri müze ziyaretinde bulundular.

14 Mart 2019 tarihinde Ortaoba Ortaokulu öğrencilerinden oluşan proje gurubu müzemizi ziyaret ettiler.
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14 Mart 2019 tarihinde Altınoluk Necmi Şahin İlkokulu 4A sınıfı müzemiz ziyaret etti.

20 MART 2019 tarihinde Hamiyet Fernur Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu ile birlikte
atölye çalışması yapıldı.

21 Mart 2019 tarihinde Kaş Tarım Müdürü ve Edremit Tarım Müdürü müzemizi ziyaret etti.
22 Mart 2019 tarihinde Ortaoba ilköğretim Okulu müzemizi ziyaret etti.
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23 MART 2019 tarihinde müzemizde düzenlenen atölye çalışmalarımız Hamiyet Feridun
Sözen Özel Eğitim Kurumu ile devam etti.

3 NİSAN 2019 Akçay Naim Süleymanoğlu İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencileri müzemizi
ziyaret ettiler.

11 Nisan 2019 tarihinde Afra Hobi Sanat Evinin yıl sonu sergisi açıldı.
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13 Nisan 2019 tarihinde Organizasyonunu müzemizin üstlendiği, Mustafa Kemal Atatürk’ün
Edremit’te gelişinin 85. Yıl dönümü sebebi ile Atatürk Kültür Evinde, Atamızın Edremit ve Balıkesir ziyaretlerinde çekilen fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

16 Nisan 2019 tarihinde Ressam Nuray Yılmaz’ın “Sanatta 20. Yıl Kişisel Yağlı Boya Sergisi”
Müzemiz de açıldı.

18 Nisan 2019 tarihinde Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri
Müzemizi ziyaret ettiler.
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22 Nisan 2019 tarihinde Fethi Büyükdalgıç İlköğretim Okulunun kardeş okulu olan Kosava
Mamuşa dan gelen öğrenciler müze ziyaretinde bulundular.

24 Nisan 2019 tarihinde “Edremit Belediyesi Ahşap Boyama Kursu Yıl Sonu Sergisi”nin
açılışı gerçekleştirdi.

2 Mayıs 2019 tarihinde Nazım Hikmet Kültür Evinin karma yağlıboya sergisi açıldı.
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2 Mayıs 2019 tarihinde Edremit Cumhuriyet İlköğretim Okulu Ana Sınıfı öğrencileri
müzemizi ziyaret ettiler.

12 Mayıs 2019 tarihinde Ceyda Art Ressamları tarafından “ Kadın Gözü ile Edremit’te Bahar” konulu resim sergisi açıldı.

16 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da faaliyet gösteren Mor Beyaz Akademi Danışmanlığın
kurucuları olan Bireysel Yaşam Koçu ve Eğitmen Canan GÜLER ve Esra OĞUZMAN tarafından
insanlarda daha fazla bilince erişme, kişinin tüm yaşam alanlarını dengelemesi, mitolojik ve güncel metotlar ile bireylerin bilinçaltları ile iletişime geçip olumsuz korkuların nasıl yenilebileceği ve
yaşam gücünün ortaya çıkarılması hakkında bilgi paylaşımı ve workshop düzenlendi.
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22 Mayıs 2019 tarihinde Zeytinli Kültür ve Sanat Derneği (ZEYKÜSAD) tarafından Emel
Tuna Çelik Resim Atölyesi Karma Resim Sergisi açıldı.

27 Mayıs 2019 tarihinde Meltem Ertürk Resim sergisi müzemizde açıldı.

12 Haziran 2019 tarihinde Edremit Belediyesi tarafından açılan ahşap boyama kursuna
katılan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı Ahşap Boyama ve Tasarım sergisi sergilendi.
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açıldı.

18 Haziran 2019 tarihinde Şengül Günay KAYALAR tarafından üç boyutlu rölyef sergisi

26 Haziran 2019 tarihinde Boğaziçi Hobi Sanat Evinin yıl sonu sergisi açıldı.

09 Temmuz 2019 tarihinde Ressam Candar Raşit BİLDİRİR’in “GERÇEKLER VE HAYALLER”
isimli kişisel sergisi müzemizde açıldı.
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16 TEMMUZ 2019 tarihinde Nalan ve İbrahim DİRER’in Harmoni Sergisi müzemizde açıldı.

24 Temmuz 2019 tarihinde Edremit Belediyesi Anne Çocuk Kursiyerleri müze ziyaretinde
bulundular.

23 Temmuz 2019 tarihinde Öner VANCI tarafından Tezhip Sergisi düzenlendi.

02 Ağustos 2019 tarihinde Artvin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Zekiye ÇILDIR
GÖKASLAN tarafından “Müzede görsel kültürün teknolojiye yansıması “ isimli kişisel sergi düzenlendi.
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açıldı.

açıldı.

21 Ağustos 2019 tarihinde Asil ÖZGÜR sanat atölyesi tarafından yağlıboya resim sergisi

6 Eylül 2019 tarihinde Japon ahşap sanatı “KUMİKO” Sergisi A. Sıdıka Erke Müzesi’nde
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13 Eylül 2019 tarihinde “Edremit Belediyesi Gençlik Merkezi” projesi çalışmaları kapsamında gençlere yönelik hazırlanmış olan “EDREMİT BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI VE HÂL” için
sunum düzenlendi.

20 Eylül 2019 tarihinde Kızılkeçili Muhtarlığının talebi üzerine zimmetlerinde bulunan tarihi yangın tulumbası ve simgeleri olan keçi heykelinin restorasyonuna başlandı.

11 Ekim 2019 tarihinde Belediye Başkanımız Sn. Selman Hasan ARSLAN önderliğinde
“Avrupa Yerel Demokrasi Haftası” etkinlikleri kapsamında, siyasi partilerin gençlik kolları başkanları ile Edremit A.Sıdıka Erke Müzesinde toplantı yapmıştır.
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22 Ekim 2019 tarihinde Birol HERK tarafından A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’nde “Simlerle Atatürk” sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

30 Ekim 2019 tarihinde Edremit Lisesi ve Edremit Körfez Anadolu Lisesi mezunları tarafından A. Sıdıka Erke Müzesinde sergi açıldı.

13 Kasım 2019 tarihinde Karagözoğlu Anaokulu A. Sıdıka Erke müzesini ziyaret etti.
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20 Kasım 2019 tarihinde Edremit Belediyesi A.Sıdıka Erke Etnografya Müzesinde Ege Türk
Tv’ de yayınlanan “Ege’nin Renkleri” programının çekimi yapılmıştır.
21 Kasım 2019 tarihinde fotoğraf sanatında ilk ve tek devlet sanatçısı olan Edremitli Ozan
SAĞDIÇ, dedesi Kolağası Naci Kasım Efendi’ye ait üniformayı A.Sıdıka Erke Müzesinde sergilenmek üzere hediye etti.

22 Kasım 2019 tarihinde Mehmetalan Mahallesi Muhtarı, Mehmetalan Mahallesinde bulunan öğrenciler ile birlikte müze ziyaretinde bulundular.

25 Kasım 2019 tarihinde Edremit Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sn. Yüksel EKER
tarafından “İstiklâl Harbi Gazetesi ve Kasım 1938 - Dünya Basınında Atatürk” isimli Ciltler A.Sıdıka
Erke Müzesine bağışlanmıştır.
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10 Aralık 2019 tarihinde Altınoluk’ta ikâmet eden 89 yaşındaki Kore Gazisi Sn. Ahmet
Şükrü YORMAZ Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Sn. Ayhan HALİL’in refakatinde Müze ziyaretinde bulundular.

19 Aralık 2019 tarihinde Yazar ve Çevirmen Sibel ATAM A.Sıdıka Erke Müzesinde yazarlık
ve çevirmenlik üzerine söyleşi düzenledi.

24 Aralık 2019 tarihinde, Edremit Mithat- Fethi Büyükdalgıç İlkokulu öğrencileri müze ziyaretinde bulundular.
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26 Aralık 2019 tarihinde Havran İmam Hatip Ortaokulu müzemizi ziyaret etti.

İlçemiz sınırları içerisinde sosyal ve ekonomik
yoksunluk içerisinde yaşamlarını sürdüren
aile ya da bireylere geniş kapsamda yardımda bulunmak ve hizmet etmek amacıyla
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5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddesi
gereğince Sosyal Yardım İşleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ayrılarak Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü kurulmuştur.
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ PARKI
TRAKTÖR : 13 ADET
KAMYON: 12 ADET
EKSKAVATÖR: 4 ADET
TRAKTÖR KEPÇE (BEKO): 9 ADET
SİLİNDİR: 4 ADET ( 1 KİRALIK )
GRAYDER : 2 ADET
KAMYONET –PİKAP: 5 ADET
DOZER YÜKLEYİCİ KEPÇE: 4 ADET
ASFALT FİNİSHER: 1 ADET ( KİRALIK)
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SAYISI
(Mülga Yapı Kontrol Müdürlüğü)
1 MÜDÜR v.
1 İnşaat mühendisi
1 Mimar ( sözleşmeli p.)
1 jeoloji mühendisi ( sözleşmeli p.)
3 Harita teknikeri ( memur)
1 Makine teknikeri
7 İnşaat teknikeri ( 3 memur, 3 kad. İşçi, 1 personel a.ş.)
5 idari personel ( 1 memur, 2 kad. İşçi, 2 personel a.ş.)
EDREMİT MERKEZ : 13 kadrolu işçi 32 Personel a.ş. AKÇAY: 5 Personel a.ş. ALTINOLUK: 3 kadrolu
işçi 11 personel a.ş. GÜRE: 3 kadrolu işçi 11 personel a.ş. ZEYTİNLİ: 1 memur 2 kadrolu işçi
21 personel a.ş.
TOPLAM: 122 personel
SICAK ASFALT YAPIMI
FİNİŞER SICAK ASFALT YAPIMI : 194.000 M2(32 KM.)
GREYDER İLE SICAK ASFALT YAMA YAPIMI
14.500 M2 TOPLAM SICAK ASFALT YAPIMI :
208.500 M2 ( 34 KM.)

SATHİ ASFALT YAPIMI
1. KAT SATHİ ASFALT : 32.000 M2

2. KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA : 135.000 M2 TOPLAM SATHİ KALAMA : 167.000 M2 (27 KM )

280

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

ROADMİX YAMA YAPIMI

ROADMİX YAMA YAPIMI : 50.000 M2
PARKE TAŞ YAPIMI
YENİ PARKE TAŞ YAPIMI : 185.700 M2
YENİ PARKE İLE TAŞ TAMİRİ: 14.000 M2
SİVİL HAVACILIK OKULU ETRAFI PARKE TAŞ
YAPIMI :2300 M2
TOKİ OKULU PARKE TAŞ DÖŞEME : 100 M2
M.Y.O BAHÇESİ PARKE TAŞ YAPIMI : 1502 M2
FENNUR SÖZEN MES. TK.L. PARKE TAŞ YAPIMI :178 M2
REMZİ MOLVALIOĞLU OKULU PARKE TAŞ
YAPIMI : 735 M2
TOPLAM PARKE TAŞ YAPIMI : 204.515 M2
KUYU DERE ETRAFI PARKE TAŞ YAPIMI
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9500 M2 PARKE TAŞ DÖŞEME
KOZAK TAŞI TAMİRİ

TOPLAM KOZAK TAŞI TAMİRİ :3000 M2
YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPIMI
Q 200’LÜK YAĞMURSUYU
DRENAJ HATTI DÖŞEME
:2300 M
Q 300’LÜK YAĞMURSUYU
DRENAJ HATTI DÖŞEME
:2000 M
Q600’LÜK YAĞMURSUYU
DRENAJ HATTI DÖŞEME
:400 M
Q1000’LÜK YAĞMURSUYU
DRENAJ HATTI DÖŞEME
:50M. TOPLAM YAĞMURSUYU
DRANAJ
HATTI
DÖŞEMESİ: 4750 M

MENFEZ YAPIMI

2 M X 1,5 M ÇAPINDA YAĞMUR SUYU
MENFEZ YAPIMI :25 ADET
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İSTİNAT DUVARI YAPIMI

ALTINOLUK İSTİNAT 430 M3 BETON İLE DUVARI YAPIMI
DERELİ MAHALLESİ 80 M3 BETOL İLE İSTİNAT DUVARI YAPIMI
PAZARYERİ YAPIMI
BOSTANCI KÖYÜ PAZARYERİ YAPIMI
ÇÖP DÖKÜM SAHASI
ÇÖP DÖKÜM SAHASI 130 M3 BETON İLE RAMPA YAPIMI
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KIRSAL MAHALLERDE YOL AÇIMI

YOL AÇIMI : 5,5 KM
GÜRE BİSİKLET YOLU
ÇEVRE DÜZENLEMESİ
,YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU
YAPIMI : 4400 M.

YAYA GEÇİŞİ İÇİN DEMİR KÖPRÜ YAPIMI

ÇATI YAPIMI
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DÜĞÜN SALONU ÇATI YAPIMI TAMİRAT – TADİLAT - BOYA

KÜLTÜRMERKEZİLERİ ,MUHTARLIK BİNALARI,KAMU KURUM VE URULUŞLARI,CAMİİLER VE
STAD‘IN TAMİR ,ONARIM VE BOYA İŞLERİNİN YAPILMASI

İlçemiz Altınkum mah. Mehmet Akif ERSOY cad. Mevlana i.ö.o önünde 1800 m² kilit parke taş uygulaması yapıldı.

Vatandaş talepleri ve imar müdürlüğümüzde kesilen inşaat ruhsatları doğrultusunda İlçe
tarım müdürlüğünün yazılı görüşleri ile yol açım çalışmaları yapıldı ve yol üzerinde kalan zeytin
ağaçları uygun görülen yerlere taşınarak dikim işi yapıldı.

İlçemiz kırsal mahallelerinde tarım arazileri, zeytinliklere giden yollar iş makinesi marifeti ile
düzeltildi ve dolgu ile yol ıslah çalışmaları yapıldı.
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Belediyemiz 2019 yılı yol yapım işi kapsamında ihale edilerek yapımı tamamlanan sathi kaplama işinde; 1 kat tabir edilen ham yollarda
3900 ton temel malzeme kullanılarak 32 dekar
1 kat sathi kaplama işi yapılmıştır; Bununla birlikte geçmiş yıllarda soğuk asfalt uygulaması
yapılan yollarımızda 4600 ton yama ( roadmiks) ile ıslah edilen cadde ve sokaklarımızda
102 dekar 2 kat sathi kaplama işi yapılmıştır.
2019 yılı yol yapım işleri kapsamında güre mahallesi E87 yol kenarında 2600 m² kilit parke taş
işi yapıldı.
Gazi celal mahallesinde toplam 550 mt yağmur drenaj hattı yapıldı.

Belediyemiz yol yapım işleri kapsamında Güre mahallesi Sivil havacılık M.Y.O önü ve komşu sokakta toplam 2600m² kilit parke taş işi yapıldı.
Belediyemizin yol planlama ve imalat çalışmaları
müdürlüğümüzde görevli teknik personelimizin denetimi ve kodlama çalışmalarıyla yapılmıştır.
Müdürlüğümüz tarafından ihale edilmek suretiyle
5500 ton rotmix alınarak ilçemizde ihtiyaç görülen cadde ve sokaklarımızın asfalt yama işlerinde
kullanıldı.
İlçemiz altınkum mahallesinde 1900 mt yağmur
drenaj hattı çalışması yapıldı.

Ülkü yolu caddesinde meteoroloji hizmet binasından E87 karayoluna kadar olan kısmında
kaldırım düzenlemesi yapıldı.
Ramazan Bayramı öncesi Edremit Kabristanlığı boya badana işleri yapıldı.
Darsofa cami wc’leri boyandı.
Akçay mahallemizde şebeke kazıları sonucu bozulan yollarımızda toplam 34000m² sıcak asfalt yapılmıştır.
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Ersözler Cami bahçe düzenlemesi, boya badana ve küçük tamiratları yapıldı.
Ali Ekber Çiçek mezar çevresi düzenleme ve temizliği yapıldı.
Altınoluk Mahallesi Millet Caddesi ve bağlantılı sokaklarda 11.900 m2 sıcak asfalt uygulaması
yapıldı.
Altınoluk mahallesi Barbaros cad. 2. Sokak yağmur drenaj hattı yapıldı.
Güre mahallesi istinat duvarı yapım işi tamamlandı.
Altınoluk mahallesi Boğaz caddesinde oluşan heyelan
müdürlüğümüz tarafından yaptırılmıştır.

nedeniyle yıkılan istinat duvarı

İlçemiz Cennetayağı mah. çıkrıkçı caddesinde,
bağlantılı sokaklar ve sulu sokakta toplam 20500
m² kilit parke taş uygulaması yapıldı.

İlçemiz havacılar mevkiinde 3000 m² kilit
parke taş uygulaması yapıldı.
Altınoluk mah. Atatürk cad. 20 . sokak (Pazar yeri altı) 1100 m² kilit parke taş uygulaması yapıldı.
Altınoluk mah. inkilap cad. ve sebahattin ali cad. de 1760 m² kilit parke taş yapım işi.
Altınoluk mah. mecit dede cad. de deforme olan kozak
taş sökülerek günün ihtiyacına uygun 1150 m² kilit parke
taş döşendi.
Altınoluk mah. mezarlık arkası yan yol 650 m² kilit parke
taş uygulaması yapıldı. müdürlüğümüz personeli ve makine parkı ile yapılmıştır.

Altınoluk mahallesi Deniz evler sitesinde (çiğdem
cad.) 3000 m² kilit parke taş uygulaması yapılmıştır.
Altınoluk mah. Oruç reis cad.de (helikopter pisti yolu)
2400 m² sıcak asfalt uygulaması yapıldı.
Altınoluk mahallesi subaşı cad. de 950 m² sıcak asfalt
uygulaması yapıldı.
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Altınoluk mahallesi Çevreyolu cad. 14. Sokakta 1600 m² kilit parke taş uygulaması yapıldı.
Güre mah. camlıbel kavşağı Sivil havacılık m.y.o bahçesi ve bağlantılı sokaklarda 4470 m² kilit
parke taş uygulaması yapılmakta.
Turizm sezonu öncesi ilçemizdeki halk plajlarında genel temizlik, engelli rampası montajı,
soyunma kabini ve seyyar wc konulması işi yapıldı.
İlçemizde alt yapı kurumları tarafından bozulan yol tamirleri Belediyemiz personeli ve hizmet
satın alma yoluyla tamir işlemleri yapıldı.
Belediyemiz tarafından 2018 yılın da sathi uygulaması yapılan cadde ve sokaklarda oluşan
deformasyonlar; 2019 yılında ilgili firmaya bedelsiz olarak tekrar yaptırılmak suretiyle oluşan
mağduriyetler giderilmiştir.
Kurban bayramı öncesi kesim ve satış yerlerinin hazırlıkları Müdürlüğümüz personelimiz
tarafından yapılmıştır.
Bölgede oluşan heyelan nedeniyle yıkılan Boğaz caddesi üzerindeki istinat duvarının dolgu
işi yapıldı.
Edremit merkez ışıkyolu caddesinin güney ve kuzey kısımları sıcak asfalt yapılmak suretiyle
yeniden düzenlenmiştir. Yapılan iş toplam 8500 m² dir.
Hamidiye mahallesi giriş kısmında bulunan kavşak düzenlemesi ve zemin asfaltlaması yapıldı.
Kadıköy mahallesi zıraat bankası önü yan yol 1400 m² sıcak asfalt uygulaması yapıldı.
Zeytinli mahallesi Gülsu cad. de 2000 m² kilit parke taş, bordür, tretuar kaplama çalışması
yapıldı.
Yol yapım işi kapsamında Akçay mah. 323. Sokak sıcak asfalt uygulaması yapıldı.
Edremit meslek yüksek okulu bahçesinde 1400 m² kilit parke taş uygulaması yapıldı.
Güre mahallesi Kavurmacılar mevkii de Belediyemiz personeli eliyle 400 m² kozak taş uygulaması yapıldı.
Yaz sezonu boyunca ilçemizde meydana gelen kırsal, çöplük, sazlık v.b. yangın olaylarına
müdürlüğümüz iş makinesi ve personel desteği sağlanmıştır.
Altınoluk mahallesi Çevre yolu cad. 13. Sokakta 1100 m² kilit parke taş uygulaması yapılmakta.
Kadıköy mahallesi (uzunlar camii batı kısmı) da 11800m² kilit parke taş, 2300 m² sathi kaplama
ve 600 m² sıcak asfalt uygulaması yapıldı.
Yapımı yeni tamamlanan remzi molvalıoğlu orta okulu bahçesine 600 m² parke taş, 100 mt
bordür döşendi.
Altınkum mah. 3070 sokakta 2800 m² kilit parke taş uygulaması yapıldı.
Kentsel Tasarım Birimi, Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 196 Karar Numarası ile 01.06.2019
tarihinden itibaren kapatılarak, iş ve işlevlerinin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütüleceği,
Yapı Kontrol Müdürlüğünün, Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 197 Karar Numarası ile
01.06.2019 tarihinden itibaren kapatılarak, iş ve işlemlerinin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde
yürütüleceği
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SUNUM
İş bu faaliyet raporu şirketimizin 09.10.2019
tarihi itibariyle nevi değişiklik işlemleri ile
Limited Şirket statüsünün Anonim Şirket statüsü olarak değiştirilmesi nedeniyle
09.10.2019 tarihli selef şirket müdürü Mehmet
ALPAY tarafından hazırlanan faaliyet raporuna ek olarak hazırlanmıştır. Şirketimizin
tür değişikliği işleminin Edremit Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmesi akabinde
değişen yönetim yapısı ve işleyiş ile 09.10.201931.12.2019 Tarihleri arasında gerçekleşen diğer
faaliyet ve gelişmeler aşağıda maddeler
halinde tasnif edilip açıklanmıştır.

1.3.
Şirketin İletişim Bilgileri :
•
Adres: Akçay Mah. Leman Akpınar Bulvarı No:5 Akçay Edremit/Balıkesir
•
Şirket Merkez Büro Tel: 0266 384 54 25,
384 19 58 Fax: 0266 384 54 26
•
Web Adresi: www.edbel.com.tr,
1.4. Şirketin Sermaye Yapısı
19.03.2019 Tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan sermaye
oranlarına ilişkin yapılan değişiklikler ile şirketimizin sermaye ve ortaklar pay dökümünü
gösterir bilgiler aşağıdaki gibidir.

I. GENEL BİLGİLER

SERMAYE

1.1. Şirketin Ticaret Ünvanı :EDBEL
Edremit
Belediyesi Gıda Turizm Jeotermal Tanıtım İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi.

Madde 6
: Şirketin sermayesi 25.00
TL kıymetinde 2.376.040 paya bölünmüş;
59.401.000,00 TL olup; aşağıdaki şekilde
bölüşülmüştür.

1.2.
Şirketin Ticaret Sicil Kaydı :2604 Sicil
Nolu Edremit Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescilli,

:

Sermaye Tutarı

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.
2019 yılında arttırılan sermayeyi teşkil eden
17.626.000,00 TL ‘nin 17.625.827.00 TL sı ayni
sermaye, 173,00TL sı nakdi olup değeri Türk
Ticaret Kanununun 508 ci maddesine göre;
a)
Edremit 3.Asliye Hukuk Mahkemesi
‘nin 2018/280D.sayılı karar ile görülen dosyada sunulan bilirkişi raporu ile tespit edilen
Edremit İlçesi,Camivasat Mah.313 ada,355
nolu parsel adresinde bulunan yapı değeri
3.629.854,00TL.(Cumhuriyet Kafe)
b)
Edremit 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/30D. sayılı kararı ile görülen dosyada
sunulan bilirkişi raporu ile tespit edilen Edremit İlçesi Kızılkeçili mah. 23M II Pafta 185 ada,
1 parselde kayıtlı kahvehane niteliğindeki
taşınmaz değeri 182.455,00TL.(Kızılkeçili Kahvahane)
c)
Edremit 3.Asliye Hukuk Mahkeme-
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si 2018/118D. sayılı karar ile görülen dosyada
sunulan bilirkişi raporu ile tespit edilen Edremit İlçesi Narlı Mah.524 ada 7 parsel adresinde
bulunan taşınmaz değeri 4.496.663,00TL.
ve Edremit İlçesi Narlı Mah. 343 ada 2 parsel adresinde bulunan taşınmaz değeri
490.500,00TL. (Narlı Altı Plaj ve Esenler İşletmesi)
d)
Edremit 3.Asliye Hukuk mahkemesi 2018/591E sayılı karar ile görülen dosyada sunulan bilirkişi raporu ile tespit edilen
Edremit İlçesi Güre Mah. 380 Ada,1 parsel
adresinde spor salonu niteliğinde bulunan
taşınmaz değeri 8.826.355,00 TL. (Vole Spor
Tesisleri) kıymetinde ihtiva etmiş ve şirketimize AYNİ SERMAYE olarak konulmuştur.
NAKDİ SERMAYE olarak arttırılan 173,00 TL ise
muvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhüt
edilmiş ve tescilinden önce ödenmiştir.Şirket
ortaklarımızdan EDREMİT TİCARET BORSASI

Sermaye artırımına katılmayacağını beyan
etmiştir.
1.5. Şirketin Organizasyon Yapısı
1. Derece Yöneticiler
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
2. Derece Yöneticiler
Avukat
Yeminli MaliMüşavir
Mali Müşavir
3. Derece Yöneticiler
Muhasebe Sorumlusu
Personel Sorumlusu
Otel Sorumluları

1.6. İdareye İlişkin Genel Bilgiler
Şirket ana sözleşmesi gereği, şirketimizin 1. derece yöneticileri, şirketin % 50
den fazla hissesine sahip olan ortak Edremit Belediyesi yetkililerince atanabilmektedir. 18.11.2019 tarihli yönetim kurul
toplantısında, yönetim kurulu Başkanı
SELMAN HASAN ARSLAN,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı NİHAT SÖNMEZ,Muhasip Üye ALİ TİRİTOĞLU,Yönetim Kurulu
Üyesi olarak HASAN ÖZPOLAT atanmıştır.
Şirketimizin 1., 2., ve 3. derece
yöneticileri ile ilgili yetki ve sorumluluklar
2019/001 sayı ve 06.11.2019 tarihli Yönetim
Kurulu Kararı ile Sınırlı Yetkili Atanması
Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi
kapsamında belirlenmiştir.
Şirketimizde ekip çalışması ve konsensüse dayalı yönetim anlayışı vardır.
Alınan kararlar ilgili kanunlar, yasalar ve
yönetmelikler çerçevesinde şirketin politik yapısına uygun olarak karar defterine
kayıt edilerek uygulanır.
Haklar

1.7.1. Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı yetkisi şirketimizden ücret almamakla birlikte temsil
yetkisi olan ve saymanlık görevinde bulunan
yönetim kurulu üyelerine aylık 5.000,00 TL.
huzur hakkı ödemesi yapılmaktadır.
Edremit Ticaret Borsasını temsil eden
Ortaklar Kurulu Üyesi A.Tarkan DENİZER ve
Ahmet AĞATEKİN ‘ e huzur hakkı, temsil giderleri, yolculuk, konaklama, ödenek ile ayni
ve nakdi imkânlar adı altında hiçbir ödeme
yapılmamaktadır.
1.7.2. Genel Müdür
09.10.2019
tarihi
itibariyle
nevi
değişikliği işlemi sonrası selef şirket müdürü
Mehmet ALPAY’ın şirketimizi temsil ve
müdürlük yetkisi sona ermiştir. 18.11.2019 tarihli ve 2019/002 sayılı yönetim kurulu kararı ile
B ve C grubu şirket yetkilisi olarak Fuat ÇETİN’in genel müdür sıfatıyla atanmasına karar
verilmiş olup, 20.11.2019 tarih 2019/003 sayılı
yönetim kurulu kararı ile aylık net 10.000,00 tl
maaş ödenmesine karar verilmiştir.
1.8 Tür Değişikliği Sonrası İnsan Kaynakları
EDBEL Edremit Belediyesi A.Ş. turizm,
eğlence ve jeotermal iş kolları olmak üzere 38
i Bayan 68 si Erkek toplamda 106 personel

istihdam etmektedir. Şirketimiz muhasebe ve personel departmanları çalışanların
kişisel kayıtlarını tutar, resmi kurumlara
karşı yerine getirilmesi gereken konuları
titizlikle takip ve ifa eder. Genel müdür
yeni personel alımına karar verir, yeni
personellerin seçimini yapar, personeli iş
planı çerçevesinde yönlendirir, sonuçları
kontrol eder. Personel seçiminde istihdam edilecek personelin teknik, beşeri
ve fikri becerisi ön planda tutularak ilgili
birimlerde görevlendirilir.

1.7.Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan
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2. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Hali hazırda EDBEL Edremit Belediyesi A.Ş., bünyesinde bulunan 7 işletme
ve bunlara bağlı olan işyerlerinde faaliyet
gerçekleştirme yolu ile gelir elde etmekte, aşağıda “Kirada Olan Taşınmazlar”
bölümünde ayrıntılarıyla tanımlanan
taşınmazlarından ise gayrimenkul sermaye iradı elde etmektedir.
2.1. İşyerlerimiz
2.1.1. İşletmeleri

•
296 yatak kapasiteli Güre-Afrodit
Termal Tesisleri,
•
132
yatak
kapasiteli
Altınoluk-Akçam Otel
•
48 yatak kapasiteli Akçay-Edremit
Otel
•
55 yatak kapasiteli Zeytinli-Konuk
Evi
Şirketimiz 2019 faaliyet dönemi
içerisinde otel işletmelerinden elde ettiği
1.221.328,39 TL nakit girişi, faaliyet gelirlerinin %90’lık kısmından fazlasını teşkil etmektedir.
2.1.2.Düğün Salonları

•
Altınkum Mahallesi Deniz Düğün
Salonu,
•
Kızılkeçili Mahallesi Anılar Düğün
Salonu
•
Kadıköy Mahallesindeki Kadıköy
Düğün Salonu,
•
Edremit Ülkü Tepe Düğün Salonu
•
Zeytinli Düğün Salonu
		
Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren düğün salonları 2019 döneminde başarı
ile işletilmiş, 3. Kişilerin
düğün ve diğer çeşitli organizasyonlarına ev sahipliği yapmıştır. 2019 yılı düğün
salonları ve büfe gelirlerimiz toplamda
6.271,19 tl olarak gerçekleşmiştir.
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2.1.3Kafeterya ve Spor Tesisleri
2.1.3.1.Cumhuriyet Kafe

işletme, 2018 yılını 61.546,76 tl faaliyet
zararı ile kapatmıştır. 01.01.2019 tarihinden
01.05.2019 tarihine kadar 21.388,68tl’lik
satış hasılatı gerçekleştiren işletmenin
sosyal faydasını engellemeyecek tarzda
derneklere kiraya verilmesi yoluyla gelir
ediniminin şirketimiz menfaatlerine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bu karar
sonrası, taşınmazın Ticaret odasından
aylık rayiç kira bedeli tespiti yaptırılmış,
tespit sonrası İlçe Merkezimizde bulunan
sosyal amaçlı derneklerden fiyat teklifi
alınması ve akabinde yapılan pazarlıklar
sonrası Edremit Ornitoloji Derneği ile
Edremit Yorkshire Kanarya Derneği’ne
müştereken 135.000,00 tl ayni yatırım ve
ilk yıl için aylık 1000.00 TL nakdi kira bedeli karşılığında 08.05.2019 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile kiraya verilmiştir.
2.1.3.2.Darülsefa Tesisleri

2018 faaliyet dönemini 70.029,05
tl zarar ile kapatan işletme 20.05.2019
tarihine kadar 23.120,84 tl satış hâsılatı
gerçekleştirmiştir. Daha önceki yıl faaliyet
zararları ve dar gelirli nüfusun yoğun olduğu bölgede gerçekleştirilen faaliyetler
gelecek yıllar için kar beklentisini mümkün kılmadığından, Darülsefa Kafenin
Hale Menekşe’ye KDV dahil 2600,00 lira
kira bedeli karşılığında 1 yıl süre ile kiraya
verilmiştir.
2.1.3.3.Kızılkeçili Çay Bahçesi

Edremit Belediyesinin 04/01/2018 tarihli
Belediye Meclis Kararı ile İlçemiz Kızılkeçili Mahallesi 23 M II Pafta, 185 ada 1 nolu
parselde bulunan 195,95 m2 lik taşınmaz
şirketimize ayni sermaye artışı olarak
devredilmiştir. Taşınmaz, gerek görülen
tüm tamir tadilat ve yatırım harcamaları sonrasında 29.251,39 TL faaliyet geliri
sağlamıştır.

2.1.3.4. Narlı Altı Ed-Bel Tesisleri

2.1.4.2.YÖRSAN Cafe & Restaurant

Edremit Belediyesinin 05/04/2018 tarihli Belediye Meclis Kararı ile İlçemiz
Narlı Mahallesi 524 ada 7 parselde bulunan ticari+konut vasıflı taşınmaz ile
343 ada 2 parseldeki çay bahçesi vasıflı
taşınmaz şirketimize ayni sermaye artışı
olarak devredilmiş, Tİ Bahse konu taşınmazların işletilmesi için gerekli yatırım
ve tadilat harcamalarının 2019 yılı şirketimiz bütçesinden karşılanamayacak
boyutta yüksek olması nedeniyle; Musa
Karaarslan İnşaat Turizm Elektrik Elektronik Petrol Otomotiv Ticaret Limited
Şirketi’ne 18/07/2019 ile 15/10/2019 tarihleri
arasında 15.000 lira kira bedeli ile kiraya
verilmiş, sözleşme sonunda taşınmaz
kiracı tarafından tahliye edilerek şirketimize teslim edilmiştir.

Akçay Mahallesi Plaj caddesinde bulunan tapuda 515 ada 1 ve 2 nolu parselde
kayıtlı taşınmaz daha önceki dönemlerde
Beyaz Fırın Gıda Mağazacılık Nakliyecilik
Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ne kiraya verilmiş, kiracının unvan değişikliği nedeniyle
şirketimizdeki muhataplık unvanı Mizey
Gıda Mağazacılık Nakliyecilik Turizm San.
ve Tic. A.Ş.olarak değişmiştir. 2019 faaliyet
dönemi içinde bahse konu taşınmazdan
elde edilen aylık kira bedeli KDV dahil
26.037,72 TL olarak gerçekleşmiştir.

2.1.3.5. Güre-VOLE Spor Tesisleri

Edremit Belediyesinin 07.06.2018 tarih
ve 316 yevmiye numaralı Belediye Meclis
Kararı ile ilçemiz Güre Mahallesi 380 ada
1 nolu parselde bulunan taşınmaz şirketimize ayni sermaye artışı olarak verilmiş,
19.03.2019 Tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan sermaye
oranlarına ilişkin değişikliklerin genel kurulda kabulü ve tapu sicilinde şirketimiz
adına tescil işlemleri sonrası taşınmaz
muhasebe kayıtlarımızda gösterilmiştir.
Taşınmazda bulunan mevcut kiracıların
tahliyesi için şirket avukatına talimat verilmiş olup, kiracıya gerekli ihtarların 2019
yılı eylül ayı içerisinde ulaşmıştır.
2.1.4.Kira Geliri Elde Edilen Taşınmazlar
2.1.4.1.Duru Cafe:

Duru Cafe olarak günümüzde işletilmekte olan söz konusu taşınmaz ile ilgili 2019
yılına ilişkin güncel kira bedelleri sözleşme
hükümleri gereğince tespit edilmiş ve
2019 ocak ayından itibaren kira bedelleri
aylık KDV dahil 23.329,00 TL olarak tahsil
edilmiştir.

eleri

2.1.4.3.MADO ve Kordon İşletm-

İlçemiz Akçay Mahallesi 515 ada 4 ve 5
parsellerin müştereken kullanılmak suretiyle kiralanan taşınmazlarda 2018 yılı için
MADO işletmesinden aylık KDV dâhil
20.019,73 tl KORDON Cafe işletmesinden
ise aylık KDV dahil 20,361.25 TL gayrimenkul sermaye iradı temin edilmiştir.
2.1.4.4 Yılmaz Akpınar Bulvarı Halk Ekmek
Fabrikası :

Edremit İlçesi Hamidiye Mahallesi No:1
adresinde konumlu şirketimiz taşınmazlarından Halk Ekmek Fabrikası 26.11.2011
tarihinde Ş. Gazi Sonışık tarafından 10 yıl
süre ile kiralanmış, 2019 yılında yıllık kira
artışları ile kira bedeli aylık KDV dahil
9.961,86 tl olarak güncellenmiş ve tahsil
edilmiştir.
2.1.4.5. Kızılkeçili Anılar Düğün Salonu :

26/10/2018 itibariyle şirketimiz ile mevcut
kiracı dernek arasındaki protokol hükümleri iki tarafça karşılıklı feshedilmiş, olup
taşınmaz 01/11/2018 tarihi itibariyle tahliye edilmiştir. Tahliye sonrası İşletme
günümüze kadar işletilmemiştir.
2.1.4.6. Kızılkeçili Anılar
Bitişiğindeki Dükkan

Düğün

Salonu

Kızılkeçili Anılar Düğün Salonu içerisinde
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bulunan ve daha önce Edremit Belediyesi’nce PVC atölyesi olarak kiraya verilen 60
m2 alana sahip dükkan; 2018 yılı Ağustos
ayından itibaren aylık KDV dahil 1.298,00
TL bedelle Dürdane AKYÜZ firmasına 1 yıl
süreyle kira akdi ile kiraya verilmiştir.
2.1.4.7.Afrodit Termal Tesisleri İçerisindeki
Market ve Stand Kira Geliri

Afrodit Termal Tesislerinde yer alan 1 ve
2 nolu bağımsız dükkanlar ile Günü Birlik banyolar kısmında yer alan Kozmetik
Standı 01/04/2018 tarihinden itibaren 2 yıl
süre Market ve Kozmetik Reyonu olarak
işletilmek üzere aylık KDV dâhil 2.000,00
tl bedelle Sedat UYSAL’a kira akdi mukabilinde kiraya verilmiş, kiracı günümüze
kadar faaliyetlerini sürdürmektedir.
2.1.4.8.Amfi Tiyatro Tesisleri

Edremit ilçesindeki Altınoluk Antandros Amfi Tiyatroları, çeşitli organizasyon
firmalarından teklif toplanması akabinde
en yüksek teklif sahibi ve aynı zamanda mevcut kiracı Milyon Yapım Organizasyon Tic. Ltd. Şti’ne 08.10.2019 tarihinde
2020 ve 2021 yaz sezonlarını kapsayacak
şekilde dönemsel olarak KDV dahil toplamda 481.115,50 TL’ bedelle kiraya verilmesine karar verilmiştir. Kira Sözleşmesi
Ek protokolde Kira bedelinin 240.000,00
lirası peşin, kalan kısmın kıymetli evrak
(çek) mukabilinde ödenmesi şart koşulmuştur. Altınoluk Amfi Tiyatro Tesisinin
kiraya verilerek gelecek yıllara ilişkin gelirin 2019 yılında elde edilme yolunun
tercih edilmesindeki başlıca nedenler,
finansal giderlerin minimize edilmesi ve
şirketimiz idari kadrosunun amfi tiyatro
faaliyetleri hakkında yönetim becerisine
ve deneyimine sahip olmamasıdır.
Edremit Ülkü Tepe Anfi Tiyatro tesisleri daha önceki dönemlerde Altınoluk
Anfi Tiyatro ile birlikte kiraya verilmiştir. Bu
uygulama mevcut kiracının taşınmazda
etkinlik düzenlememesi nedeniyle şirketimizin ortaklar kurulu başkanı (Edremit
Belediyesi) Belediye Başkanımız Selman
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Hasan ARSLAN’ca uygun görülmemiş,
ve mevcut kira sözleşmesine ek olarak
yapılan protokolde Ülkü Tepe Anfi Tiyatrosu kiralama kapsamı dışında tutulmuştur.
2.1.4.9.Altınoluk Amfi Tiyatro-Cafe İşletmesi

Altınoluk Amfi Tiyatro bünyesinde bulunan cafe-restaurant işletmesi, yapının inşasını gerçekleştiren Altınoluk Belediyesi
tarafından 2009 yılından 2014 yılına kadar
Uğur ADIGÜZEL’e kiraya verilmiş, bahse
konu taşınmazın şirketimize devri sonrası
kiracının şirketimize müracaatı sonrası
aynı şart ve koşullarda mevcut kiracıya
kira akdi mukabilinde tekrar kiraya verilmiş, yasal artışlar sonrası 2019 yılı kira
bedeli aylık KDV dahil 2.685,94 TL olarak
tespit edilip tahsil edilmiştir.
2.1.4.10.Edremit Halk
Üstündeki Konut

Ekmek

Fabrikası

Şirketimiz gayrimenkullerinden Halk Ekmek Fabrikası üstündeki mesken vasıflı
taşınmaz Edremit Belediyesi Personel
Anonim Şirketine 01/08/2018 tarihi itibariyle 10 yıl süreyle aylık KDV dahil 317,53 TL
bedelle kiraya verilmiştir.
2.2.Araçlar

		
2019 yılında kullanım dışı
bırakılan Araçlarımızdan 10 KZ 201 plakalı
kamyonetin 16.09.2019 tarih ve 2019/1609
sayılı ortaklar kurulu kararı gereği Edremit Belediyesi’ne hibe edilmesi uygun
görülmüştür. Bu araç yerine şirketimiz faaliyetlerine uygun ve daha yüksek modelli
Renault Master marka 10 ABV 774 plakalı
kamyonet Edremit Mal Müdürlüğü’nün
düzenlediği 08.08.2019 tarihli ihalede tek
istekli olan şirketimizce 14.100,00 tl bedel
üzerinden satın alınmıştır.
2019 yılında şirketimizce kullanılan
araç model ve özellikleri aşağıdaki gibidir.
1Hyundaı -H100 2003 Model Kamyonet (10 KZ 201)
2Renault-Kangoo
2012
Model

Kamyonet (10 LR 622)
3Renault –Master 2010 Model (10
ACK 736)
4Dacia-Sondero 2012 Model Otomobil (10LR 679)
5Kia-Ceed Concept 2012 Model Otomobil (10 LS 398)
6Mercedes Benz-Vito 2015 Model
Otomobil (10 ABV 774)
2.3. İç Denetim
		
Belediye iktisadi Teşebbüsü
niteliği haiz şirketimizin iç denetim mekanizması mali ve hukuki açıdan iki şekilde işlemektedir. Mali denetleme, Edremit ilçe merkezinde faal SMMM Hasan
AMAÇ ve Yeminli Mali Müşvari Turan
ATA tarafından yapılmaktadır. Bunun
yanında kurucu ortağımız Edremit Belediyesi’ nin belirlemiş olduğu meclis üyelerinden oluşan denetleme komisyonu
ile Edremit Belediyesi’nin şirketimizdeki
Temsilcisi genel faaliyetleri ve etkinliğe
ilişkin denetlemeyi her yıl belirli aralıklarla gerçekleştirmektedir. Bu denetlemeler sonrası Edremit Belediyesi temsilcisi
gereği için şirket müdürlerine bildirimde
bulunmaktadır.
		
Hukuki açıdan denetimler
ise şirketimiz Avukatları Av. Ö. Nurettin
ERDİM, Av. Ahmet ERDİM ve AV. Burhanettin ERDİM ve Yazgülü KIR ÖRGE
tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz yöneticileri faaliyet dönemi
içerisinde gelişen hukuki anlaşmazlıkları
şirketimiz avukatları ile periyodik görüşmeler ile neticelendirmiştir.
2.4. Dış Denetim

Şirketimiz 2019 faaliyet döneminde
fiziki olarak dış denetime tabii tutulmamıştır. Ancak, şirketimiz, 2013 Nisan
ayından itibaren Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)’nde tanımlanmış şirketimize ilişkin veri giriş işlemleri düzenli şekilde gerçekleştirilmekte
ve her ay düzenli olarak muhasebe verilerimiz ilgili kamu kurumlarına kontrol ve

denetim maksadıyla aktarılmaktadır.
2.5. Faaliyetlere İlişkin Dava ve Adli
Yaptırımlar
2.5.1.El Koyma Şerhi:

Şirketimizin
2012
faaliyet
dönemi
içerisinde gerçekleştirmiş olduğu Akçay
Beldesi 517 ada 1,2 ve 3 parsellerde bulunan 2 adet arsa satışına ilişkin olarak
Edremit
Cumhuriyet
Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,
satışa konu yerlere savcılık tarafından EL
KOYMA şerhi konmuş, bu sebep ile bahse
konu arsalarının alıcısı ARES AŞ. satış
işlemi sonrası şirketimize ödemesi gereken 2.253.000,00 TL tutarındaki borcunu
yapılan 3 ihtara rağmen ödememiştir.
Konu 2014 yılında ortağımız Edremit Belediyesi idarecilerine aktarılmış,
görüşmeler neticesinde taşınmazların
usulsüz satışına ilişkin süren hukuki davanın neticesinin beklenmesi, dava neticesine göre alacağımızın tahsili veya
satışı yapılan taşınmazların iadesine konu
tapu iptal davası yoluna gidilmesi istenmiştir. 2015 yılı içerisinde bahse konu yerlerin satış işlemine ilişkin Burhaniye Ağır
Ceza Mahkemesinde görülen dava, davalı
şirket yöneticileri ile belediye yetkililerinin
cezalandırılması ile sonuçlanmış, bu karar
temyiz aşamasında olup, ortağımız Edremit Belediyesi’de bu karar doğrultusunda
satılan yerlerin Edremit Belediyesi adına
tekrar tapu tescillerinin yapılması için
şirketimiz ve Ares AŞ. aleyhine 2015 yılında tapu iptal davası açmıştır. Tapu iptal
davasına bakan Bursa Bölge Mahkemesi
1. Hukuk Dairesi’nin 2018/411 Dosya Nolu ve
2019/742 Nolu kararı ile bahsekonu taşınmazların Edremit Belediyesi’ne iadesine
karar verilmiş olup, davacı Ares A.Ş.verilen
karara Yargıtay yolu ile itiraz etmiştir.
2.5.2.Ecrimisil Davaları

İşletmekte olduğumuz Akçam Otel
işletmesinin sahil kısmı için Edremit Kaymakamlığı Mal müdürlüğü 30/09/2019
tarihinde 34.020,04 tl tutarında ecrimisil
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alacağına ilişkin şirketimize ihbarname
yollamıştır. Ecrimisil Alacaklarının 60 gün
içinde ilgili kamu kurumuna ödenmesi
şartıyla sağlanan %35 lik indirim avantajından yararlanılarak ecrimisil alacağına
itiraz edilmeden ödenmesi durumunda
toplamda 22.113,03 lira ecrimisil ödemesi
yapılması şirketimiz menfaatleri açısından uygun görülmektedir.
2.6.Geçmiş Dönem Hedefleri Doğrultusunda Faaliyetler
•
2019 yılı faaliyet dönemi içerisinde
ilgili kamu borcunun 103,645,46 tl lik kısmı
taksitler halinde vadesinde ödenmiştir
•
2019 yılında Şirketimiz bünyesindeki tüm işletmelerde 87.562,80 TL tutarında tamir-tadilat ve onarım harcaması
yapılmıştır.
2.7. Hibe Bağış ve Sponsorluk Anlaşmaları

Şirketimizin ve kurucu ortağımız Edremit
Belediyesi’nin sosyal sorumluluk politikaları kapsamında daha önceki dönemlerde bazı STK, Kamu Kuruluşları ve Spor
Kulüpleri ile yapılan protokol ve sponsorluk anlaşmaları yapılmıştır. Anlaşmaların
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amacı şirketimizin açık bir sistem olarak
etkilenmiş olduğu paydaşlar nezdinde
olumlu imaj ve itibar edinimidir. Bu
doğrultuda yapılan tüm işlemler şirket
yönetimince yapılması gerekli halkla ilişkiler faaliyeti olarak önemsenmektedir.
2019 yılında şirketimizin sosyal sorumluluk politikası kapsamında gerçekleştirdiği giderler ekonomik koşullar dahilinde
daha önceki yıllara göre azalmıştır. Bu
giderler;
2014 yılında Dumanlıkızı Necmiye
ERGİN vakfından yıllık 2000,00 TL kira
bedeli ile Güre Mahallesi İskele Camii
bitişiğinde kiralanan müstakil taşınmazın, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’ne
112 Acil Servis binası olarak kullanılmak
üzere tahsis edilmesi ve bu tahsis işleminin 2019 faaliyet döneminde devam etmesidir.

3. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU
3.1. Mali Durum Tabloları

Şirketimizin
2019(15.10.2019-31.12.2019)
döneminde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerine ilişkin gelir ve gider kalemleri
(KDV hariç) aşağıda gösterildiği şekildedir.
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* Afrodit Termal Otel işletmesi gider hesaplarının 611,824.81 tl tutarındaki kısmı
elektrik sarfiyat gideridir. Bu tutar Edremit Belediyesi ve Gürçağ Eğitim Vakfı ile şirketimiz tarafından müştereken
kullanılan elektrik aboneliğinin toplam
sarfiyat tutarıdır. Aboneliğin müşterek
kullanılması nedeniyle bahsedilen kullanıcı kurumlarla şirketimiz arasında protokol yapılmış, protokolde toplam sarfiyat
tutarının % 25 lik kısmı şirketimizce kalan %75 lik kısım ise diğer kullanıcılarca
ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu nedenle
toplam sarfiyat tutarının 458.868,60 tl’si
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şirketimize geri ödenmiş ve ödenen bu
tutar Afrodit Otel Elektrik gelirleri hesabına kaydedildiğinden Afrodit otel gelir ve
gider hesaplarında dahil edilmiştir. Netice
itibariyle Afrodit Otel tarafından gerçekte sarfedilen elektrik tutarı 152,956,20 TL,
giderler toplamı ise 3.527.410,44 tl , gelir
toplamı ise 3.571.214,85tl dir.

Şirketimizin 14.10.2019 Tarihi itibari ile faaliyetleri sonucu oluşan borç alacak bilgisi
aşağıda gösterildiği şekildedir.

4.2. Modernizasyon ve Yatırım Harcamaları

2019 faaliyet dönemi içerisinde şirketimiz bünyesindeki işletmelere yapılan
modernizasyon harcamaları işletme bazında tamir ve tadilat giderlerinde, tesis-

4.3. Kar Payı Dağıtımı

2019
faaliyet
döneminde
yapılandırılmış
kamu
borçları
ve
diğer borçlar sebebiyle kar dağıtımı
gerçekleşmemiştir.
5.

DİĞER HUSUSLAR
5.1.Hukuki Sorunlar

5.1.1.
İşlemleri

Sermaye Artışına İlişkin Tescil

Edremit Belediyesi Meclis Kararları doğrultusunda şirketimize ayni sermaye olarak
devredilmesi kesinleşen ve değer tespitleri mahkemelerce yaptırılan taşınmazların bir kısmı ticaret sicil müdürlüğünde
tescil işlemleri sonucunda şirketimiz
aktifinde değerleriyle yer almış ve sermaye hesabında gerekli artırımlara 2019
yılında konu edilmiştir. 2018-2019 faaliyet
dönemlerinde ayni sermaye artırımına
konu bazı taşınmazların tapu kayıtlarındaki şerhler nedeniyle şirketimiz adına tescil edilememiştir. Bazı taşınmazların ise
(Deniz Düğün Salonu, Darülsefa Tesisleri)

lere alınan tüm demirbaş ve müştemilat ise işletme bazında Demirbaşlar ana
hesabında ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.
Bu harcamalara ilişkin genel toplamlar
aşağıda gösterildiği şekildedir.

mevcut değer tespitlerinin aksine kısmi
olarak devredilmek istenmesi ve kayıtlı
parselden ayrıştırılarak tekrar kısmi değer
tespiti başvurusu yapılan yerler Edremit
Belediyesince 31/12/2018 tarihi itibariyle
şirketimize devredilememiştir. Her ne
kadar meclis kararları doğrultusunda bu
taşınmazlar şirketimizce muhafaza edilip
işletilmekte ise de ticaret sicil ve tapu tescili yukarıda belirtilen sebepler dâhilinde
gerçekleşmediği için şirket aktifinde yer
almamaktadır. Tescili yapılamayan bu
taşınmazlar sırasıyla;
i.
Kızılkeçili Mahallesi 198 ada 45
parselde kain 135,54 m2 lik misafirhane-ev
vasıflı taşınmaz
ii.
Kızılkeçili Mahallesi Zincirlikuyu Mevkii 22-N-IIV pafta 154 ada 12 nolu
parselde yer alan Anılar Düğün Salonu
iii.
Zeytinli Mahallesi Kumparçalar
mevkii 20-O-IV pafta 7129 nolu parselde
yer alan 45.790,72 m2 lik Deniz Düğün Salonu
iv.
Edremit Tuzcumurat mahallesi
Çenece Mevkiinde bulunan Ülkü Tepe
Amfi Tiyatro
v.
Edremit Darsofa Mahallesi 586
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ada 58 parselde kain Çay bahçesi-Halı
Saha niteliğinde taşınmaz
vi.
Zeytinli Mahallesi 3159 parselde
kayıtlı 650,45 m2 lik Zeytinli Belediye
Düğün Salonu
5.1.2. Taş Ocağı Maden Sahası Kira Sözleşmesi Fesih Süreci

		
Dereli Köyü ile Ortaoba Köyü
arasında 200809381 No’lu ikinci grup
kalker ocağının şirketimiz adına tescillenen arama ruhsatı işletme ruhsatına
çevrilmiş, ÇED belgesi de alınarak faaliyete geçmesi için gerekli finansmanı
sağlayabilmek amacıyla 2012 faaliyet yılı
içerisinde 610.000,00 TL si avans olmak
üzere toplam 1.400.000,00 TL bedelle 10
yıllığına Acarlar Ltd. Şti.’ ne kiraya verilmiş
idi. Ancak, daha önceki raporlarda da belirtildiği üzere 09/01/2013 tarihli Balıkesir 3.
Noterliği aracılığıyla şirketimize 16/01/2013
tarihinde tebliğ edilen ihtarname gereği, muhatap kiracı, söz konusu maden
sahasının orman bölgesinde bulunması ve buna bağlı olarak Orman Bölge
Müdürlüğü tarafından işletim iznine ilişkin başvuruların reddedilmesi sebebiyle, kira sözleşmesini tek taraflı olarak
fesih etmiştir. Bu konuda şirket menfaatleri gereği yapılması gereken işlemler şirket yönetimi tarafından 2013 yılı
içerisinde takip edilmiş, 2014 yılı faaliyet
dönemi içerisinde ise kiracı Muharrem
ACAR alacağının tahsili için hukuki süreç
başlatmıştır. Bu davanın takibi için Av.
Ö.Nurettin ERDİM görevlendirilmiş, 2015
yılında ilgili davanın görüldüğü Edremit
Asliye Hukuk Mahkemesi 610.000,00 TL
avans ödemesinin kiracıya ödenmemesi gerektiği yönünde şirketimize lehine
karar kıldığından, söz konusu avans 2017
faaliyet dönemi içerisinde Diğer Gelirler
hesabına devredilmiştir.
5.1.3. Alacakların Tahsil Edilememesi

Şirketimiz alacaklısı ARES AŞ. yetkilileri-
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nin satın aldıkları yerlere ilişkin el koyma
şerhi bulunması ve hukuki davaların devam etmesi sebebiyle borcun vadesinde
ödenemeyeceği, satışı gerçekleşen yerlerin şirketimize iade edilebileceği hususu 12.02.2013 tarihinde şirketimize tebliğ
edilmiş olup, gerekli olan bilgilendirme
Edremit Belediyesi’ ne 20.02.2013 tarih ve
2012/073 sayılı yazı ile gerçekleştirilmiştir.
Şöyle ki, Borçlu Ares Aş. nin satılan taşınmazın iadesi veya borcun vadesinin uzatılmasına yönelik taleplerini değerlendirme
yetkisi, şirket ana sözleşmesi gereği ortaklarda olması sebebiyle, bu konuda Edremit Belediyesi’nin kararının tarafımıza
bildirilmesi gerektiğinden konu hakkında emir ve görüşlerin Edremit Belediyesi
tarafından şirketimize bildirilmemesinden dolayı gerekli eylemler günümüze
kadar gerçekleştirilmemiştir. 2018 yılı
içerisinde şirketimiz yönetiminde Edremit Belediyesi temsilcisi ve diğer yetkililerince yapılan görüşmelerde satış işlemlerinin iptaline yönelik hukuki sürecin
başlatıldığı tarafımıza bildirilmiş, alacağın
tahsili yoluna 2018 faaliyet döneminde gidilmemesi istenmiştir.
5.1.4. Edremit Belediye Spor Klübü

İlçemiz Edremit Belediye Spor Kulübü
futbolcu ve hocalarının, Edremit Otelinde konaklama talepleri Edremit Belediyesi yetkililerince yerinde bulunup, 2013
yılı ağustos ayından 2014 yılı Mayıs ayına
dek Spor Kulübünün futbolcu ve hocaları
Edremit Otelinde ücret karşılığında konaklatılmış olup, söz konusu konaklama
hizmetine karşılık şirketimizin alacaklı
olduğu 110.867,39 TL ise her türlü talebimize rağmen ödenmediği için, Edremit Belediye Spor Kulübü aleyhine icra
takibine başlanmıştır. Söz konusu icra
takibi işlemleri hakkında ayrıca Belediye

yetkilileri bilgilendirilmiş, spor kulübünün
belediyeden alacaklarına da haciz şerhi
gönderilmiştir.
5.1.5. Selef Muhasebe Sorumlusu

2001 ve 2012 yılları arasında şirketimizde muhasebe sorumlusu olarak
çalışan H. Aysun UMUT isimli çalışanın
gerçekleştirmiş olduğu usulsüz işlemleri
ile ilgili tespitler sonrası Edremit Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmış
soruşturma sonrası şirketimizin davacı
sıfatıyla hukuki süreci işletmesi talep
edilmiş olduğundan, bahsedilen çalışan
ile şirketimiz arasındaki ihtilafa konu davayı avukat Fahri SEZER 2019 yılında takip
etmeyi sürdürmüştür.
mesi:

5.1.6. Ortağın Alacağına Faiz Yürüt-

Şirketimiz yeminli mali müşaviri Necati
Tandoğan tarafından 20.10.2012 tarihinde
gerçekleştirilen mali raporda belirtildiği
üzere; şirketimiz, ortağı Edremit Belediyesine 649.452,08 TL borcuna karşılık
Ağustos 2012 tarihinde borcun iadesine
mahsuben 829.000 TL tutarında ödeme
de bulunduğu tespit edilmiştir. YMM Necati TANDOĞAN ve Edremit Belediyesi yetkililerince aradaki borç alacak farkı
olan 179.547,92 TL’nin şirket ortağı Edremit Belediyesi tarafından şirketimize
yürütülen faiz ve gecikme zammı olduğu
belirtilmiştir. Ancak bu uygulamanın TTK
gereği, ortakların şirketlerinden faiz ve
gecikme zammı alamayacağı hususuna aykırı olduğu Edremit Belediyesi yetkililerine iletilmiştir. Belediye yetkilileri
ise şirketimizden tahsil edilen 179.547,92
TL’nin belediye mevzuatları gereği alınması gerektiğini bildirdiklerinden, TTK ve
Belediyeler yasası arasındaki bu uyuşmazlığın çözümü için İç İşleri Bakanlığı Mali
İdareler Başkanlığı Belediye Şirketleri
Şube müdürlüğünden şirketimizce görüş

istenmiş olup, bu isteğimize günümüze
kadar herhangi bir cevap verilmemiştir.
Ayrıca 2014 yılı mart ayında da fazladan
tahsil edilen tutarın şirketimize iade
edilmesi için Edremit Belediyesi’ne bildirim yapılmış ancak bu girişimlerden
2019 faaliyet dönemi içerisinde bir netice
alınamamıştır.
6.
YÖNETİM ORGANININ
DEĞERLENDİRMELERİ
6.1.

HEDEF

ve

2019 Faaliyet Dönemi Hedefleri

•
Özel kurum ve kişilere olan kısa
vadeli borçlar ile yapılandırılan kamu
borçlarının yapılandırma planı dâhilinde
2019 yılında aksatılmadan ödenmesi.
•
Şirketimiz
bünyesinde
faaliyet
gösteren işletmelerin etkin ve verimli bir
şekilde işletilebilmesi için gerekli stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi ve
2019 yılında şirket karlılık oranının yükseltilmesi
•
Turizm sezonu haricinde daralan
faaliyetler sebebiyle bölge fırsatlarının
değerlendirilerek değişik sektörlerde yeni
iş alanların araştırılması ve yatırım kararlarının alınması.
6.2.
Finansal Durum Değerlendirmesi ve
Tavsiyeler

•
Bölgemiz turizm sezonu haricinde işletmelerdeki ciro düşüşleri ve
yapılandırılmış kamu borçları yabancı
kaynaklara başvurulmasını gerektirmiştir.
Ancak kullanılan kredi türlerinin çoğunun
kısa vadeli BCH niteliğinde olması nedeniyle katlanılan faiz yükü ödemelerin
kısa vadede gerçekleşmemesi nedeniyle
finansal giderleri arttırmış, bu durum 2019
yılı karlılığını önemli oranda etkilemiştir.

Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

305

•
Kullanılan yabancı kaynakların
yapılandırılan kamu borçlarının da göz
önüne alınarak daha etkin şekilde planlanması ve finansal giderlerin azaltılması
yolu tercih edilmelidir. Konu hakkında
gerek ortaklar gerekse kredi kuruluşları
bilgilendirilmiş olup 2019 faaliyet döneminde uzun dönemli yabancı kaynak kullanımı için gerekli başvurular yapılacaktır.
•
Otel işletmelerinde benimsenen
istihdam politikasının daimi personel edinimi üzerine kurulu olması, mevsim ve
faaliyet yoğunluğu gözetilmeksizin her
şart ve koşulda mevcut kadro ile çalışılması otel işletmelerinin etkinliği üzerinde
olumsuz etkiye sahiptir. Otellerde benimsenen sabit asgari ücretli istihdam anlayışından vazgeçilerek, çekirdek kadro +
mevsimsel kadro normunda istihdam ve
ücret politikasının benimsenmesi hem
karlılık hem de personel motivasyonu
üzerine olumlu tesir edecektir.

		
Bu sebepler dahilinde verim
düşüklüğü saptanan işletmelerin daha
etkin ve verimli işletilebilmesi için alternatif çözüm yollarının saptanması ve kurumsal verimliliğe pozitif yönde veya nötr
etki edecek yeni stratejiler geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu yönde düşünülebilecek kurumsal stratejilere örnek olarak;
o
Kamu işletme bürokrasisi ve
yaptırımından uzak sosyal amacı olan STK
veya Dernekler ile işbirliği doğrultusunda
konsorsiyum ve anlaşmalar gerçekleştirerek sabit işletmecilik giderlerini (işçilik,
elektrik, vb.) ve dolasıyla işletme zararlarını elimine etmek.
o
Franchising, How-Know, Lisans,
işletme hakkı, imtiyaz sözleşmesi vd. farklı
işletmecilik modelleriyle özel sektörle
işbirliği sayesinde faaliyet giderlerine katlanılmadan sabit gelir elde edilmesi.
MEHMET ALPAY
Şirket Müdürü

İş bu faaliyet raporu şirketimizin 09.10.2019 tarihi itibariyle nevi değişiklik işlemleri
ile Limited Şirket statüsünün Anonim Şirket statüsü olarak değiştirilmesi nedeniyle
09.10.2019 tarihli selef şirket müdürü Mehmet ALPAY tarafından hazırlanan faaliyet raporuna ek olarak hazırlanmıştır. Şirketimizin tür değişikliği işleminin Edremit Ticaret Sicil
Müdürlüğünce tescil edilmesi akabinde değişen yönetim yapısı ve işleyiş ile 09.10.201931.12.2019 Tarihleri arasında gerçekleşen diğer faaliyet ve gelişmeler aşağıda maddeler
halinde tasnif edilip açıklanmıştır.
I. GENEL BİLGİLER

:EDBEL Edremit Belediyesi Gıda Turizm Jeotermal Tanıtım
İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi.

1.1. Şirketin Ticaret Ünvanı

1.2.

Şirketin Ticaret Sicil Kaydı

1.3.

Şirketin İletişim Bilgileri :

scilli,
•
•
•

:2604 Sicil Nolu Edremit Ticaret Sicil Müdürlüğü Te-

Adres: Akçay Mah. Leman Akpınar Bulvarı No:5 Akçay Edremit/Balıkesir
Şirket Merkez Büro Tel: 0266 384 54 25, 384 19 58 Fax: 0266 384 54 26
Web Adresi: www.edbel.com.tr,

1.4. Şirketin Sermaye Yapısı

19.03.2019 Tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan sermaye
oranlarına ilişkin yapılan değişiklikler ile şirketimizin sermaye ve ortaklar pay dökümünü
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gösterir bilgiler aşağıdaki gibidir.
SERMAYE

:

Madde 6
: Şirketin sermayesi 25.00 TL kıymetinde 2.376.040 paya bölünmüş;
59.401.000,00 TL olup; aşağıdaki şekilde bölüşülmüştür.
Sermaye Tutarı
Ortağın Adı Soyadı
plam

Pay Adedi

Edremit Belediyesi
Edremit Ticaret Borsası

2.376.020
20		
------------

---------------------Toplam

2.376.040

Ayni

Nakdi 		

To-

59.400.117,00
383,00
59.400.500,00
500,00
500,00
------------------------ -------------------------- ---59.400.117,00

883,00

59.401.000,00

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.
2019 yılında arttırılan sermayeyi teşkil eden 17.626.000,00 TL ‘nin 17.625.827.00 TL sı
ayni sermaye, 173,00TL sı nakdi olup değeri Türk Ticaret Kanununun 508 ci maddesine
göre;
a)
Edremit 3.Asliye Hukuk Mahkemesi ‘nin 2018/280D.sayılı karar ile görülen dosyada sunulan bilirkişi raporu ile tespit edilen Edremit İlçesi,Camivasat Mah.313 ada,355
nolu parsel adresinde bulunan yapı değeri 3.629.854,00TL.(Cumhuriyet Kafe)
b)
Edremit 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/30D. sayılı kararı ile görülen dosyada
sunulan bilirkişi raporu ile tespit edilen Edremit İlçesi Kızılkeçili mah. 23M II Pafta 185
ada, 1 parselde kayıtlı kahvehane niteliğindeki taşınmaz değeri 182.455,00TL.(Kızılkeçili
Kahvahane)
c)
Edremit 3.Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/118D. sayılı karar ile görülen dosyada sunulan bilirkişi raporu ile tespit edilen Edremit İlçesi Narlı Mah.524 ada 7 parsel
adresinde bulunan taşınmaz değeri 4.496.663,00TL. ve Edremit İlçesi Narlı Mah. 343 ada
2 parsel adresinde bulunan taşınmaz değeri 490.500,00TL. (Narlı Altı Plaj ve Esenler
İşletmesi)
d)
Edremit 3.Asliye Hukuk mahkemesi 2018/591E sayılı karar ile görülen dosyada sunulan bilirkişi raporu ile tespit edilen Edremit İlçesi Güre Mah. 380 Ada,1 parsel
adresinde spor salonu niteliğinde bulunan taşınmaz değeri 8.826.355,00 TL. (Vole Spor
Tesisleri) kıymetinde ihtiva etmiş ve şirketimize AYNİ SERMAYE olarak konulmuştur.
NAKDİ SERMAYE olarak arttırılan 173,00 TL ise muvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhüt edilmiş ve tescilinden önce ödenmiştir.Şirket ortaklarımızdan EDREMİT TİCARET
BORSASI Sermaye artırımına katılmayacağını beyan etmiştir.
1.5. Şirketin Organizasyon Yapısı

1.Derece Yöneticiler			
2. Derece Yöneticiler
Yönetim Kurulu 					Avukat
Genel Müdür
			
Yeminli MaliMüşavir
		
				
Mali Müşavir
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3. Derece Yöneticiler			
Muhasebe Sorumlusu		
Personel Sorumlusu					
Otel Sorumluları		
1.6. İdareye İlişkin Genel Bilgiler

Şirket ana sözleşmesi gereği, şirketimizin 1. derece yöneticileri, şirketin % 50 den
fazla hissesine sahip olan ortak Edremit Belediyesi yetkililerince atanabilmektedir.
18.11.2019 tarihli yönetim kurul toplantısında, yönetim kurulu Başkanı SELMAN HASAN
ARSLAN,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı NİHAT SÖNMEZ,Muhasip Üye ALİ TİRİTOĞLU,Yönetim Kurulu Üyesi
HASAN ÖZPOLAT atanmıştır.

olarak

Şirketimizin 1., 2., ve 3. derece
yöneticileri ile ilgili yetki ve sorumluluklar
2019/001 sayı ve 06.11.2019 tarihli Yönetim
Kurulu Kararı ile Sınırlı Yetkili Atanması
Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi
kapsamında belirlenmiştir.
Şirketimizde ekip çalışması ve konsensüse dayalı yönetim anlayışı vardır.
Alınan kararlar ilgili kanunlar, yasalar ve
yönetmelikler çerçevesinde şirketin politik yapısına uygun olarak karar defterine
kayıt edilerek uygulanır.
Haklar
		

1.7.Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan
1.7.1. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı yetkisi
şirketimizden ücret almamakla birlikte temsil yetkisi olan ve saymanlık görevinde bulunan yönetim kurulu üyelerine
aylık 5.000,00 TL. huzur hakkı ödemesi
yapılmaktadır.
Edremit Ticaret Borsasını temsil eden Ortaklar Kurulu Üyesi A.Tarkan
DENİZER ve Ahmet AĞATEKİN ‘
e
huzur hakkı, temsil giderleri, yolculuk,
konaklama, ödenek ile ayni ve nakdi imkânlar adı altında hiçbir ödeme yapılmamaktadır.
		

1.7.2. Genel Müdür

09.10.2019
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itibariyle

nevi

değişikliği işlemi sonrası selef şirket müdürü
Mehmet ALPAY’ın şirketimizi temsil ve
müdürlük yetkisi sona ermiştir. 18.11.2019 tarihli ve 2019/002 sayılı yönetim kurulu kararı
ile B ve C grubu şirket yetkilisi olarak Fuat
ÇETİN’in genel müdür sıfatıyla atanmasına
karar verilmiş olup, 20.11.2019 tarih 2019/003
sayılı yönetim kurulu kararı ile aylık net
10.000,00 tl maaş ödenmesine karar verilmiştir.
1.8 Tür Değişikliği Sonrası İnsan Kaynakları

EDBEL Edremit Belediyesi A.Ş. turizm,
eğlence ve jeotermal iş kolları olmak üzere
38 i Bayan 68 si Erkek toplamda 106 personel
istihdam etmektedir. Şirketimiz muhasebe
ve personel departmanları çalışanların kişisel kayıtlarını tutar, resmi kurumlara karşı
yerine getirilmesi gereken konuları titizlikle
takip ve ifa eder. Genel müdür yeni personel
alımına karar verir, yeni personellerin seçimini yapar, personeli iş planı çerçevesinde
yönlendirir, sonuçları kontrol eder. Personel seçiminde istihdam edilecek personelin
teknik, beşeri ve fikri becerisi ön planda tutularak ilgili birimlerde görevlendirilir.
2. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Hali hazırda EDBEL Edremit Belediyesi A.Ş., bünyesinde bulunan 7 işletme
ve bunlara bağlı olan işyerlerinde faaliyet gerçekleştirme yolu ile gelir elde etmekte, aşağıda “Kirada Olan Taşınmazlar”
bölümünde ayrıntılarıyla tanımlanan taşınmazlarından ise gayrimenkul sermaye iradı
elde etmektedir.

2.1. İşyerlerimiz
2.1.1. İşletmeleri

•
296 yatak kapasiteli Güre-Afrodit
Termal Tesisleri,
•
132
yatak
kapasiteli
Altınoluk-Akçam Otel
•
48 yatak kapasiteli Akçay-Edremit
Otel
•
55 yatak kapasiteli Zeytinli-Konuk
Evi
Şirketimiz 2019 faaliyet dönemi
içerisinde otel işletmelerinden elde ettiği
1.221.328,39 TL nakit girişi, faaliyet gelirlerinin %90’lık kısmından fazlasını teşkil etmektedir.
2.1.2.Düğün Salonları

•
Altınkum Mahallesi Deniz Düğün
Salonu,
•
Kızılkeçili Mahallesi Anılar Düğün
Salonu
•
Kadıköy Mahallesindeki Kadıköy
Düğün Salonu,
•
Edremit Ülkü Tepe Düğün Salonu
•
Zeytinli Düğün Salonu
		
Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren düğün salonları 2019 döneminde başarı
ile işletilmiş, 3. Kişilerin
düğün ve diğer çeşitli organizasyonlarına ev sahipliği yapmıştır. 2019 yılı düğün
salonları ve büfe gelirlerimiz toplamda
6.271,19 tl olarak gerçekleşmiştir.

aylık rayiç kira bedeli tespiti yaptırılmış,
tespit sonrası İlçe Merkezimizde bulunan
sosyal amaçlı derneklerden fiyat teklifi
alınması ve akabinde yapılan pazarlıklar
sonrası Edremit Ornitoloji Derneği ile
Edremit Yorkshire Kanarya Derneği’ne
müştereken 135.000,00 tl ayni yatırım ve
ilk yıl için aylık 1000.00 TL nakdi kira bedeli karşılığında 08.05.2019 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile kiraya verilmiştir.
2.1.3.2.Darülsefa Tesisleri

2018 faaliyet dönemini 70.029,05
tl zarar ile kapatan işletme 20.05.2019
tarihine kadar 23.120,84 tl satış hâsılatı
gerçekleştirmiştir. Daha önceki yıl faaliyet
zararları ve dar gelirli nüfusun yoğun olduğu bölgede gerçekleştirilen faaliyetler
gelecek yıllar için kar beklentisini mümkün kılmadığından, Darülsefa Kafenin
Hale Menekşe’ye KDV dahil 2600,00 lira
kira bedeli karşılığında 1 yıl süre ile kiraya
verilmiştir.
2.1.3.3.Kızılkeçili Çay Bahçesi

Edremit Belediyesinin 04/01/2018 tarihli
Belediye Meclis Kararı ile İlçemiz Kızılkeçili Mahallesi 23 M II Pafta, 185 ada 1 nolu
parselde bulunan 195,95 m2 lik taşınmaz
şirketimize ayni sermaye artışı olarak
devredilmiştir. Taşınmaz, gerek görülen
tüm tamir tadilat ve yatırım harcamaları sonrasında 29.251,39 TL faaliyet geliri
sağlamıştır.

2.1.3Kafeterya ve Spor Tesisleri

2.1.3.4. Narlı Altı Ed-Bel Tesisleri

2.1.3.1.Cumhuriyet Kafe

Edremit Belediyesinin 05/04/2018 tarihli Belediye Meclis Kararı ile İlçemiz
Narlı Mahallesi 524 ada 7 parselde bulunan ticari+konut vasıflı taşınmaz ile
343 ada 2 parseldeki çay bahçesi vasıflı
taşınmaz şirketimize ayni sermaye artışı
olarak devredilmiş, Tİ Bahse konu taşınmazların işletilmesi için gerekli yatırım
ve tadilat harcamalarının 2019 yılı şirketimiz bütçesinden karşılanamayacak
boyutta yüksek olması nedeniyle; Musa

işletme, 2018 yılını 61.546,76 tl faaliyet
zararı ile kapatmıştır. 01.01.2019 tarihinden
01.05.2019 tarihine kadar 21.388,68tl’lik
satış hasılatı gerçekleştiren işletmenin
sosyal faydasını engellemeyecek tarzda
derneklere kiraya verilmesi yoluyla gelir
ediniminin şirketimiz menfaatlerine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bu karar
sonrası, taşınmazın Ticaret odasından
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Karaarslan İnşaat Turizm Elektrik Elektronik Petrol Otomotiv Ticaret Limited
Şirketi’ne 18/07/2019 ile 15/10/2019 tarihleri
arasında 15.000 lira kira bedeli ile kiraya
verilmiş, sözleşme sonunda taşınmaz
kiracı tarafından tahliye edilerek şirketimize teslim edilmiştir.
2.1.3.5. Güre-VOLE Spor Tesisleri

Edremit Belediyesinin 07.06.2018 tarih
ve 316 yevmiye numaralı Belediye Meclis
Kararı ile ilçemiz Güre Mahallesi 380 ada
1 nolu parselde bulunan taşınmaz şirketimize ayni sermaye artışı olarak verilmiş,
19.03.2019 Tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan sermaye
oranlarına ilişkin değişikliklerin genel kurulda kabulü ve tapu sicilinde şirketimiz
adına tescil işlemleri sonrası taşınmaz
muhasebe kayıtlarımızda gösterilmiştir.
Taşınmazda bulunan mevcut kiracıların
tahliyesi için şirket avukatına talimat verilmiş olup, kiracıya gerekli ihtarların 2019
yılı eylül ayı içerisinde ulaşmıştır.
2.1.4.Kira Geliri Elde Edilen Taşınmazlar
2.1.4.1.Duru Cafe:

Duru Cafe olarak günümüzde işletilmekte olan söz konusu taşınmaz ile ilgili 2019
yılına ilişkin güncel kira bedelleri sözleşme
hükümleri gereğince tespit edilmiş ve
2019 ocak ayından itibaren kira bedelleri
aylık KDV dahil 23.329,00 TL olarak tahsil
edilmiştir.
2.1.4.2.YÖRSAN Cafe & Restaurant

Akçay Mahallesi Plaj caddesinde bulunan tapuda 515 ada 1 ve 2 nolu parselde
kayıtlı taşınmaz daha önceki dönemlerde
Beyaz Fırın Gıda Mağazacılık Nakliyecilik
Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ne kiraya verilmiş, kiracının unvan değişikliği nedeniyle
şirketimizdeki muhataplık unvanı Mizey
Gıda Mağazacılık Nakliyecilik Turizm San.
ve Tic. A.Ş.olarak değişmiştir. 2019 faaliyet
dönemi içinde bahse konu taşınmazdan
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elde edilen aylık kira bedeli KDV dahil
26.037,72 TL olarak gerçekleşmiştir.
2.1.4.3.MADO ve Kordon İşletmeleri

İlçemiz Akçay Mahallesi 515 ada 4 ve 5
parsellerin müştereken kullanılmak suretiyle kiralanan taşınmazlarda 2018 yılı için
MADO işletmesinden aylık KDV dâhil
20.019,73 tl KORDON Cafe işletmesinden
ise aylık KDV dahil 20,361.25 TL gayrimenkul sermaye iradı temin edilmiştir.
2.1.4.4 Yılmaz Akpınar Bulvarı Halk Ekmek
Fabrikası :

Edremit İlçesi Hamidiye Mahallesi No:1
adresinde konumlu şirketimiz taşınmazlarından Halk Ekmek Fabrikası 26.11.2011
tarihinde Ş. Gazi Sonışık tarafından 10 yıl
süre ile kiralanmış, 2019 yılında yıllık kira
artışları ile kira bedeli aylık KDV dahil
9.961,86 tl olarak güncellenmiş ve tahsil
edilmiştir.
2.1.4.5. Kızılkeçili Anılar Düğün Salonu :

26/10/2018 itibariyle şirketimiz ile mevcut
kiracı dernek arasındaki protokol hükümleri iki tarafça karşılıklı feshedilmiş, olup
taşınmaz 01/11/2018 tarihi itibariyle tahliye edilmiştir. Tahliye sonrası İşletme
günümüze kadar işletilmemiştir.

2.1.4.6. Kızılkeçili Anılar
Bitişiğindeki Dükkan

Düğün

Salonu

Kızılkeçili Anılar Düğün Salonu içerisinde
bulunan ve daha önce Edremit Belediyesi’nce PVC atölyesi olarak kiraya verilen 60
m2 alana sahip dükkan; 2018 yılı Ağustos
ayından itibaren aylık KDV dahil 1.298,00
TL bedelle Dürdane AKYÜZ firmasına 1 yıl
süreyle kira akdi ile kiraya verilmiştir.
2.1.4.7.Afrodit Termal Tesisleri İçerisindeki
Market ve Stand Kira Geliri

Afrodit Termal Tesislerinde yer alan 1 ve
2 nolu bağımsız dükkanlar ile Günü Birlik banyolar kısmında yer alan Kozmetik
Standı 01/04/2018 tarihinden itibaren 2 yıl
süre Market ve Kozmetik Reyonu olarak
işletilmek üzere aylık KDV dâhil 2.000,00
tl bedelle Sedat UYSAL’a kira akdi mukabilinde kiraya verilmiş, kiracı günümüze
kadar faaliyetlerini sürdürmektedir.
2.1.4.8.Amfi Tiyatro Tesisleri

Edremit ilçesindeki Altınoluk Antandros Amfi Tiyatroları, çeşitli organizasyon
firmalarından teklif toplanması akabinde
en yüksek teklif sahibi ve aynı zamanda mevcut kiracı Milyon Yapım Organizasyon Tic. Ltd. Şti’ne 08.10.2019 tarihinde
2020 ve 2021 yaz sezonlarını kapsayacak
şekilde dönemsel olarak KDV dahil toplamda 481.115,50 TL’ bedelle kiraya verilmesine karar verilmiştir. Kira Sözleşmesi
Ek protokolde Kira bedelinin 240.000,00
lirası peşin, kalan kısmın kıymetli evrak
(çek) mukabilinde ödenmesi şart koşulmuştur. Altınoluk Amfi Tiyatro Tesisinin
kiraya verilerek gelecek yıllara ilişkin gelirin 2019 yılında elde edilme yolunun
tercih edilmesindeki başlıca nedenler,
finansal giderlerin minimize edilmesi ve
şirketimiz idari kadrosunun amfi tiyatro
faaliyetleri hakkında yönetim becerisine
ve deneyimine sahip olmamasıdır.
Edremit Ülkü Tepe Anfi Tiyatro tesisleri daha önceki dönemlerde Altınoluk
Anfi Tiyatro ile birlikte kiraya verilmiştir. Bu
uygulama mevcut kiracının taşınmazda
etkinlik düzenlememesi nedeniyle şirketimizin ortaklar kurulu başkanı (Edremit
Belediyesi) Belediye Başkanımız Selman
Hasan ARSLAN’ca uygun görülmemiş,
ve mevcut kira sözleşmesine ek olarak
yapılan protokolde Ülkü Tepe Anfi Tiyatrosu kiralama kapsamı dışında tutulmuştur.
2.1.4.9.Altınoluk Amfi Tiyatro-Cafe İşletmesi

Altınoluk Amfi Tiyatro bünyesinde bulunan cafe-restaurant işletmesi, yapının in-

şasını gerçekleştiren Altınoluk Belediyesi
tarafından 2009 yılından 2014 yılına kadar
Uğur ADIGÜZEL’e kiraya verilmiş, bahse
konu taşınmazın şirketimize devri sonrası
kiracının şirketimize müracaatı sonrası
aynı şart ve koşullarda mevcut kiracıya
kira akdi mukabilinde tekrar kiraya verilmiş, yasal artışlar sonrası 2019 yılı kira
bedeli aylık KDV dahil 2.685,94 TL olarak
tespit edilip tahsil edilmiştir.
2.1.4.10.Edremit Halk
Üstündeki Konut

Ekmek

Fabrikası

Şirketimiz gayrimenkullerinden Halk Ekmek Fabrikası üstündeki mesken vasıflı
taşınmaz Edremit Belediyesi Personel
Anonim Şirketine 01/08/2018 tarihi itibariyle 10 yıl süreyle aylık KDV dahil 317,53 TL
bedelle kiraya verilmiştir.
2.2.Araçlar

		
2019 yılında kullanım dışı
bırakılan Araçlarımızdan 10 KZ 201 plakalı
kamyonetin 16.09.2019 tarih ve 2019/1609
sayılı ortaklar kurulu kararı gereği Edremit Belediyesi’ne hibe edilmesi uygun
görülmüştür. Bu araç yerine şirketimiz faaliyetlerine uygun ve daha yüksek modelli
Renault Master marka 10 ABV 774 plakalı
kamyonet Edremit Mal Müdürlüğü’nün
düzenlediği 08.08.2019 tarihli ihalede tek
istekli olan şirketimizce 14.100,00 tl bedel
üzerinden satın alınmıştır.
2019 yılında şirketimizce kullanılan
araç model ve özellikleri aşağıdaki gibidir.
1Hyundaı -H100 2003 Model Kamyonet (10 KZ 201)
2Renault-Kangoo
2012
Model
Kamyonet (10 LR 622)
3Renault –Master 2010 Model (10
ACK 736)
4Dacia-Sondero 2012 Model Otomobil (10LR 679)
5Kia-Ceed Concept 2012 Model Otomobil (10 LS 398)
6Mercedes Benz-Vito 2015 Model
Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu
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Otomobil (10 ABV 774)
2.3. İç Denetim

		
Belediye iktisadi Teşebbüsü
niteliği haiz şirketimizin iç denetim mekanizması mali ve hukuki açıdan iki şekilde işlemektedir. Mali denetleme, Edremit ilçe merkezinde faal SMMM Hasan
AMAÇ ve Yeminli Mali Müşvari Turan
ATA tarafından yapılmaktadır. Bunun
yanında kurucu ortağımız Edremit Belediyesi’ nin belirlemiş olduğu meclis üyelerinden oluşan denetleme komisyonu
ile Edremit Belediyesi’nin şirketimizdeki
Temsilcisi genel faaliyetleri ve etkinliğe
ilişkin denetlemeyi her yıl belirli aralıklarla gerçekleştirmektedir. Bu denetlemeler sonrası Edremit Belediyesi temsilcisi
gereği için şirket müdürlerine bildirimde
bulunmaktadır.
		
Hukuki açıdan denetimler
ise şirketimiz Avukatları Av. Ö. Nurettin
ERDİM, Av. Ahmet ERDİM ve AV. Burhanettin ERDİM ve Yazgülü KIR ÖRGE
tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz yöneticileri faaliyet dönemi
içerisinde gelişen hukuki anlaşmazlıkları
şirketimiz avukatları ile periyodik görüşmeler ile neticelendirmiştir.
2.4. Dış Denetim

Şirketimiz 2019 faaliyet döneminde
fiziki olarak dış denetime tabii tutulmamıştır. Ancak, şirketimiz, 2013 Nisan
ayından itibaren Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)’nde tanımlanmış şirketimize ilişkin veri giriş işlemleri düzenli şekilde gerçekleştirilmekte
ve her ay düzenli olarak muhasebe verilerimiz ilgili kamu kurumlarına kontrol ve
denetim maksadıyla aktarılmaktadır.

2.5. Faaliyetlere İlişkin Dava ve Adli
Yaptırımlar
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2.5.1.El Koyma Şerhi:

Şirketimizin
2012
faaliyet
dönemi
içerisinde gerçekleştirmiş olduğu Akçay
Beldesi 517 ada 1,2 ve 3 parsellerde bulunan 2 adet arsa satışına ilişkin olarak
Edremit
Cumhuriyet
Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,
satışa konu yerlere savcılık tarafından EL
KOYMA şerhi konmuş, bu sebep ile bahse
konu arsalarının alıcısı ARES AŞ. satış
işlemi sonrası şirketimize ödemesi gereken 2.253.000,00 TL tutarındaki borcunu
yapılan 3 ihtara rağmen ödememiştir.
Konu 2014 yılında ortağımız Edremit Belediyesi idarecilerine aktarılmış,
görüşmeler neticesinde taşınmazların
usulsüz satışına ilişkin süren hukuki davanın neticesinin beklenmesi, dava neticesine göre alacağımızın tahsili veya
satışı yapılan taşınmazların iadesine konu
tapu iptal davası yoluna gidilmesi istenmiştir. 2015 yılı içerisinde bahse konu yerlerin satış işlemine ilişkin Burhaniye Ağır
Ceza Mahkemesinde görülen dava, davalı
şirket yöneticileri ile belediye yetkililerinin
cezalandırılması ile sonuçlanmış, bu karar
temyiz aşamasında olup, ortağımız Edremit Belediyesi’de bu karar doğrultusunda
satılan yerlerin Edremit Belediyesi adına
tekrar tapu tescillerinin yapılması için
şirketimiz ve Ares AŞ. aleyhine 2015 yılında tapu iptal davası açmıştır. Tapu iptal
davasına bakan Bursa Bölge Mahkemesi
1. Hukuk Dairesi’nin 2018/411 Dosya Nolu ve
2019/742 Nolu kararı ile bahsekonu taşınmazların Edremit Belediyesi’ne iadesine
karar verilmiş olup, davacı Ares A.Ş.verilen
karara Yargıtay yolu ile itiraz etmiştir.
2.5.2.Ecrimisil Davaları

İşletmekte olduğumuz Akçam Otel
işletmesinin sahil kısmı için Edremit Kaymakamlığı Mal müdürlüğü 30/09/2019
tarihinde 34.020,04 tl tutarında ecrimisil
alacağına ilişkin şirketimize ihbarname
yollamıştır. Ecrimisil Alacaklarının 60 gün
içinde ilgili kamu kurumuna ödenmesi
şartıyla sağlanan %35 lik indirim avanta-

jından yararlanılarak ecrimisil alacağına
itiraz edilmeden ödenmesi durumunda
toplamda 22.113,03 lira ecrimisil ödemesi
yapılması şirketimiz menfaatleri açısından uygun görülmektedir.
2.6.Geçmiş Dönem Hedefleri Doğrultusunda Faaliyetler

•
2019 yılı faaliyet dönemi içerisinde
ilgili kamu borcunun 103,645,46 tl lik kısmı
taksitler halinde vadesinde ödenmiştir
•
2019 yılında Şirketimiz bünyesindeki tüm işletmelerde 87.562,80 TL tutarında tamir-tadilat ve onarım harcaması
yapılmıştır.
2.7. Hibe Bağış ve Sponsorluk Anlaşmaları

Şirketimizin ve kurucu ortağımız Edremit
Belediyesi’nin sosyal sorumluluk politikaları kapsamında daha önceki dönemlerde bazı STK, Kamu Kuruluşları ve Spor
Kulüpleri ile yapılan protokol ve sponsorluk anlaşmaları yapılmıştır. Anlaşmaların
amacı şirketimizin açık bir sistem olarak
etkilenmiş olduğu paydaşlar nezdinde
olumlu imaj ve itibar edinimidir. Bu

doğrultuda yapılan tüm işlemler şirket
yönetimince yapılması gerekli halkla ilişkiler faaliyeti olarak önemsenmektedir.
2019 yılında şirketimizin sosyal sorumluluk politikası kapsamında gerçekleştirdiği giderler ekonomik koşullar dahilinde
daha önceki yıllara göre azalmıştır. Bu
giderler;
2014 yılında Dumanlıkızı Necmiye
ERGİN vakfından yıllık 2000,00 TL kira
bedeli ile Güre Mahallesi İskele Camii
bitişiğinde kiralanan müstakil taşınmazın, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’ne
112 Acil Servis binası olarak kullanılmak
üzere tahsis edilmesi ve bu tahsis işleminin 2019 faaliyet döneminde devam etmesidir.
3. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU
3.1. Mali Durum Tabloları

Şirketimizin
2019(15.10.2019-31.12.2019)
döneminde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerine ilişkin gelir ve gider kalemleri
(KDV hariç) aşağıda gösterildiği şekildedir.
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* Afrodit Termal Otel işletmesi gider hesaplarının 335,677.94 tl tutarındaki kısmı elektrik sarfiyat gideridir. Bu tutar Edremit Belediyesi ve Gürçağ Eğitim Vakfı ile şirketimiz
tarafından müştereken kullanılan elektrik aboneliğinin toplam sarfiyat tutarıdır. Aboneliğin müşterek kullanılması nedeniyle bahsedilen kullanıcı kurumlarla şirketimiz arasında protokol yapılmış, protokolde toplam sarfiyat tutarının % 25 lik kısmı şirketimizce kalan %75 lik kısım ise diğer kullanıcılarca ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu nedenle toplam
sarfiyat tutarının 251.758,47 tl’si şirketimize geri ödenmiş ve ödenen bu tutar Afrodit Otel
Elektrik gelirleri hesabına kaydedildiğinden Afrodit otel gelir ve gider hesaplarında dahil edilmiştir. Netice itibariyle Afrodit Otel tarafından gerçekte sarfedilen elektrik tutarı
83,919,47 TL, giderler toplamı ise 1.175.315,06 tl , gelir toplamı ise 917.960,20tl dir.
Şirketimizin 31.12.2019 Tarihi itibari ile faaliyetleri sonucu oluşan borç alacak bilgisi aşağıda gösterildiği şekildedir.
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3.2. Modernizasyon ve Yatırım Harcamaları

2019 faaliyet dönemi içerisinde şirketimiz bünyesindeki işletmelere yapılan modernizasyon harcamaları işletme bazında tamir ve tadilat giderlerinde, tesislere alınan tüm
demirbaş ve müştemilat ise işletme bazında Demirbaşlar ana hesabında ayrıntılı şekilde
gösterilmiştir. Bu harcamalara ilişkin genel toplamlar aşağıda gösterildiği şekildedir.
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3.3. Kar Payı Dağıtımı

2019
faaliyet
döneminde
yapılandırılmış
kamu
borçları
ve
diğer borçlar sebebiyle kar dağıtımı
gerçekleşmemiştir.
4.

DİĞER HUSUSLAR
4.1.Hukuki Sorunlar

4.1.1.
İşlemleri

yer alan 45.790,72 m2 lik Deniz Düğün Salonu
iv.
Edremit Tuzcumurat mahallesi
Çenece Mevkiinde bulunan Ülkü Tepe
Amfi Tiyatro
v.
Edremit Darsofa Mahallesi 586
ada 58 parselde kain Çay bahçesi-Halı
Saha niteliğinde taşınmaz
vi.
Zeytinli Mahallesi 3159 parselde
kayıtlı 650,45 m2 lik Zeytinli Belediye
Düğün Salonu

Sermaye Artışına İlişkin Tescil

4.1.2.Taş Ocağı Maden Sahası Kira Sözleşmesi Fesih Süreci

Edremit Belediyesi Meclis Kararları doğrultusunda şirketimize ayni sermaye olarak
devredilmesi kesinleşen ve değer tespitleri mahkemelerce yaptırılan taşınmazların bir kısmı ticaret sicil müdürlüğünde
tescil işlemleri sonucunda şirketimiz
aktifinde değerleriyle yer almış ve sermaye hesabında gerekli artırımlara 2019
yılında konu edilmiştir. 2018-2019 faaliyet
dönemlerinde ayni sermaye artırımına
konu bazı taşınmazların tapu kayıtlarındaki şerhler nedeniyle şirketimiz adına tescil edilememiştir. Bazı taşınmazların ise
(Deniz Düğün Salonu, Darülsefa Tesisleri)
mevcut değer tespitlerinin aksine kısmi
olarak devredilmek istenmesi ve kayıtlı
parselden ayrıştırılarak tekrar kısmi değer
tespiti başvurusu yapılan yerler Edremit
Belediyesince 31/12/2019 tarihi itibariyle
şirketimize devredilememiştir. Her ne
kadar meclis kararları doğrultusunda bu
taşınmazlar şirketimizce muhafaza edilip
işletilmekte ise de ticaret sicil ve tapu tescili yukarıda belirtilen sebepler dâhilinde
gerçekleşmediği için şirket aktifinde yer
almamaktadır. Tescili yapılamayan bu
taşınmazlar sırasıyla;

		
Dereli Köyü ile Ortaoba Köyü
arasında 200809381 No’lu ikinci grup
kalker ocağının şirketimiz adına tescillenen arama ruhsatı işletme ruhsatına
çevrilmiş, ÇED belgesi de alınarak faaliyete geçmesi için gerekli finansmanı
sağlayabilmek amacıyla 2012 faaliyet yılı
içerisinde 610.000,00 TL si avans olmak
üzere toplam 1.400.000,00 TL bedelle 10
yıllığına Acarlar Ltd. Şti.’ ne kiraya verilmiş
idi. Ancak, daha önceki raporlarda da belirtildiği üzere 09/01/2013 tarihli Balıkesir 3.
Noterliği aracılığıyla şirketimize 16/01/2013
tarihinde tebliğ edilen ihtarname gereği, muhatap kiracı, söz konusu maden
sahasının orman bölgesinde bulunması ve buna bağlı olarak Orman Bölge
Müdürlüğü tarafından işletim iznine ilişkin başvuruların reddedilmesi sebebiyle, kira sözleşmesini tek taraflı olarak
fesih etmiştir. Bu konuda şirket menfaatleri gereği yapılması gereken işlemler şirket yönetimi tarafından 2013 yılı
içerisinde takip edilmiş, 2014 yılı faaliyet
dönemi içerisinde ise kiracı Muharrem
ACAR alacağının tahsili için hukuki süreç
başlatmıştır. Bu davanın takibi için Av.
Ö.Nurettin ERDİM görevlendirilmiş, 2015
yılında ilgili davanın görüldüğü Edremit
Asliye Hukuk Mahkemesi 610.000,00 TL
avans ödemesinin kiracıya ödenmemesi gerektiği yönünde şirketimize lehine
karar kıldığından, söz konusu avans 2017
faaliyet dönemi içerisinde Diğer Gelirler
hesabına devredilmiştir.

i.
Kızılkeçili Mahallesi 198 ada 45
parselde kain 135,54 m2 lik misafirhane-ev
vasıflı taşınmaz
ii.
Kızılkeçili Mahallesi Zincirlikuyu Mevkii 22-N-IIV pafta 154 ada 12 nolu
parselde yer alan Anılar Düğün Salonu
iii.
Zeytinli Mahallesi Kumparçalar
mevkii 20-O-IV pafta 7129 nolu parselde
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memesi

4.1.3. Alacakların Tahsil Edile-

Şirketimiz alacaklısı ARES AŞ. yetkililerinin satın aldıkları yerlere ilişkin el koyma
şerhi bulunması ve hukuki davaların devam etmesi sebebiyle borcun vadesinde
ödenemeyeceği, satışı gerçekleşen yerlerin şirketimize iade edilebileceği hususu 12.02.2013 tarihinde şirketimize tebliğ
edilmiş olup, gerekli olan bilgilendirme
Edremit Belediyesi’ ne 20.02.2013 tarih ve
2012/073 sayılı yazı ile gerçekleştirilmiştir.
Şöyle ki, Borçlu Ares Aş. nin satılan taşınmazın iadesi veya borcun vadesinin uzatılmasına yönelik taleplerini değerlendirme
yetkisi, şirket ana sözleşmesi gereği ortaklarda olması sebebiyle, bu konuda Edremit Belediyesi’nin kararının tarafımıza
bildirilmesi gerektiğinden konu hakkında emir ve görüşlerin Edremit Belediyesi
tarafından şirketimize bildirilmemesinden dolayı gerekli eylemler günümüze
kadar gerçekleştirilmemiştir. 2018 yılı
içerisinde şirketimiz yönetiminde Edremit Belediyesi temsilcisi ve diğer yetkililerince yapılan görüşmelerde satış işlemlerinin iptaline yönelik hukuki sürecin
başlatıldığı tarafımıza bildirilmiş, alacağın
tahsili yoluna 2018 faaliyet döneminde gidilmemesi istenmiştir.
		
Klübü

4.1.4. Edremit Belediye Spor

İlçemiz Edremit Belediye Spor Kulübü
futbolcu ve hocalarının, Edremit Otelinde konaklama talepleri Edremit Belediyesi yetkililerince yerinde bulunup, 2013
yılı ağustos ayından 2014 yılı Mayıs ayına
dek Spor Kulübünün futbolcu ve hocaları
Edremit Otelinde ücret karşılığında konaklatılmış olup, söz konusu konaklama
hizmetine karşılık şirketimizin alacaklı
olduğu 110.867,39 TL ise her türlü talebimize rağmen ödenmediği için, Edremit Belediye Spor Kulübü aleyhine icra
takibine başlanmıştır. Söz konusu icra
takibi işlemleri hakkında ayrıca Belediye
yetkilileri bilgilendirilmiş, spor kulübünün
belediyeden alacaklarına da haciz şerhi

gönderilmiştir.
		
su

4.1.5. Selef Muhasebe Sorumlu-

2001 ve 2012 yılları arasında şirketimizde muhasebe sorumlusu olarak
çalışan H. Aysun UMUT isimli çalışanın
gerçekleştirmiş olduğu usulsüz işlemleri
ile ilgili tespitler sonrası Edremit Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmış
soruşturma sonrası şirketimizin davacı
sıfatıyla hukuki süreci işletmesi talep
edilmiş olduğundan, bahsedilen çalışan
ile şirketimiz arasındaki ihtilafa konu davayı avukat Fahri SEZER 2019 yılında takip
etmeyi sürdürmüştür.
		
4.1.6. Ortağın Alacağına Faiz
Yürütmesi:

Şirketimiz yeminli mali müşaviri Necati
Tandoğan tarafından 20.10.2012 tarihinde
gerçekleştirilen mali raporda belirtildiği
üzere; şirketimiz, ortağı Edremit Belediyesine 649.452,08 TL borcuna karşılık
Ağustos 2012 tarihinde borcun iadesine
mahsuben 829.000 TL tutarında ödeme
de bulunduğu tespit edilmiştir. YMM Necati TANDOĞAN ve Edremit Belediyesi yetkililerince aradaki borç alacak farkı
olan 179.547,92 TL’nin şirket ortağı Edremit Belediyesi tarafından şirketimize
yürütülen faiz ve gecikme zammı olduğu
belirtilmiştir. Ancak bu uygulamanın TTK
gereği, ortakların şirketlerinden faiz ve
gecikme zammı alamayacağı hususuna aykırı olduğu Edremit Belediyesi yetkililerine iletilmiştir. Belediye yetkilileri
ise şirketimizden tahsil edilen 179.547,92
TL’nin belediye mevzuatları gereği alınması gerektiğini bildirdiklerinden, TTK ve
Belediyeler yasası arasındaki bu uyuşmazlığın çözümü için İç İşleri Bakanlığı Mali
İdareler Başkanlığı Belediye Şirketleri
Şube müdürlüğünden şirketimizce görüş
istenmiş olup, bu isteğimize günümüze
kadar herhangi bir cevap verilmemiştir.
Ayrıca 2014 yılı mart ayında da fazladan
tahsil edilen tutarın şirketimize iade
edilmesi için Edremit Belediyesi’ne bildiEdremit Belediyesi Faaliyet Raporu
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rim yapılmış ancak bu girişimlerden
2019 faaliyet dönemi içerisinde bir netice
alınamamıştır.
5.
YÖNETİM ORGANININ
DEĞERLENDİRMELERİ
5.1.

HEDEF

ve

2020 Faaliyet Dönemi Hedefleri

•
Özel kurum ve kişilere olan kısa
vadeli borçlar ile yapılandırılan kamu
borçlarının yapılandırma planı dâhilinde
2020 yılında aksatılmadan ödenmesi.
•
Şirketimiz
bünyesinde
faaliyet
gösteren işletmelerin etkin ve verimli bir
şekilde işletilebilmesi için gerekli stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi ve
2020yılında şirket karlılık oranının yükseltilmesi
•
Turizm sezonu haricinde daralan
faaliyetler sebebiyle bölge fırsatlarının
değerlendirilerek değişik sektörlerde yeni
iş alanların araştırılması ve yatırım kararlarının alınması.
5.2.
Finansal Durum Değerlendirmesi ve
Tavsiyeler

•
Bölgemiz turizm sezonu haricinde işletmelerdeki ciro düşüşleri ve
yapılandırılmış kamu borçları yabancı
kaynaklara başvurulmasını gerektirmiştir.
Ancak kullanılan kredi türlerinin çoğunun
kısa vadeli BCH niteliğinde olması nedeniyle katlanılan faiz yükü ödemelerin
kısa vadede gerçekleşmemesi nedeniyle
finansal giderleri arttırmış, bu durum 2019
yılı karlılığını önemli oranda etkilemiştir.
•
Kullanılan yabancı kaynakların
yapılandırılan kamu borçlarının da göz
önüne alınarak daha etkin şekilde plan-

lanması ve finansal giderlerin azaltılması
yolu tercih edilmelidir. Konu hakkında
gerek ortaklar gerekse kredi kuruluşları
bilgilendirilmiş olup 2020 faaliyet döneminde uzun dönemli yabancı kaynak kullanımı için gerekli başvurular yapılacaktır.
•
Otel işletmelerinde benimsenen
istihdam politikasının daimi personel edinimi üzerine kurulu olması, mevsim ve
faaliyet yoğunluğu gözetilmeksizin her
şart ve koşulda mevcut kadro ile çalışılması otel işletmelerinin etkinliği üzerinde
olumsuz etkiye sahiptir. Otellerde benimsenen sabit asgari ücretli istihdam anlayışından vazgeçilerek, çekirdek kadro +
mevsimsel kadro normunda istihdam ve
ücret politikasının benimsenmesi hem
karlılık hem de personel motivasyonu
üzerine olumlu tesir edecektir.
		
Bu sebepler dahilinde verim
düşüklüğü saptanan işletmelerin daha
etkin ve verimli işletilebilmesi için alternatif çözüm yollarının saptanması ve kurumsal verimliliğe pozitif yönde veya nötr
etki edecek yeni stratejiler geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu yönde düşünülebilecek kurumsal stratejilere örnek olarak;
o
Kamu işletme bürokrasisi ve
yaptırımından uzak sosyal amacı olan STK
veya Dernekler ile işbirliği doğrultusunda
konsorsiyum ve anlaşmalar gerçekleştirerek sabit işletmecilik giderlerini (işçilik,
elektrik, vb.) ve dolasıyla işletme zararlarını elimine etmek.
o
Franchising, How-Know, Lisans,
işletme hakkı, imtiyaz sözleşmesi vd. farklı
işletmecilik modelleriyle özel sektörle
işbirliği sayesinde faaliyet giderlerine katlanılmadan sabit gelir elde edilmesi.
FUAT ÇETİN
Genel Müdür
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SUNUM

1- GENEL BİLGİLER

EDREMİT
BELEDİYESİ
PERSONEL
ANONİM ŞİRKETİ Türk Ticaret Kanunu’na
uygun olarak 29.03.2018 tarihinde Edremit Belediyesi tarafından kurulmuştur.
Şirketimiz; 696 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’nin 126. maddesi ile 27.06.1989
tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’ye eklenen Ek Madde 20
ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Usul
ve Esaslara İlişkin tebliğin 28. maddesi
doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare
birlikleri ve belediyeye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun
62. maddesinin 1. fıkrasının (e ) bendi
ve Kamu İhale Genel Tebliği 78. madde
hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle
çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamaya veya
bu kapsamda işçi statüsünde personel
çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmeye ilişkin işlemleri gerçekleştirmektedir.
Saygılarımla,
Selman Hasan ARSLAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Raporun Ait Olduğu Dönem: 2019 Yılı
Ticaret unvanı 		
: Edremit Belediyesi Personel Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası : 7482
Merkez Adresi		
: Hamidiye Mahallesi Eski PTT Caddesi No:1 Edremit
BALIKESİR
İletişim Bilgileri		
:
Telefon: 0266 373 66 42
Fax : 0266 373 66 42
E-posta adresi
info@ebpas.com.tr
İnternet Sitesi Adresi
:
www.ebpas.
com.tr

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
Şirketimizin İmtiyazlı payları yoktur.
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST
DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
a)- Şirketin Yönetim Organı: Edremit Ticaret Sicil Müdürlüğün’ün 30.12.2019 tes322
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A- ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI
a)- Sermayesi:
Şirketin sermayesi 25,00 TL kıymetinde
2000 paya bölünmüş; toplam 50.000,00
TL değerindedir. Edremit Belediyesi
tarafından nakdi olarak ödenmiştir.

cil tarih ile 4 Adet Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu’dur.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı		
: Selman Hasan ARSLAN
Yönetim Kurulu Başkan Yard. :
Tayfun
GERKUŞ
Yönetim Kurulu Başkan Üyesi :
Tamer
ACAR
Yönetim Kurulu Başkan Üyesi :
İsmail
YANIT

b)- Şirket Üst Düzey Yönetici : Şirket üst
düzey yöneticileri yoktur.
c)- Şirket işletme personelleri
oluşmaktadır.

: 12 kişiden

D- MİSYON VE VİZYON
a)- Misyon
Edremit Belediyesinde 696 Kanun Hükmünde Kararname kapsamında istihdam edilen ve edilecek olan personelin
potansiyelleri ve yasal gereklilikleri dikkate alınarak, görevlerin gerektiği nitelik ve sayıda personelin temini ile işlerin
yürütülmesinin sağlanması.
b)- Vizyon
Edremit halkının refah ve mutluluğuna
daha fazla katkıda bulunabilecek nitelikli
personelin yapısının oluşturulması hazırlanması ve kişisel gelişimlerin desteklenmesidir.
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST
DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR
a)- Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim,
ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler:
16.03.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında, Yönetim kurulu üyelerimize aylık
huzur hakkı verilmesi kararı alınmıştır.
b)- Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların
toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:
		
Herhangi bir ödeme bulunmamaktadır.
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARI
Şirketimiz 2019 yılı içerisinde İş Güvenliği
ve Sağlığı kapsamında bünyesinde istihdam edilen tüm personellerinin periyodik sağlık muayenelerini ve eğitimlerini
gerçekleştirmiştir.
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Edremit Belediye Personel AŞ. olarak 696

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında personel çalıştırılması hususunda,
Edremit Belediyesi’ne ait 8 Müdürlük ve
Ege ve Marmara Belediyeler Birliği ile 2019
yılında personel hizmeti alımı sözleşmesi
imzalanmıştır. Ayrıca Edremit Belediyesinin 2 Müdürlüğü ile araç kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.
Edremit Belediyesine Ait Müdürlükler İle
Yapılan Sözleşmeler;
•
İnsan Kaynakları Müdürlüğü Personel Hizmeti Alımı
•
Özel Kalem Müdürlüğü Personel
Hizmeti Alımı
•
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Personel Hizmeti Alımı
•
Fen İşleri Müdürlüğü Personel
Hizmeti Alımı
•
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personel Hizmeti Alımı
•
Temizlik İşleri Müdürlüğü Personel
Hizmeti Alımı
•
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Personel Hizmeti Alımı
•
Sağlık İşleri Müdürlüğü Personel
Hizmeti Alımı
•
Temizlik işleri Müdürlüğü Araç Kiralama
•
Fen işleri Müdürlüğü Araç Kiralama
31.12.2019 tarihine kadar tahakkuk etmiş
KDV hariç faaliyet geliri 39.055.825,77 TL’dir.
2019 Aralık ayı tahakkuku 3.235.731,39 TL
2020 yılına devir etmiştir.
Ege ve Marmara Belediyeler Birliği İle
Yapılan Sözleşmeler;
•
Ege ve Marmara Belediyeler Birliği
Personel Hizmeti Alımı
31.12.2019 tarihine kadar tahakkuk etmiş
KDV hariç faaliyet geliri 39.251,75 TL’dir.
A)
Şirketin ilgili hesap döneminde
yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin bilgiler:
a)- İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları
Müdürlüğü bünyesinde 64 kadın, 48
erkek olmak üzere toplam 112 personel istihdam edilmiştir.
b)- Özel Kalem Müdürlüğü
Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
bünyesinde 2 kadın, 37 erkek olmak üzere
Edremit Belediyesi Faaliyet Raporu

323

toplam 39 personel istihdam edilmiştir.
c)- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri
Müdürlüğü bünyesinde 58 erkek olmak
üzere toplam 58 personel istihdam edilmiştir.
d)- Fen İşleri Müdürlüğü
Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
bünyesinde 97 erkek olmak üzere toplam
97 personel istihdam edilmiştir. 2 adet
kamyonet kiralanmıştır.
e)- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
bünyesinde 1 kadın, 64 erkek olmak üzere
toplam 65 personel istihdam edilmiştir.
f)- Temizlik İşleri Müdürlüğü
Edremit
Belediyesi
Temizlik
İşleri
Müdürlüğü bünyesinde 5 kadın, 231 erkek
olmak üzere toplam 236 personel istihdam edilmiştir. 3 adet kamyonet kiralanmıştır.
g)- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğü bünyesinde 3 kadın, 21 erkek
olmak üzere toplam 24 personel istihdam
edilmiştir.
h)- Sağlık İşleri Müdürlüğü
Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
bünyesinde 3 erkek olmak üzere toplam 3
personel istihdam edilmiştir.
h)- Ege ve Marmara Belediyeler Birliği
Ege ve Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde 2 kadın olmak üzere toplam 2 personel istihdam edilmiştir.
B)
Şirketin iç kontrol sistemi ve iç
denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile
yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketimiz 2019 yılı içerisinde herhangi bir iç kontrol veya denetim faaliyeti
gerçekleşmemiştir.
C)
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
324
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Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri
bulunmamaktadır.
D)
Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
2000 Adet 50.000,00 TL
Açıklama : 2000 adeti Edremit Belediyesine aittir.
E)
Hesap dönemi içerisinde yapılan
özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Şirketimizde 2019 yılı içerisinde yapılan
özel denetim ve kamu denetim faaliyeti
gerçekleşmemiştir.
F)
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası
sonuçları hakkında bilgiler:
Şirketimizin açılmış bir dava
bulunmamaktadır.
G)
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari
veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında
herhangi bir idari veya adli yaptırım uygulanmamıştır.
H)
Geçmiş dönemlerde belirlenen
hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel
kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya
kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Şirketimizin
ulaşılmıştır.

2019

Yılı

hedeflerine

İ)
Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere
olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
•
16.03.2019    Tarihinde Olağanüstü
Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.
1.Şirket 2018 hesap yılı Bilanço ve Ge-

lir-Gider hesapları tasdik kararı.
2.Yönetim Kurulu üyeleri ibra kararı.
3.Yönetim Kurulu üyelerine aylık huzur
hakkı ödenmesi kararı.
•
19.06.2019    Tarihinde Olağanüstü
Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.
1. Yönetim kurulu değişikliği.
•
28.06.2019    Tarihinde Olağanüstü
Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.
1.Yönetim kurulu değişikliği
J)
Şirketin yıl içinde yapmış olduğu
bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk
projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Bu hususta herhangi bir harcama yoktur .
K)
Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı
Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve
Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya
da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan
veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer
Önlemler:
Şirketimiz herhangi bir topluluğa bağlı
değildir.
L)
Araçlara İlişkin Bilgiler
Şirketimizce daha önceki yıllar alınmış 3
adet kamyonet bulunmaktadır.
•
Ford Tourneo Courier – 2018 Model
(10 ABN 309)
•
Ford Tourneo Courier – 2018 Model
(10 ABN 318)
•
Ford Tourneo Courier – 2018 Model
(10 ABN 323)
Şirketimizce 2019 yılı içerisinde 2 adet ticari kamyonet vasıflı araç Devlet Malzeme
Ofisi üzerinden satın alınmıştır. Modeller
aşağıdaki gibidir;
•
Ford Tourneo Courier – 2019 Model
(10 ACD 773)
•
Ford Tourneo Courier – 2019 Model
(10 ACD 780)

5-FİNANSAL DURUM
a)
Finansal
duruma
ve
faaliyet
sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen
stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :
-Şirketimiz 2019 yılını 1.702.730,78
TL
zarar ile kapatmıştır.
-Aktif toplamı 14.934.896,39 TL olup
karşılığında 2.603.674,69 TL tutarında Öz
Kaynak bulunmaktadır.
-Şirketin 508.022,34
TL tutarında
Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için
217.000,50
TL tutarında amortisman
ayrılmıştır.
b)
Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak
şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/
öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin
sonuçları hakkında fikir verecek diğer
hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük
beklentiler:
2018 Yılı		
2019 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)			
950.943,91
1.702.730,78
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.
…………………
………………….
Dönem Net Karı / (Zararı)		
950.943,91
1.702.730,78
c)
Şirketin sermayesinin karşılıksız
kalıp kalmadığına veya borca batık olup
olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirketimizin 2019 yılı Aralık ayına ait
Edremit Belediyesi müdürlükleri ile olan
faaliyetlerine ait toplam 3.235.731,39 TL
tutarındaki tahakkukları 2020 yılına
devrettiğinden dolayı şirketimiz 2019 yılını
zarar ile kapatmıştır.
d)
Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin
bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa
gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Şirketimiz 2019 yılını zarar ile kapattığı için kar payı dağıtımı yapılmayacaktır.
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6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
a)
Varsa şirketin öngörülen risklere
karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
Şirketimizin öngörülen riski yoktur.
b)
Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
Riskin erken saptanması ve yönetimi
komitesi oluşturulmadı.
c)
Satışlar, verimlilik, gelir yaratma
kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı
ve benzeri konularda ileriye dönük riskler,
Şirketimizin
ileriye
dönük
riski
öngörülmemiştir.
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7- DİĞER HUSUSLAR
a)
Faaliyet yılının sona ermesinden
sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin
açıklamalar;
2019 yılı faaliyet dönemi sona ermesinden
sonra şirketimizde herhangi bir değişiklik
olmamıştır.
b)
İlave bilgiler;
Herhangi bir ilave bilgi yoktur.
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IV-KURUMSAL KABİLİYET VE
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
• GÜÇLÜ YÖNLER
i. Sosyal belediyecilik anlayışının kurumsal ilke olarak
benimsenmiş olması
ii. Demokratik ve katılımcı bir anlayışa sahip çıkılması
iii. Güvenilir ve danışılır belediye oluşu
iv. Üst yönetimin vizyoner bakış açısı ve
kaliteli hizmet
sunumu konusundaki kararlığı
v. Önerilen projelerin üst yönetim tarafından desteklenmesi
vi. İlçedeki diğer kurumlarla iletişim,
işbirliğinin etkin olarak
sağlanmış olması
vii. Halkın yerel yönetime ulaşmasındaki
kolaylık
viii. Kent konseyinin varlığı
ix. Sosyal ve kültürel faaliyetlere halk
düzeyinde geniş
katılımın sağlanmış olması
x. Doğa ve deniz turizmi için coğrafi konumun uygun olması
xi. Zengin bir doğa ve özellikle jeotermal
su kaynaklarına
sahip olunması
xii. Kara ve hava ulaşımının kolay olması
•FIRSATLAR
i. İlçenin tarihi ve kültürel kimliğe sahip
olması
ii. Dünyanın en fazla oksijen üreten bölgelerinden biri olan
Kazdağları’nın bölgemizde bulunması
iii. Termal su kaynaklarına sahip olunması
iv. Sağlık turizmi açısından zengin imkânlar bulunması
v. Uluslararası bir havaalanına sahip olmamız
vi. Coğrafi konumumuzun kara, deniz ve
hava ulaşımına
çok elverişli olması
vii. Turizm potansiyelimizin yüksek olması
viii. Endemik Bitki örtüsünün bölgemizde
çeşitlilik göstermesi
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ix. İlçemiz zeytin ve zeytin ürünleri
bakımından Ülkemizde
önemli bir konumda olması
B-Zayıflıklar
•ZAYIF YÖNLER
i. Belediye borç yükünün fazla olması
ii. Birimler arası koordinasyonun yetersiz
olması
iii. Kurum arşivinin olmaması, arşiv bilgilerinin
elektronik ortamda bulunmaması
iv. Nitelikli eleman sayısının azlığı
v. Hizmetlerde teknolojinin etkin kullanılamaması
vi. Kentsel ve çevresel altyapı yetersizliği
vii. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının
zayıf olması
viii. İç kontrol ve ön mali kontrol sisteminin kurumca
benimsenememiş olması
ix. Hizmet içi eğitimlerde eksiklikler
•TEHDİTLER
i. Nüfus yoğunluğunun yaz aylarında kış
aylarına oranla
çok fazla artması
ii. Marka olmuş uluslararası ve ulusal
yatırımcıların eksikliği
iii. Hizmet sorumluluk alanının geniş olması
iv. İlçenin 1.Derece deprem bölgesi olması
v. Yaz aylarında şehiriçi nüfus ve araç
sayılarındaki artış
nedeniyle mevcut yolların yetersiz olması
vi. Tarım alanlarının yerleşime açılması
vii. Çevre ile ilgili konularda halkın bilinç
düzeyindeki yetersizlik
viii. İşsizlik nedeni ile yetişmiş işgücü kaybı
ix. Diğer kurumların sorumluluğuna giren
işlerin belediyemizden
bekleniyor olması
C-Değerlendirme
Belediyemizin zayıf yanlarına karşılık
üstünlüklerinin daha fazla olduğu bir
gerçektir. Bu avantajı kullanarak zayıflıklar olarak gözüken bazı eksikliklerin
giderilerek olumsuz etkilerinin ortadan
kaldırılması amaçlanmıştır.

V-EKLER
Mali Hizmetler Müdürü Üst Yönetici Beyanı
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Başkan İç Kontrol Güvence Beyanı
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