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Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli,
memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp
çalışmayı görev edinmelidir.
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Edremit Belediye Başkanı
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SUNUŞ
Değerli Edremitliler,
31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlarımız büyük tevccüh gösterek, bizlere yetki vermiştir. Bu
yetki ile çok iyi biliyoruruz ki, sorumluluğumuz daha da artmış, bizlere verilmiş olan emanetin
değeri ve ağırlığı da daha büyük önem kazanmıştır.
Üstlendiğimiz bu görev ile kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi dışlamadan tüm vatandaşlarımızı
kucaklayarak, Edremitliler’den aldığımız güç ve güven ile sizler için çalışmaya devam edeceğiz.
Bu sorumluluk anlayışı ile güzel Edremit’imizde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz yatırım ve
hizmetlere yönelik kapsamlı bir yol haritası niteliğinde ki 2020-2024 Stratejik Planımızı
hazırladık.
Stratejik Planımızı mümkün olduğu kadar gerçekçi, ihtiyaca uygun ve vizyoner olarak
oluşturduk. Temel amacımız, sadece günü kutarmak değil, Edremit’i geleceğe hazırlamak,
özlediğimiz ve içinde yaşamaktan mutluluk duyduğumuz bir şehir haline getirmektir.
Hazırladığımız 5 yıllık Stratejik Planda’da; İlçemizi geliştirip güzelleştirmeye , gelişen dünya ile
birlikte günümüzün koşullarını iyi değerlendirip, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve
geleceğimize yön verecek projelerimizin adımlarını atmamızda yol haritamız olarak görüyoruz.
Stratejik Planı, halkın karar alma süreçlerine katılımını sağlamanın, ortak yaşam kültürünü
geliştirmenin, sorgulanabilir, hesap verebilir bir anlayışın yansıması şeklinde kabul ediyoruz .
Yerel yönetimlerin kaynaklarınıın eşitlikçi dağılımı ve etkin kullanımı başta olmak üzere
farklılıkları gözeten bir belediyecilik anlayışını stratejik planımızdan başlayarak Belediyemizin
tüm hizmet birimlerinin uygulamalarında hissedilir derecede dahil etmeye çalıştık.
Sizlere sunduğumuz Stratejik Plan’ın hazırlık ve geliştirme sürecinde emeği geçen tüm çalışma
arkadaşlarıma, paydaş olarak görüş ve önerilerini bizden esirgemeyen tüm kurum ve kuruluş
temsilcilerine, Belediye meclisimizin değerli üyelerine ve Edremitli hemşerilerime teşekkür
ediyorum.
Tüm halkımızla el ele daha güçlü ve modern bir Edremit’i birlikte oluşturacağımıza yürekten
inanıyorum.
Stratejik Planımızın Edremit için hayırlı olmasını diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla...

5

6

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
EDREMİT BELEDİYE MECLİSİ
1-) GİRİŞ
2-) EDREMİT BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLAN
SÜRECİ VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
3-) MEVCUT DURUM ANALİZİ
A. Tarihçe
B. Yasal Yükümlülükler
C. Mevzuat Analizi
D. Faaliyet Alanları
E. Paydaş Analizi
F.
Kuruluş İçi Analiz
1. Kurumun Yapısı
2. İnsan Kaynakları
3. Teknoloji
4. Mali Durum ve Fiziki Kaynaklar
G. Çevre Analizi
1. Konum ve Coğrafi Özellikleri
2. İklim ve Bitki Örtüsü
3. Nüfus ve Demografik Yapı
4. Ekonomik Durum
5. Kültür ve Turizm
6. Ulaşım
7. Eğitim
8. Sağlık
H. GZFT Analizi
4-) GELECEĞE BAKIŞ
A. Misyon
B. Vizyon
C. Temel Değer ve İlkelerimiz
D.
Stratejik Amaç ve Hedefler
5-) İZLEME ve DEĞERLENDİRME
6-) EKLER
A. İç Paydaş Anketi Sonuçları
B. Dış Paydaş Anketi Sonuçları

7

10-12
13-19
20-100
20-21
21-31
32-35
36-47
48-53
54-58
54
55-56
57-58
59-64
65-105
67-70
70
71-74
75-76
77-90
91-93
94-100
101-105
106-108
109-140
109
109
110
111-140
141-142
143-150
143
144-150

Meclis Üyeleri
CHP GRUBU

Tümdeniz ÇELEBİ Özlem UYSAL Namık Kemal
OLURDAĞ

Ayhan HALİL

Hüseyin GÜVEN Hasan ÜLGER

Hasan Güçlü
SAKALLI

Filiz Sırma
ULUÇ

Özkan SAKA

Halime Nalan
KORKMAZ

Davut ÇENGEL

Ahmet ELMAN Nezahat SALON

Mustafa Deniz Nerman ÇELİK Maruf GÜNDOĞDU
EKER

Cemil KARABIYIK

Metin AKTAŞ Hasan PEKER

8

MHP GRUBU

Lütfü Muammer Neşat KELEŞ
ALEMOĞLU

Melih Tüzün

Fuat SÖNMEZ Cemil Koray BEŞE Ahmet ERGİT
Sedat
OSMANOĞLU

Katip İSHAK

Murat TUNA

Basri Bayram
TEZVARAN

9

Seval ÖZBAY
OKUR

Elfesiya EROĞLU

1-) GİRİŞ
Bütün dünyada toplumsal yapı ve ilişkileri hızla etkileyen değişim ve dönüşüm
yaşanmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve 21. yüzyılda da devam
edeceği anlaşılan bu değişim ve dönüşüm süreci her alanı olduğu gibi kamu yönetimi
düşüncesini, yapısını ve fonksiyonlarını da etkilemiştir. Kamunun görevleri ve iş yapma
yöntemleri tartışılmaya başlanmış kamunun daha demokratik yönetimi için yönetim
ve hizmet sunumunda açıklık, verimlilik, etkinlik, katılım, sorumluluk ve hesap
verilebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi zorunluluğu doğmuştur.
Kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin
belirsizliklerine karşı hazırlıklı olmak, hızlı karar almak ve sorunlara süratle uygun
çözümler bulmak, değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Esnek ve yatay
örgütlenme yanında geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkması; kamunun
girişimci ve rekabet edebilir olması gereğine vurgu yapılması ademi
merkeziyetçiliklede uyumlu olan bir durumdur.
Gün geçtikçe yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin daha
iyi karşılanabilmesi, bu alandaki çağdaş değişim ve gelişmelerin yeterince
kavranmasından geçmektedir. Yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda
hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği
sağlamak için vatandaş taleplerini temel alan bir anlayışı yönetime hakim kılmak
gerekmektedir. Sonuca, yani çıktılara odaklanan bir yönetimde hesap verilebilirliği
açıklığı, saydamlığı, katılımı, öngörülebilirliği içeren mekanizmalara ihtiyaç
bulunmaktadır.
Kamu yönetimi anlayışı, dünyada yaşanan gelişmeler ve çeşitli ülkelerde yaşanan
tecrübeler ışığında ülkemizi 21. yüzyılda çağdaş bir yönetim zihniyetine ve yapısına
kavuşturmak amacını taşımaktadır. Bu çağdaş yönetim zihniyeti ve yapısı iyi yönetiş
olarak da tarif edilmektedir.
İyi yönetişim; devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin, etkin bir sivil toplumun,
hukukun üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde açıklık ve hesap verme
sorumluluğunun, kalite ve ahlakın, kurallar ve sınırlamaların, rekabet ve piyasa
ekonomisi ile uyumlu alternatif hizmet sunum yöntemlerinin ve nihayet dünyada
gerçekleşen dijital devrime uyumun bulunduğu bir siyasal ve ekonomik düzeni ifade
etmektedir.
Stratejik planlama, kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin yürütülmesini,
kamu kaynaklarının idarece önceden öngörülen yani planlanan amaç/hedefler
doğrultusunda kullanmasını sağlamak amacıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu kapsamında getirilmiş bir düzenlemedir.
5018 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde stratejik planların hazırlanma amacı
aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:
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“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri
temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarım önceden belirlenmiş olan
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapma
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.”
Bununla birlikte yine söz konusu kanunun 9. maddesinin 2.fıkrasında da “Kamu
idareleri kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri
ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve
hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar ” denilerek,
konunun önemi vurgulanmıştır.
Kaldı ki 5018 Sayılı Kanunun “İç Denetçinin Görevleri” başlıklı 64.maddesinde
“İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve
politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans
programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek” ve “Dış Denetim başlıklı
68 maddesinde de “yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal
amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi” ifadelerine yer
verildiğinden, stratejik planlama çalışmalarının etkin yürütülmesi gerekliliği ortaya
çıkmaktadır.
Diğer taraftan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi de belediyelerin stratejik
plan ve performans programı hazırlamalarını zorunlu kılmaktadır.
Edremit Belediyemizde 2020-2024 stratejik plan çalışmaları, 22/05/2019 tarihli ve E.
13471 sayılı yazı ile başlamış olup Üst Kurul, Yürütme Kurulu ve Çalışma Grubu
oluşturulmuştur.
Birim Müdürlükleri ile yapılacak stratejik plan toplantıları çizelgesi birimlere gönderilmiş
olup belirlenen tarihlerdeki toplantılar gerçekleştirilmiştir. Toplantılardan elde edilen
sonuçlar incelenerek Edremit Belediyemizin 2020-2024 tarihleri arasındaki faaliyetleri
ve hedefleri tespit edilmiştir. Aynı zamanda Belediyemiz Başkan Yardımcıları,
Müdürlükleri ve Belediyemiz şirketleri Personel A.Ş. ve Ed-Bel Edremit Belediyesi Ş. ile
de ayrı ayrı toplantılar yapılmıştır.
2020-2024 Stratejik Plan ile ilgili Meclis Üyelerimize görüş ve önerileri ile stratejik planda
yer almalarını istedikleri hedef ve faaliyetleri bildirmelerine yönelik yazı yazılmıştır.
Meclis üyelerimizden katılım çok fazla sayıda olmuş ve aynı zamanda bazı Meclis
üyeleri ile özel toplantılar da yapılmıştır,
2020-2024 Stratejik Plan ile ilgili Belediye Başkanımızın başkanlığında Başkan
Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin katıldığı iki genel toplantı yapılmıştır. Birinci
toplantıda 2020-2024 Stratejik Planın hazırlanması ile ilgili yol haritası belirlenmiş, ikinci
toplantıda ise iki aylık süre sonucunda belirlenen amaç, hedef ve faaliyetlerin tek tek
incelemesi yapılmıştır. Aynı zamanda tespit edilen amaç, hedef ve faaliyetlerin bütçe
ve yasalar açısından uygulanabilirliği gözden geçirilmiştir
2020-2024 Stratejik Plan ile ilgili çalışma grubunda yer alan 19 personele stratejik
planda yer alacak beş yıllık amaç, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi noktasında
dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
tarafından eğitimler verilmiştir.
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2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları süresi içerisinde stratejik plan ile ilgili dış kamu
kurum ve kuruluşların vermiş oldukları eğitimlere stratejik planda görev alan
personelin katılımı sağlanmıştır.
2020-2024 Stratejik Planımızın güçlü, zayıf yönlerinin, fırsatlar ve tehditlerinin
belirlenmesi ve analizlerinin oluşturulması maksadıyla iç ve dış paydaşlarımıza anketler
gönderilmiş, Edremit Belediyemiz ile ilgili paydaşlarımızdan görüş ve öneriler alınmış ve
bu doğrultuda analizler yapılmıştır.
Stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi sırasında aşağıdaki mevzuatlar temel
alınmıştır:
A-) 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu;
B-) 5393 sayılı Belediye Kanunu;
C-) 22/12/2005 tarih ve 5436 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
D-) 26/02/2018 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik
E-) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin
Stratejik Planlama Kılavuzu
F-) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi
G-) Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas
ve Usuller Hakkında Yönetmelik
H-) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Bu temel referans belgelerinin yanı sıra, diğer kurum ve kuruluşların stratejik plan
belgelerine ve kurumsal tecrübelerine de başvurulmuştur.
Edremit Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Uygulaması 01.01.2020 tarihinde
başlayacak ve 31/12/2024 tarihinde sona erecektir.
Yukarıdaki belirtilen hususlar doğrultusunda Edremit Belediyesi, artan görevlerini
dikkate alarak geleceğe dönük faaliyetlerini ayrıntılı olarak önceliklendirmiş, ulusal
düzeydeki plan ve programla ilişkilendirmiş, Stratejik Planını oluşturmuştur.
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2-) EDREMİT BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLAN SÜRECİ VE
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer
yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine de destek
olmaktadır. Ayrıca; Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün
kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirmekte, uzun vadeli ve geleceğe dönük bir
bakış açısı taşımakta, kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve
hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere
dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik etmektedir
Stratejik Planlama; Bir kurumun mevcut durumunun ne olduğunu tespit eden, ne
yaptığını ve neyi neden yaptığına şekil veren, temel kararları ve eylemleri oluşturmak
için disipline edilmiş çabalar bütünüdür. Bu yönüyle, kurumun bulunduğu nokta ile
ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kurumun amaçlarını, hedeflerini
ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir.
Bununla birlikte stratejik plan yapma sadece bir kez yapılan bir planlama faaliyeti
değildir.
Ortaya çıkan tehdit ve fırsatlar gereği tekrarlanan bir süreçtir. Bu nedenle sadece
stratejik planlama yapmak yeterli değildir.
Planın uygulanması safhasında ortaya çıkan hususların değerlendirilmesi
ve yeniden yönlendirme için, kurum yöneticilerinin de stratejik düşünme vizyon
geliştirme niteliklerinin de geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda stratejik planlama:

Sonuçların planlanmasıdır:

Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklanmaktadır

Değişimin planlanmasıdır:

Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler.
Dinamiktir
ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre
uyarlanması
gerekmektedir.

Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği ortaya koymaktadır.
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Kaliteli yönetimin aracıdır:
Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve
yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden
temel kararları ve eylemleri üretmesidir

Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüde
gerçekleştirildiğinin

izlenmesine,

değerlendirilmesine

ve

denetlenmesine

temel

oluşturmaktadır.

Katılımcı bir yaklaşımdır:
Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak
desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her
düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama
başarıya ulaşamaz.
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Diğer yandan stratejik planlama:
Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.
Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir
araçtır. Stratejik Planlama Kılavuzu

Salt bir belge değildir:
Stratejik planın hazırlanması, gerçekleştirilmesi için yeterli değildir. Planın sahiplenilmesi
ve eyleme geçirilmesi gerekir. Asıl olan stratejik plan belgesi değil, stratejik planlama
sürecidir.

Sadece bütçeye dönük değildir:
Stratejik planlama sürecinde kaynak kısıtları dikkate alınmakla beraber, yıllık bütçe ve
kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi
yönlendirmesi gerekir.
Stratejik planlama, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına
yardımcı olur:

Neredeyiz?
Nereye Gitmek İstiyoruz?
Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz?
Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz?
Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur.

“Neredeyiz?” sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı
bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak
cevaplandırılır.

“Nereye gitmek istiyoruz?”
sorusunun cevabı ise; kuruluşun varoluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi
anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz
bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaşılması için çaba
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ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek
amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar
anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir.

“Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu; amaçlar ve hedeflere
ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemler olan stratejiler
cevaplandırır.
“Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusunu; yönetsel bilgilerin derlenmesi
ve plan uygulamasının raporlanmasıanlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha
önce ortaya konulan misyon, vizyon, temeldeğerlerler, amaçlar ve hedeflerle ne
ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi ve buradan elde
edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci
cevaplandırır.

Stratejik Planın Kuruma Katkıları Şunlardır;
Yeni yaklaşımlara uyum sağlama ve değişim için bir yol haritası işlevi görür. Sonuçların
elde edilmesine yönelik stratejilerin ortaya konulması ve uygulanması çerçevesinde
temel oluşturur.
Yönetsel başarı için gerekli bilgilerin derlenmesine katkı sağlar. Geleceğe yönelik
olarak alınan günlük kararların etkilerine vurgu yapması itibariyle geleceği de
kapsamaktadır. Planlama uzun vadeli bir bakış açısı taşımasına karşın stratejik
hedeflere ulaşmaya yönelik periyodik yaklaşımları ve güncellemeleri içermesi
nedeniyle esnek ve uyum sağlayıcı bir nitelik taşır. Paydaş desteği için gereklidir.
Kurum içi ve dışı iletişimi teşvik eder.

Stratejik Planların Etkin ve Uygulanabilir Olabilmesi İçin Gerekli Hususlar:
Kurum yöneticisinin tam desteğini almalıdır. Her düzeydeki yöneticileri ve çalışanları
kapsamalı, plan sadece yapanlara terk edilmemelidir. Esnek, kurumla uyumlu ve
anlaşılır olmalıdır. Sorumlulukları açıkça tanımlamalı ve sonuçlara yönelik hesap
verebilirliliği içermelidir. Kurumsal hedef ve amaçlara
yönelik anlayışlar üretmeli ve harekete geçirmelidir. Uygulandığı çevrenin farkında
olmalı ve esnek olmalıdır. Hedefler, ilkeler, kaynaklar ve getiriler hakkında gerçekçi
olmalıdır.
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STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU
ADI SOYADI

GÖREVİ

SELMAN HASAN ARSLAN

BELEDİYE BAŞKANI

TAYFUN GERKUŞ

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

TAYFUN EKİNCİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ V.

TAMER ACAR

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRÜ

STRATEJİK PLANLAMA YÜRÜTME KURULU
BİRİM ADI
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PERSONEL ADI

GÖREVİ

Özel Kalem Müdürlüğü

Tayfun CANLI

Özel Kalem Müdürü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Berna ŞELLAVCI

İmar ve Şehircilik Müdürü

Yazı İşleri Müdürlüğü

İsmail YANIT

Yazı İşleri Müdür V.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tayfun EKİNCİ

Mali Hizmetler Müdür V.

İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü

Tamer ACAR

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Zabıta Müdürlüğü

Cemal SÖZER

Zabıta Müdür V.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Mehmet Sait TEKİN

Avukat

Fen İşleri Müdürlüğü

Abdullah KESİCİ

Fen İşleri Müdür V.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Muhammed VURMAZ

Temizlik İşleri Müdür V.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Yusuf MADANOĞLU

Park ve Bahçeler Müdür V.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İlhan YAZAR

İşletme ve İştirakler Müdür

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Eyüp SATIL

Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Nezir AMCALAR

Destek Hizmetleri Müdür V.

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Berna KÖROĞLU

Sağlık İşleri Müdür V.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Zeynel KARATAŞ

Sosyal Yardım İşleri Müdür V.

Tarımsal İşler Müdürlüğü

Aysun CAN

Tarımsal İşler Müdür V.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

M. Ebru POYRAZ

Emlak ve İstimlak Müdürü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

İlhan KONAK

Bilgi İşlem Müdür V.

2020 - 2024 Stratejik Plan Çalışma Grubu

SEMİH DEDEOĞLU / İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
HACER ÖZGE KARA / İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ERSAY TAYLAN / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SİBEL ARICI / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ASLI UYGUR / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
GÜLDEN ABLAK / EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
BURAK SERDAROĞLU / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
CUMHUR AYTAÇ / İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
HIFZI AKSOY / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞÜT ÇELİK / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
GONCA YAZICILAR / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ÇİSEM DÖĞER / KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ
UFUK ÖZTÜRK / HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AHMET DİKAL / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AHMET BURAK URAL / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
VELİ ÖZPEK / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEHMET ALİ ÖZ / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEHMET ETİZ / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KADER AKÇAY / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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İHTİYAÇLARIN
TESPİTİ

İŞ TAKVİMİNİN
OLUŞTURULMASI

EĞİTİM ve
ORYANTASYON

ÇALIŞMA EKİBİNİN
OLUŞTURULMASI

ÜST YÖNETİM
DESTEĞİNİN
SAĞLANMASI

HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI
İÇ ANALİZ

VATANDAŞ ANKETİ

DIŞ PAYDAŞ
GÖRÜŞ VE
ÖNERİLERİNİN
İSTENMESİ

DIŞ PAYDAŞ
TESPİTİ VE
ANALİZİ

TAŞINMAZLAR
ANALİZİ

MALİ DURUM

GÖREV ve YETKİ
ANALİZİ

TEKNOLOJİK ALT
YAPI ANALİZİ

İÇ PAYDAŞ
ANKETİ

ORGANİZSYON ve
PERSONEL ANALİZİ

MEVZUAT ANALİZİ

KURUM TARİHİNİN
İNCELENMESİ

GZFT ANALİZİ

DIŞ ANALİZ

STRATEJİK
AMAÇLAR ve HEDEFLER

MİSYON - VİZYON- İLKELER

STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

EDREMİT BELEDİYESİ 2020/2024 STRATEJİK PLAN SÜRECİ

İZLEME ve DEĞERLENDİRME

3-) MEVCUT DURUM ANALİZİ
A. Tarihçe
Tarihi Gelişim
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.Ö. 548 yılında Pers, M.Ö.
241 yılında Bergama Krallığı ve M.Ö. 132 yılında da Roma egemenliği altına girmiştir.
Pers egemenliği sırasında Kral Darius buraya gelmiş, Yunanistan’a sefer başlatmıştır.
Daha sonraki devirlerde Büyük İskender şehri ziyaret etmiştir. Perslerden sonra
Romalıların eline geçen şehir daha sonra Karesi Beyliğinin gemilerine liman olmuştur.
M.S. 1231 yılında, Türk akıncılarıEdremit’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.
Osmanlı döneminde donanmanın önemli tersaneleri buraya kurulmuştur. Yörenin
insanları önceleri Akdeniz'de Türk korsanı olarak, daha sonra Osmanlı donanmasında
önemli görevler üstlenmiştir. Tunus Beylerbeyi Salih Reis bunlardan birisidir. Edremit’in
Osmanlı tarafından alınması ise Orhan Gazi tarafından olmuştur. 1453 yılında
Bizanslıların kışkırtması sonucu Rumlar bölgeye saldırmışlar. Fatih Sultan Mehmet işin
içinde Bizansların olduğunu anlamış ve bir ferman yayınlamıştır. Ferman; bundan
sonra Edremit Körfezi ile çevresinde Rumlardan hiç bir kimsenin yurtlanmasına izin
verilmeyeceği, yapanın da yaptıranın da öldürüleceği hükmünü vermektedir. 1841
yılında Nahiye Merkezliğine yükselen Edremit’e ilk Nahiye Müdürü Hâcegân-ı
Hümâyûnundan Salih Efendi atanmıştır. 1867 yılında Şerif Paşa Mahdumu Ahmet Bey
kaymakam olarak bölgeye atanmıştır.
Kurtuluş savaşı yıllarında; Edremit’te Kaymakam olan Hamdi Bey,işgal kuvvetlerinin
arzusu üzerine görevinden azil edilir.HamdiBey Burhaniye`de bulunan eniştesinin
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yanına yerleşir.15 Eylül 1919’da Burhaniye’de kurduğu Kuva-yi Milliye Teşkilatı ile Akbaş
Baskınını düzenleyerek, ele geçirdiği çok sayıda silah ve mühimmatı Anadolu’ya
aktarmıştır.17 Şubat 1920 tarihinde Yunan işbirlikçisi çeteciler (Ahmet Anzavur ve
adamları) tarafından şehit edilmiştir.797 gün işgal altında kalmıştır. Birinci Dünya savaşı
ve Mondros Mütarekesi sonucu 1922 yılına kadar birçok badireler atlatan Edremit’te,
Türk süvarilerinin eline geçtiği gün olan 09 Eylül’ü her yıl kurtuluş günü olarak
kutlanmaktadır.

TARİHSEL GELİŞİM VE KENTE İLİŞKİN BİLGİLER

Edremit Belediyesi’nin kuruluş tarihi kesin olmamakla beraber 1869 olarak
bilinmektedir. Belediyemizin kuruluş öyküsü, ilk belediye başkanı, meclis üyeleri ve ilk
kez hangi binada faaliyete başladığına ilişkin bilgiler ilçe arşivi olmaması nedeniyle
bilinememektedir.
Osmanlı

Salnamelerinden

(yıllıklar)

Hüdavendigar

(Bursa)

ve

Karesi

Vilayet

Salnamelerine bakılarak bazı bilgiler elde edilebilmekte, arşiv çalışmaları ise
sürmektedir.

B. Yasal Yükümlülükler
1-) 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu;
Madde 3: Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;
Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve
politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için
izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı ifade eder.
Madde 7: Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin
sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla;
B) Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile
bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama
sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, zorunludur.
Malî saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin
alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye Bakanlığınca izlenir.
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Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen
politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde
geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler

saptamak,

performanslarını

önceden

belirlenmiş

olan

göstergeler

doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için
bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık
amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama
sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve
programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından
belirlenir.
Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını,
performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç
ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu
idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine
uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı
bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.
Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans
göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler
çerçevesinde gerçekleştirilir.
Madde 10- Bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikaların uygulanması
ile bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile
bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve
uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini
sağlamaktan sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Millî
Eğitim Bakanına, mahallî idareler için Çevre ve Şehircilik Bakanına aittir.
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Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali
konularda Cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar.
Bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık
performans programları konusunda her malî yılın ilk ayı içinde kamuoyunu
bilgilendirirler.
Madde 11- Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel
idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Bakanlıklarda en
üst yönetici Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.
Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık
programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine
uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve
kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin
gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen
görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise
meclislerine karşı sorumludurlar.
Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve
iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.
Madde 13- Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere
uyulur:
c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere
uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet
analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.
d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte
görüşülür ve değerlendirilir.
Madde 16- Cumhurbaşkanlığı merkezî yönetim bütçe kanunu teklifini hazırlar ve bu
amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlar.
Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Cumhurbaşkanı tarafından en geç
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Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kalkınma planları, stratejik planlar ve genel
ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve
gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde
onaylanan orta vadeli programın Resmî Gazete’de yayımlanması ile başlar.
Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve
gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin
ödenek teklif tavanlarını içeren ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan orta vadeli
malî plan, en geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır.
Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama
sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım
Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Cumhurbaşkanlığı tarafından
hazırlanarak en geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır.
Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, bütçe tekliflerinin
hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri,
nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak
kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir.
Madde 17- Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında;
b) Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları
çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları,
c) Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı, dikkate
alınır.
Kamu idareleri, merkez ve merkez dışı birimlerinin ödenek taleplerini dikkate alarak
gider tekliflerini hazırlar. Genel bütçe gelir teklifi Maliye Bakanlığınca, diğer bütçelerin
gelir teklifleri ilgili idarelerce hazırlanır. Gider ve gelir teklifleri, ekonomik ve malî analiz
yapılmasına imkân verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde,
Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uyumlu olarak belirlenen sınıflandırma
sistemine göre hazırlanır. Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama
Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli
olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak Temmuz ayı sonuna kadar
Maliye Bakanlığına gönderir. Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek
üzere aynı süre içinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilir. Bütçe teklifleri
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Maliye Bakanlığına verildikten sonra, kamu idarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir
teklifleri hakkında görüşmeler yapılabilir. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayışı, stratejik planları ve performans hedefleri ile
kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlarlar.
Madde 41- Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince,
hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici,
harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak,
idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek
kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik
kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve Cumhurbaşkanlığına
gönderir.
Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve Çevre
ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu raporları esas
alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu
hazırlar

ve

kamuoyuna

açıklar.

Raporun

birer

örneği

Sayıştaya

ve

Cumhurbaşkanlığına gönderilir.
Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir malî yıldaki
faaliyet

sonuçları,

Cumhurbaşkanlığı

tarafından

hazırlanacak

genel

faaliyet

raporunda gösterilir. Bu raporda, mahallî idarelerin malî yapılarına ilişkin genel
değerlendirmelere de yer verilir. Cumhurbaşkanlığı, genel faaliyet raporunu
kamuoyuna açıklar ve bir örneğini Sayıştaya gönderir.
Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler
genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate
alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye
Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının
elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap
verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği
yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur.
İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan
kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların
nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların
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faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans
programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde
düzenlenir.
Bu raporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi,
kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usûl ve esaslar,
Sayıştayın görüşü alınarak Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.
Madde 60- Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi
tarafından yürütülür:
a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek
ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
Madde 64- Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de
dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından
onaylanır.
İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve
politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans
programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev
verilemez ve yaptırılamaz.
İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici
tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine
verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından
en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir.
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2-) 5393 sayılı Belediye Kanunu;
MADDE 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri;
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve
ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim
öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri,
bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay
denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile
Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde
uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, 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
konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet
önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir
veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla
ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;
kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör
spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör
spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün 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 malî durumu ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
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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
Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm
tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk
hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların
tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak;
atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri
kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis
etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
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j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu
yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan
gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri
alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
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.
(1)

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 Çevre ve
Şehircilik 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
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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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.
Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara,
okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve
kullanma suyu verebilirler.
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.
İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda
haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi
durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.
Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye
meclisine görüş bildirmek.
Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin
ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve
değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
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Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay
içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân
ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye
meclisine sunar.
Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum
örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten
sonra yürürlüğe girer.
Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.
Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve
belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
Madde 56- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun
41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve
performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine
göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve
belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet
raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi
ve değerlendirmelere de yer verilir.
Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur.
Raporun bir örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da
açıklanır.
Madde 61- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak
hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider
tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.
Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.
Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.
Bütçe dışı harcama yapılamaz.
Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin
verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
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C. Mevzuat Analizi
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D. Faaliyet Alanları
Edremit Belediyesi teşkilatı, belediyeye kanun ve yönetmeliklerde verilen görev ve
sorumluluklar kapsamında;nüfus, fiziki ve coğrafi yapı, ekonomik,sosyal ve kültürel
özellikler ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro ilke ve standartlarına
uygun olarak birim müdürlükleri halinde oluşturulmuştur. Belediyelerin 5393 sayılı
Belediye Kanunu başta olmak üzere, çeşitli kanun ve yönetmeliklerle verilen pek çok
görevleri

bulunmaktadır.Edremit

Belediyesi

birim

müdürlükleri,

kanun

ve

yönetmeliklerde belediyemize verilmiş olan faaliyet ve görevler kapsamında
hazırlanan ve Belediye Meclisi tarafından onaylanan çalışma usul ve esasları
yönetmelikleri kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Belediye birimlerinin faaliyet
alanlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.
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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 içersindeki 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.
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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 oluşturmak, 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.
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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
*SGK ilişik kesme belge talebi
*Yapı Denetim Şirketlerinin hak ediş ödemesi talebi
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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.
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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 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 çalışmlarını yürütmek.
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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.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, kamu hizmetlerinin sunumu 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.
Belediye Başkanı’nın katılması gereken resmi ve özel tören, davet ile toplantılarının
zamanını ve yerini tespit edip organizasyonunu yapar. Belediye Başkan’ınca gerekli
yerlere kutlama ve taziye mesajları ile cicek gönderir.
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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.
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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.
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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, 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.
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TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 sayılı belediye kanunu 4734
sayıulı kamu ihale kanunu, 5018 sayılı kamu Mali Yönetimi ve kontrol
kanunu ve dairesi ile ilgili yönetmelşiklere uygun olarak;
-Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan zeytinliklerin,
mandalinliklerin, fıstık çamlarının diğer meyve ağaçlarının ve tüm tarımsal
amaçlı arazilerin envanter bilgilirini 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 yürülükte 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.
-Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve
uygulamak.
-Bölgemizde geçim kaynağı olan zeytin üretimi ile ilgili çalışmalaryapmak,
zeytin üretiminde zararlılarla mücadele, bakımı hakkında çiftçiyi
bilgilendirme hizmetleri vermek.
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SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
*5393 ssayılı 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 programlamave 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.
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E. Paydaş Analizi

Stratejik plan hazırlanırken; kurumdan doğrudan veya dolaylı
etkilenen ve etkileyen, girdi sağlayan; kurumun hizmet sunduğu, iş
birliği yaptığı kesimler veya tarafların görüşlerinin alınması stratejik
planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır.
Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizi
önemlidir. İç Paydaş ve Dış Paydaş olarak sınıflandırılır.
Edremit Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planının hazırlanması
çalışmaları bağlamında paydaşlarımız nezdinde anket çalışmaları
uygulanmıştır.
Bu anket çalışmaları sonrası edinilen yaklaşım ve öneriler
hazırlanan 2020-2024 Stratejik Planına yansıtılmıştır. Paydaş analizinin
sonuç ve değerlendirmesine ilişkin teferruatlı bilgiler Ek’de yer
almaktadır.
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Paydaş analizi kapsamında yapılan anket ile görüşlerine başvurulan İç ve
Dış Paydaşlarımıza ilişkin liste aşağıdadır.
Sıra No

Paydaşın Adı

İç Paydaş Dış Paydaş

1

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI

*

2

EDREMİT BELEDİYE MECLİSİ

*

3

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI

4

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ VE PERSONELİ

5
6
7

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI

*
*

EDREMİT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
EDREMİT KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü

8

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI İlçe Jandarma Komutanlığı

9
10

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
EDREMİT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

11

EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

12

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

13

İLÇE NUFÜS MÜDÜRLÜĞÜ

14

EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

17

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ Edremit Ptt Merkez Müdürlüğü

18
19

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI Meteoroloji Müdürlüğü

15 EDREMİT KAYMAKAMLIĞI Muzaffer Akpınar İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
16 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Balıkesir İl Müdürlüğü Edremit Telekom Müdürlüğü

20
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EDREMİT KAYMAKAMLIĞI Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI

21

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI Vergi Dairesi Müdürlüğü

22

EDREMİT TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

23

TARİŞ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ

24

S.S. EDREMİT ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ

25

EDREMİT ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

26
27

EDREMİT ŞOFÖRLER ve OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI
EDREMİT KAHVECİLER, GAZİNOCULAR ve OTELCİLER ODASI BAŞKANLIĞI

28

EDREMİT MEYVECİLER ESNAF ODASI

29

OTO TAMİRCİLERİ ODASI

Sıra No

Paydaşın Adı

İç Paydaş Dış Paydaş

30

EDREMİT BAKKALLAR VE BAYİLER ODASI

31

AYAKKABICILAR ODASI

32

BAHÇIVANLAR ODASI

33

EDREMİT LOKANTACILAR VE KÖFTECİLER ESNAF ODASI

34
35

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Edremit Temsilciliği
MİMARLAR ODASI Edremit Temsilciliği

36

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI Edremit Temsilciliği

37

BALIKESİR EDREMİT ALİ FAHRİ AKILLIOĞLU AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

38

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ EDREMİT ŞUBE BAŞKANLIĞI

39

TÜRK HAVA KURUMU EDREMİT ŞUBESİ

40

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

41

EDREMİT KÖRFEZ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

42
43

EDREMİT 1. NOTERLİĞİ

44

EDREMİT 3. NOTERLİĞİ

45

EDREMİT 4. NOTERLİĞİ

46

EDREMİT 5. NOTERLİĞİ

47
48

EDREMİT 6. NOTERLİĞİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR EDREMİT

49

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI Turizm Danışma Bürosu

50

UEDAŞ EDREMİT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

51

19'UNCU MOTORLU PİYADE TUGAYKOMUTANLIĞI

52

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

53
54

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Edremit Liman Başkanlığı

55

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

56

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi

57

EDREMİT SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZİ

58

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI Toplum Sağlığı Merkezi Tabipliği

59
60

EDREMİT 2. NOTERLİĞİ

BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
EDREMİT KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
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Sıra No

İç Paydaş Dış Paydaş
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EDREMİT ZEYTİNCİLİK ÜRETME İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ

62

AKÇAY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

63

ALTINOLUK MAHALLESİ MUHTARLIĞI

64

ARITAŞI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

65

ATATÜRK MAHALLESİ MUHTARLIĞI

66

AVCILAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

67

ALTINKUM MAHALLESİ MUHTARLIĞI

68

BEYOBA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

69

BOSTANCI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

70

CAMİVASAT MAHALLESİ MUHTARLIĞI

71

CENNETAYAĞI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

72

CUMHURİYET MAHALLESİ MUHTARLIĞI

73

ÇAMCI MAHALLE MUHTARLIĞI

74

ÇAMLIBEL MAHALLESİ MUHTARLIĞI

75

ÇIKRIKÇI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

76

DARSOFA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

77

DERELİ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

78

DOYRAN MAHALLESİ MUHTARLIĞI

79

EROĞLAN MAHALLESİ MUHTARLIĞI

80

GAZİCELAL MAHALLESİ MUHTARLIĞI

81

GAZİİLYAS MAHALLESİ MUHTARLIĞI

82

GÜRE MAHALLESİ MUHTARLIĞI

83

GÜRE CUMHURİYET MAHALLESİ MUHTARLIĞI

84
85
86
87
88
89
90
91
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Paydaşın Adı

HACIARSLANLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI
HACITUĞRUL MAHALLESİ MUHTARLIĞI
HAMİDİYE MAHALLESİ MUHTARLIĞI
HEKİMZADE MAHALLESİ MUHTARLIĞI
İBRAHİMCE MAHALLESİ MUHTARLIĞI
İKİZÇAY MAHALLESİ MUHTARLIĞI
İSKELE MAHALLESİ MUHTARLIĞI
KADIKÖY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

Sıra No

Paydaşın Adı

İç Paydaş Dış Paydaş

92

KAPICIBAŞI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

93

KAVLAKLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

94

KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

95

MEHMETALAN MAHALLESİ MUHTARLIĞI

96

NARLI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

97

ORTAOBA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

98

PINARBAŞI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

99

SOĞANYEMEZ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

100

SARIKIZ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

101

ŞAHİNDERE MAHALLESİ MUHTARLIĞI

102

TAHTAKUŞLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

103

TURHANBEY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

104

TUZCUMURAT MAHALLESİ MUHTARLIĞI

105

YAŞYER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

106

YAYLAÖNÜ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

107

YOLÖREN MAHALLESİ MUHTARLIĞI

108

ZEYTİNLİ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

109

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ ( Edremit Şubesi )

110

TERZİLER ODASI

111

KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ

112

ESNAF ve SANATKARLAR ODASI Edremit

113

EDREMİT İLÇE ÇIRAKLIK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

114

EDREMİT İLÇE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI TABİPLİĞİ

115

EDREMİT İLÇE VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ TABİPLİĞİ

116

EDREMİT ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

117

EDREMİT BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

118

EDREMİT YARDIM SEVENLER DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

119

EDREMİT DOĞA KORUMA MİLLİ PARK MÜHENDİSLİĞİ ŞEFLİĞİ

120

EDREMİT MADEN SANATKARLARI VE ELEKTRİKÇİLER ODASI BAŞKANLIĞI

121

TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ EDREMİT ŞUBE BAŞKANLIĞI

122

TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ EDREMİT ŞUBE BAŞKANLIĞI

52

Sıra No

53

Paydaşın Adı

İç Paydaş Dış Paydaş

123

TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ EDREMİT ŞUBE BAŞKANLIĞI

124

EDREMİT ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

125

EDREMİT ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANLIĞI

126

EDREMİT ECZACILAR ODASI BAŞKANLIĞI

127

EDREMİT DİŞ TABİPLERİ ODASI BAŞKANLIĞI

128

EDREMİT MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

129

EDREMİT TÜCCARLAR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI

130

KAMU-SEN SENDİKASI EDREMİT ŞUBE BAŞKANLIĞI

131

KESK SENDİKASI EDREMİT ŞUBE BAŞKANLIĞI

132

EDREMİT MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANLIĞI

133

EDREMİT AĞAÇ İŞLERİ ODASI BAŞKANLIĞI

F. Kuruluş İçi Analiz
1. Kurumun Yapısı
Edremit Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında belirlediği amaç ve hedefleri göz
önünde bulundurarak teşkilat şemasını belirlemiştir.

Organizasyon Şeması

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Tümdeniz ÇELEBİ

Ahmet ELMAN

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Selman Hasan Arslan

Tayfun GERKUŞ

Metin TUNÇER

Ahmet HERDAN

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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2. İnsan Kaynakları
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3. Teknoloji
3.1 – 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
3.2 – 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
•319 Adet Masaüstü/Dizüstü Bilgisayar
•58 Adet Çok Amaçlı Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi
•60 Adet yazıcı
•23 Adet Tarayıcı
•2 Adet Fotokopi Makinesi
•24 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
•3 Adet Elektronik Telefon Santrali
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3.3 – 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 antivirüs yazılımı mevcuttur
ve her gün güncellenmektedir.

58

4. Mali Durum ve Fiziki Kaynaklar
4.1-Mali Durum

59

60

Personel
SGK Prim
Mal ve Hizmet Alım Gideri
Faiz Gideri
Cari Transferler
Sermaye Gideri
Sermaye Transferi
Borç Verme

Gider

2015

2016

2017

2018

2019

64.453.220
53.279.124
1.500.026
39.700.019
0
3.320.045
0

70.090.080
14.961.786
1.500.024
39.700.019
0
3.100.006
0

71.187.742
11.165.021
500.026
56.700.020
0
12.610.003
0

78.157.479
9.923.272
525.027
58.085.021
0
10.115.503
0

25.745.697
3.100.557
45.943.018
1.100.000
2.431.003
11.955.655
46.105.389
0

26.766.173
3.854.552
59.242.205
2.045.002
3.455.005
18.057.001
46.105.390
0

24.949.838
4.565.251
71.236.184
1.600.003
2.790.015
15.823.229
350.009
0

28.612.756
2.306.103
73.348.469
2.150.002
3.700.020
38.174.900
13
0

29.110.461
5.023.116
76.273.000
3.600.002
4.052.736
34.355.181
0
0

136.381.319 159.525.327 121.314.529 148.292.263 152.414.496

61.010.002
48.249.125
1.434.469
28.450.020
0
1.100.008
0

140.243.624 162.252.434 129.351.915 152.162.812 156.806.303

Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yard. Özel Gelirler
Diğer Gelirler (Faiz, Pay ve Cezalar)
Genel Bütçe Vergi Gel. Payı
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan Tahsilat

Gelir

Bütçe Büyüklükleri

4.2-Fiziki Kaynaklar
*Araç Envanteri

61

62

*Fiziksel Yapı
Belediye binasının yerleşimi aşağıda belirtilmiştir.

63

64

65

G. Çevre Analizi
KENTE İLİŞKİN BİLGİLER
İlçe Ege Bölgesinde, Edremit Körfezi ile Kaz Dağı arasındaki sahaya yerleşmiştir.
Kuzey Yarımkürede, Asya Kıtasının en batı ucu olan Bababurnu’ndan 85 Km.
doğuda denizden 6 km içerde olup, 39 derece 35 dakika 30 saniye Kuzey Paraleli,
27 derece 2 dakika 48 saniye Doğu Meridyenlerinin üzerindedir. Batıda Ege Denizi,
Ayvacık ve Ezine ilçesi, kuzeyde Bayramiç ve Yenice ilçeleri, Doğuda Havran ilçesi,
güneyde Burhaniye ilçesi ile çevrilidir. Edremit Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölgesi içinde Balıkesir İline bağlı, yüzölçümü 708 km² olan Edremit’in 47 Mahallesi vardır.
Etrafı geniş zeytinliklerle kaplı olan Edremit İlçesi her şeyden önce bir tarım
merkezidir. Kazdağlarından kaynağını alan çay ve dereler, özellikle yaz aylarında
piknik sahası olarak iç turizmin canlanmasında önemli pay sahibidir.
Sıcak ve kurak geçen yaz ayları boyunca kuruyan çay ve dereler, kış aylarında
taşkınlara neden olabilmektedir. Önemli derecede jeotermal kaynağa sahip olup,
İlçe merkezinde 2742 ev bu sistemle ısıtılmaktadır.

İlçe merkezi deniz seviyesinden 16 metre yükseklikte olup, ilçe sınırları içinde en

yüksek dağ olan Kazdağı’nın Sarıkız Tepesi 1767 metre yüksekliktedir. Edremit Körfezi
ile efsaneler dağı olan Kazdağı etekleri arasında oldukça geniş sayılabilecek verimli
ve bereketli, sulanabilir Edremit ovası vardır. İlçede nehir yoktur. Uzunluğu 610 Km
arasında değişen Edremit-Zeytinli, Kızılkeçili, Güre, Altınoluk ve Mıhlı Çayları mevcuttur.
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1. Konum ve Coğrafi Özellikleri
DAĞLARI

Edremit Körfezi’nin kuzeyinde Batı-Güneybatı, Doğu-Kuzeydoğu yönlü morfolojik
uzanışıyla iki çöküntü arasında bir duvar gibi görünen kütlenin en yüksek yeri Baba
Dağı olup 1.767 m’dir. Bu dağ ilk çağ ve mitolojide İda Dağı olarak geçer. Jeolojik
yapısı açısından Doğu Ege kıvrımlarının etkisi altında kalmış birinci ve ikinci zaman
billurlu sist, gnays, ve kalkerlerinden oluşmuştur. Pleistosen buzul devrinde zirve
aşınmaya uğramış ve o devirden kalma zirvede Kalabak ve Sarıkız dorukları
arasında sirkler, buz ve kar yatakları görülür. Kaynak : Balıkesir İl turizm ve kültür müd.

OVALARI

Dağlarla deniz arasında, Batı-Güney istikametinde geniş düz verimli ovalar göze
çarpmaktadır. Edremit ovası olarak bilinen ve Havran-Burhaniye sınırına kadar
uzanan ova tektonik olup bereketli ve bol suludur. Ovanın güney kısımları ÇorukBurhaniye doğusu ile Havran Ovası olarak anılır.

AKARSULARI

Kaz Dağları’ndan kaynağını alan çay ve dereler, özellikle yaz aylarında piknik
sahası olarak iç turizmin canlanmasında önemli pay sahibidir. Sıcak ve kurak geçen
yaz ayları boyunca kuruyan çay ve dereler kış aylarında taşkınlıklara sahne olur.
Edremit ilçesinin başlıca çay ve derelerini Edremit Çayı, Zeytinli Çayı, Kızılkeçili Çayı,
Mıhlı Çayı, Manastır Çayı, Şahin Deresi, Eybek Deresi teşkil eder.

SOĞUK SU KAYNAKLARI

Bölgedeki en önemli yeraltı suyu kaynağı Güre (Pınarbaşı) kaynağı olup; Permokarbinifer yaşlı mermerlerin çatlak ve boşluklarından çıkan karstik kaynaktır. Kaynak
ortalama debisi 150 l/sn.dir.
Genel olarak yeraltı suyu kalitesi C2S1 ve Ovanın güneyinde C3S1 sulama suyu
sınıfındadır. Elektrikli geçirgenlik değerleri sıcak su sahaları dışında genellikle 500
mmho/cm dir. İçme suyu olarak, tuzlanan kıyı şeridi dışındaki yer altı sularının
kullanılması uygundur.
Edremit ovasında D.S.İ. tarafından ovanın yeraltı suyu durumunu aydınlatmak
gayesiyle 11 adet araştırma sondaj kuyusu açılmıştır. Edremit ovasının yeraltı suyu
rezervi 85 hm3 / yıl, emniyetli yeraltı suyu rezervi de 60 hm3 / yıl olarak belirlenmiştir.
Ovada 675 adet yeraltı suyu kullanma belgeli içme-kullanma ve sulama amaçlı
açılmış su sondaj kuyusu bulunmaktadır. Kuyu verimleri 2,5-60 l/sn, derinlikleri de
40-120 n. Arasında değişmektedir.

SICAK SU KAYNAKLARI

Edremit termal kaynaklar bakımından oldukça zengindir. İlçe hudutlarında birisi
Güre Mahallesinde diğeri ise Bostancı Mahallesi yakınlarında olmak üzere iki
bölgede sıcak su kaynakları mevcuttur.
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FLORA

Kazdağları Marmara ve Ege Bölgeleri arasında sınırda yer alan ve Edremit
Körfezi’nin kuzeyi ile Biga Yarımadası’nın güney kenarı boyunca uzanan bir dağ
silsilesidir. Kazdağları’na endemik pek çok bitki İda Dağı, Troya ve tanrıların nehri
Skamandos olarak isimlendirilmiştir. Dağın güney yamaçları tipik Akdeniz iklimine
özgü kızılçam(Pinus brutia) ve karaçam(P.nigra subs.pallasiana) ormanlarıyla
birlikte maki bitki örtüsüyle kaplıdır. Daha nemli kuzey yamaçlarda ise yalnızca bu
dağa endemik Kaz Dağı Göknarı (Abies nordman-niana subs. Equi-trojana) ile
doğu kaynı ( Fagus orientalis) ormanları yer alır. Bu bölge 1988 yılında çıkarılan bir
yasa ile ‘Kazdağı Göknarı Tabiatı Koruma Alanı’ ilan edilerek özel korumaya
alınmıştır. Dağın kireç taşı ve şistli kayalardan meydana gelen zirve bölümü yastık
formunda bitki toplulukları ve çok zengin nadir bitki türlerine ev sahipliği yapar.
Yaklaşık 900’den fazla taksonun kayıtlı olduğu Kaz Dağı florası %24 oranında
Akdeniz flora elementi, %17,6 oranında Avrupa-Sibirya elementi ve %1,3 oranın da
Iran-Turan elementi içerir. Bu alanda son yıllarda isimlendirilen yeni yalnızca bu
dağa özgü olmak üzere en az 75 ülke çapında nadir bitki yer alır. Bu özellikleriyle
ÖBA ( Önemli Bitki Alanları ) yalnız Türkiye’nin değil tüm Avrupa kıtasının en önemli
bitki alanlarından biridir. Kaz dağı ayrıca Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerine özgü
pek çok bitkiyi içermesi nedeniyle bitki coğrafyası bakımından da çok önemlidir.
(Kaynak : Kazdağları Ulusal Çalıştayı 2012)

FAUNA

Fauna, Kazdağları ekosisteminin bir parçasıdır ve onun düzenli çalışmasına katkıda
bulunur. Kazdağları’nın çok zengin bir omurgasız faunası vardır. Bunların bitkiler
üzerinde ve besin zincirindeki rolü büyüktür. Görsel bir zenginlik olarak böcekler ve
kelebekler başta gelir. Kazdağları’nın omurgalı faunasının en yaygın üyeleri balıklar,
amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memelilerden oluşur. Dağlık alan ekosistemin
akarsularında çeşitli balık türleri yaşamaktadır. Fakat en dikkat çekeni soğuk
sularda yaşayan büyük benekli alabalıktır ( Salmo trutta macros-tigma ). Ambifilerden en önemlileri kurbağa ve semender türleridir. Bunlar genelde suda zaman
zaman da suya yakın yerlerde yaşayan hayvanlardır. Çeşitli yılan ve kertenkele
türleri bulunur. Sahada yırtıcı, ötücü kuşlar yaygın olarak görülür. Kazdağları kuş göç
yolları üzerindedir. Karatavuk ( Turdus merula ), tahtalı (Columba palumbus), ve
kartal ( Hieraetus pennatus ) sahada görülen başlıca türlerdir. Kazdağları’nda
bozayı, kurt, çakal, yaban domuzu, karaca, tilki, kirpi, porsuk ve sincap gibi memeliler yaşamaktadır. Kızıl tilki ( Vulpes vulpes ) daha sık rastlanılan bir memelidir.
Kazdağları ekosisteminde yaşayan en iri memeli hayvan bozayıdır ( Ursus arctos ).
Bozayı bu ekosistemde doğal yaşayış alanındadır. Sayıları 100 kadar olduğu sanılan
boz ayı koruma altına alınmıştır.(Kaynak : Kazdağları Ulusal Çalıştayı 2012)
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JEOLOJİK YAPISI
Alüvyon

Edremit Ovası ince elemanlı alüvyon ile örtülüdür. Bu alüvyon teşekkülleri daha iri
elemanlarla körfeze dökülen akarsu talveglerinde, memba tarafa doğru kısmen
daralıp incelerek topoğrafik meylin dikleştiği kısımlarda tamamen yok olmaktadır.
Ovadaki alüvyon kalınlığı Edremit’te 25 m. Çıkrıkçı’da 71 ve 62 m. Çoruk’ta ise 35 m.
olarak tespit edilmiştir.

Traverten

Ovada bazı eski membalara ait mevzii ufak traverten mostraları müşahede
edilmiştir.
Neojen Formasyonları
Üst neojen killi-kumlu ve iri çakıllı seviyelerle temsil edilmiştir. Alt neojen ise, kumlu kil,
kil, marn, kalker ve gre münavebeli seviyeleri ile temsil edilmiştir. Bu kısım ovada
alüvyonla örtülmüştür.
Neojen formasyonlarının havzadaki kalınlığının 300 m.’si görünür olan ve ovada
alüvyon altında da 200 m. Tahmin edilen kalınlığı ile birlikte 500 m. Kadar
olabileceği neticesine varılmıştır.
Jura Kalkerleri
Koyu gri, bazen açık renkte, sert, çok az karstik görünüşlü, az çatlaklı karakterde
olan ufak mostraları havzada dağınık halde bulunmaktadır.
Trias Kalkerleri
Jura kalkerlerinin alt seviyelerinde renk nüansı ve fosil ile ayrılmış ince bir seri tespit
edilmiştir.

Paleozoik

Kazdağı masif formasyonları : Gnays-mikaşist, granitidir. Havzada muhtelif sıralama
göstermektedir.
Gnays-mikaşist, şist ve granitler, topoğrafik ve jeolojik bakımdan havzanın temel
çekirdeğini (masifini9) teşkil etmektedir. Buna Kazdağı masifi denmektedir. Masif,
NE-SW yönünde takriben 45 km. uzanmaktadır. Mostranın genişliği 15 m. kadardır.
Havzanın tamamen kuzeyinde mostra veren Kazdağı masif formasyonları doğuda
Şapdağ’dan batıda Kapıdağı’na kadar mütemadidir. Güneyinde ise Burun Ören
Dağının güney Eteklerinden, Gömeç Ovasının güneyindeki tepelere kadar aflöre
edilmiştir. Yalnız Kuzey mostralarında güneyindeki şist ve granitten farklı olarak
grovak, kalkşist ve mermerler de mevcuttur.

Tektonik

Kazdağı masifi, hersiniyen iltivaları ile bir kubbe halini almıştır. Gnayslar bu
iltivalanma ile kuzey - güney yönünde Şistosite arzederler. Masif formasyonlar, litolojik yapıları itibariyle farklı metamorfize olmuşlardır. Bu itibarla gnaysların arzettiği
iltivalanma
kuzey
güney
yönünde,
şistlerin
iltivalanması
ise
(Kuzeydoğu-Güneybatı) yönündedir.
Bu durumda gnaysların deformasyona uğradığı bir prehersiniyen iltiva sahası
mevcuttur.
Havza dahilinde körfezin teşekkülünü sağlayan Doğu - Batı yönünde iki paralel
faydan başka lokal kırıklar mevcuttur.
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Sismik

Edremit 1963 yılında İmar ve İskân Bakanlığı’nın neşrettiği sismik haritaya göre
birinci derecede deprem bölgesi dahilindedir.

Edremit Körfezi Kırık Bölgesi

Kuzeyde Kazdağı ile güneyde Madra dağı kristalin dip kıvrımları arasında bulunan
bu kırık bölgesi Edremit Körfezi ile Edremit-Burhaniye ovasını içine alır. Batıda Midilli
denizaltı çukuru, doğuda ise Gönen termal çizgisi ile sınırlıdır.
Kaynak ( Edremit projesi fizibilite raporu; Gizbili Mühendislik Firması Ankara 1967,
XIX Bölüm )

2. İklim ve Bitki Örtüsü
İKLİMİ
İlçemiz orta iklim kuşağının kışı ılık yağışlı, yazı sıcak kurak Akdeniz iklim kuşağına
girmektedir. Dağların körfezi dik meyillerle çevrelemesi, dağ yamaçları ve yüksek
kesimlerin daha fazla yağış almasına sebep olur. Yağışların hemen hemen tamamı
yağmur şeklindedir. Kış aylarında çok az kar yağışı görülür.
Yıllık ortalama sıcaklık 16,5 derecedir. En Yüksek sıcaklık 40,5 derece ile Temmuz ve
Ağustos aylarında görülür. En düşük sıcaklık ise -9 derece ile Aralık ayında
gözlenmiştir. Ortalama deniz suyu sıcaklığı Mayıs ayından itibaren 20-24 derece
arasında seyreder. Edremit civarında sıcak dönem 16 Mayıs-11 Ekim tarihleri
arasında kalmakta ve 149 gün sürmektedir. Bu dönem de günlük ortalama sıcaklık
18,3 ile 26,8 dereceler arasında değişmektedir. Yörede soğuk-serin dönem ise 15
Kasım – 30 Mart tarihleri arasında 136 günlük bir süreyi kapsamaktadır.
Edremit ovası kuzeyden esen soğuk rüzgârlara karşı Kazdağları tarafından
korunmuştur. Bu nedenle ısının 3 dereceye düştüğü kış günleri bile bu ısı düşmesi iki
üç günü geçmez. Zaman zaman don olayı görülmekle beraber her zaman
görülmeyişinin nedeni; havanın nemli olması ve Kazdağı’ndan inen rüzgarların ılık
esmesidir.
Kaynak ( F.Kitapçıoğlu; a.g.e., s. 272, 273, Edremit-Havran Projesi, s. III -2, 18-20,
Edremit Projesi, I.Bölüm, s. 4,5, III.Bölüm, s. 5,6 )

BİTKİ ÖRTÜSÜ
İlçemiz sınırları içindeki orman alanı 39.926,5 Ha.dır. Akdeniz ikliminin tesiri altında
bulunan bölgenin bitki örtüsü de bu şartlara uymak mecburiyetinde kalmıştır. Sert
yapraklı daima yeşil, yaz kuraklığına alışkın, yaz kış yeşil rengini muhafaza eden
karakteristik maki florası burada da manzaraya hakim durumdadır.
Deniz seviyesinden 0-500 m. Arasından maki ve zeytin ağaçları, 500-600 m.
Kızılçam, 600-1200 m. Kızılçam ve karaçam, 1200-1400 m. Karaçam, göknar, kayın,
1400-1700 m. Ardıç ve 1700 m.den yukarısında ise çıplak alanlar görülmektedir.
İlçe topraklarının deniz kıyısı uzunluğu 35 km.dir.
Kaynak ( Edremit Orman İşletme Müdürlüğü )
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3. Nüfus ve Demografik Yapı
KENTİN NÜFUSU, KENTLEŞME VE DEMOGRAFİK YAPISI

2018 YILI EDREMİT İLÇESİ NÜFUSU
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İL

İLÇE

BELEDİYE

TOPLAM

ERKEK

KADIN

BALIKESİR

EDREMİT

EDREMİT

154487

76398

78089

BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT
BALIKESİR / EDREMİT

(Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı verileri)
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MAHALLE

73

MUHTAR

Akçay Mahallesi

PINAR YARDIMCI

Altınkum Mahallesi

SELMA KAYACAN

Altınoluk Mahallesi

AYDIN TÜRKER

Arıtaşı Mahallesi

DURMUŞ CAN KAVLAKLIOĞLU

Atatürk Mahallesi

İRFAN KOLÇAK

Avcılar Mahallesi

İBRAHİM KÖYLÜCELİ

Beyoba Mahallesi

ALİ ASLANTAŞ

Bostancı Mahallesi

AHMET DEMİR

Camivasat Mahallesi

ERDAL ALPTEKİN

Cennetayağı Mahallesi

RAMAZAN ÇİMEN

Cumhuriyet Mahallesi

HARUN ÇANLI

Çamcı Mahallesi

İSMAİL ÖZTÜRMEN

Çamlıbel Mahallesi

MUSTAFA ÇAMBEL

Çıkrıkçı Mahallesi

TAHSİN YILDIZ

Darsofa Mahallesi

TUNAY BAKLACI

Dereli Mahallesi

NURİ ÖZDEMİR

Doyran Mahallesi

İBRAHİM TUNA

Eroğlan Mahallesi

HAYATİ UYSAL

Gazicelal Mahallesi

NİZAMETTİN DAĞ

Gaziilyas Mahallesi

HATİCE GÜNERİ

Güre Cumhuriyet Mahallesi

ZEKİ COŞAR

Güre Mahallesi

NECATİ TOKUŞTEPE

Hacıarslanlar Mahallesi

ALİ TUZLU

Hacıtuğrul Mahallesi

MUSTAFA TAMER ULUBİLGİN

Hamidiye Mahallesi

HÜSEYİN ERGÜVEN

Hekimzade Mahallesi

AYDIN YANIK

MAHALLE

MUHTAR

İbrahimce Mahallesi

HÜSEYİN ÇANAKLI

İkizçay Mahallesi

SELİM DİRİL

İskele Mahallesi

EBRU YAMAÇ

Kadıköy Mahallesi

HASAN BODUR

Kapıcıbaşı Mahallesi

HİKMET HAMUR

Kavlaklar Mahallesi

METİN ALİ ÇAMTEPE

Kızılkeçili Mahallesi

ALİ DEVECİ

Mehmetalan Mahallesi

NERGİS ALDEMİR

Narlı Mahallesi

ALİ ÇATAN

Ortaoba Mahallesi

EROL GÜNDOĞDU

Pınarbaşı Mahallesi

SERAP ERGÜN

Sarıkız Mahallesi

ERHAN DEMİREL

Soğanyemez Mahallesi

ALİ TARIM

Şahindere Mahallesi

DİLEK BAL

Tahtakuşlar Mahallesi

HASAN BOZKURT

Turhanbey Mahallesi

İRFAN AYDIN

Tuzcumurat Mahallesi

HÜSEYİN BURMA

Yaşyer Mahallesi

KENAN ÇELİK

Yaylaönü Mahallesi

MUSTAFA ÜLKÜ

Yolören Mahallesi

MURAT YILDIZER

Zeytinli Mahallesi

TARIK VAROL

(Kaynak : İlçe Seçim Kurulu 2018 yerel seçim sonuçları)
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4. Ekonomik Durum
TARIM

İlçemizin toplam tarım alanları 23.553 hektar olup; bunun 20.000 hektarı zeytinliktir. Bu zeytinlik alanlarda verimli 3.000.000 adet zeytin ağacı mevcuttur. Ağaç
başı ortalama 38 kg’dır. Periyodisiteeye, bakım ve iklim koşullarına bağlı olarak
değişmekle beraber, ilçemiz koşullarında 17.100 ton zeytinyağı ve 11.400 ton
zeytin üretimi yapılmaktadır. Bu üretimin %18-20 arası çizik zeytin olarak
değerlendirilmektedir.
İlçemizde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı 1.417 olup; bölgemizin %84 ü
zeytinlik alandır.
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HAYVANCILIK

Büyükbaş Hayvan
İlçemizde 258 adet işletmede 6.839 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır.
Küçükbaş Hayvan
İlçemizde 222 adet işletmede 17.579 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır.
Kanatlı Hayvan
İlçemizde 3 adet işletmede 85.000 adet broiler tipi tavuk bulunmaktadır. Ayrıca
1 adet 1500 kapasiteli açık yumurta işletmeciliği bulunmaktadır.

Arıcılık

İlçemizde 177 adet işletmede 18.600 adet kovan ve bu kovanlardan yıllık
ortalama 558.000 kg bal üretilmektedir.

BALIKÇILIK

İlçemiz deniz sularında Akçay-Ayvalık burun arasındaki bölgeye Ülkemiz
kıyılarında denize biyolojik çeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın
desteklenmesi amacıyla yapay resif projesi uygulanmıştır. Bölgemizde 7 adet
resif tarlasında 12 ile 35 metre arası derinliklerde 6.120 adet resif bloğu ve 224
adet anti-trol bloğu atılmıştır.
İlçemizde yaklaşık 50 adet balıkçı teknesi, 2 adet de balıkçı
kooperatifibulunmaktadır. Birisi Altınoluk mahallesinde diğeri de Güre mahallesinde bulunup, faaliyetlerine devam etmektedir.
Ege Bölgesine ait balık türleri Bakalyaro – Kupes – Sardalye – İstavrit – Barbun –
Tekir dir.
Aynı
zamanda
25’in
üzerinde
perakende
satış
noktası
bulunmaktadır.(Pazaryerleri hariç)
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5. Kültür ve Turizm
PLAJLAR

Edremit İlçesinde 2018 yılı itibariyle 4 mavi bayraklı plaj bulunmaktadır.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR
Kategori

Plaj / Tesis Adı

İlçe Adı

Plaj

Altınoluk

Heramis Tatil Köyü

Plaj

Altınoluk

Özdemir Sitesi Önü Plajı

Plaj

Edremit

Altınoluk

Altıner otel

Plaj

Edremit

Altınoluk

Antandros Plajı

PİKNİK YERLERİ

Akçay, Altınoluk ve Güre Mahalleleri ile Edremit ilçesi çevresinde sayısız piknik
ve mesire yerleri vardır. Bunların en önemlileri aşağıda belirtilmiştir.
PINARBAŞI
Güre Mahallesi sınırları içindedir. Yamaçtan akan bol ve buz gibi su yaz
aylarında serinlemek için ideal bir köşedir. Orman Müdürlüğünce
işletilmektedir. Bol ağaçlı gölgeli bir piknik yeridir. Ağaç masalar ile dikkati
çeker. Ayrıca piknik alanları içerisinde alabalık üretilen bir çiftlik
bulunmaktadır.
ŞAHİNDERESİ
Kaz Dağlarının Altınoluk bölgesi eteğinde bulunmaktadır. Altınoluk'u tepeden
görür. Temiz kaynak suları olan bol ağaçlı bir piknik yeridir. Ayrıca konaklama
tesisi ve restaurantı bulunmaktadır.
ÇAĞLAYAN PİKNİK
Kızılkeçili mahallesi içindedir. Büyük çınar ağaçları arasından akan serin
deresi ile hoş bir piknik yeridir. Piknik yeri içinde kafe ve restaurant işletmeciliği
yapılmaktadır. Kültür Bakanlığınca tescillenmiş 800 yıllık çınar ağacı burada
bulunmaktadır.
ZEYTİNLİ ÇAY BAHÇELERİ
Zeytinli mahallesi içinde bulunmaktadır. Büyük çınar ağaçları yaz aylarında
kurumayan deresi ile serin bir yerdir. Çay bahçesi işletmeciliği bulunmaktadır

77

HANLAR (HANDERESİ)
En çok rağbet edilen piknik yerlerindendir. Ormanları bol ve soğuk suları ile
dikkat çeker. Çok serin ve temiz bir havası vardır. Çevresinde lokanta ve kafeler mevcuttur.
MIHLI ÇAYI
Altınoluk-Çanakkale yolu üzerinde ormanlık bir dere kenarıdır. Yerli halk
hıdrellez kutlamalarında burayı tercih eder. Sakin bir yerdir
ŞIP ŞIP DEDE
Edremit Akçay karayolundan Kadıköy istikametine sapılıp 2 km. içeridedir.
Büyük çam ormanları arasında bulunan kayaların içinden damla damla
akan su Edremit halkı tarafından kutsal bilinerek adak yeri olarak tanınmıştır.
Ayrıca piknik yapılabilecek doğal güzelliklere de sahiptir.
ŞARLAK ÇAY BAHÇESİ
Büyük çınar ağaçları ile çevrili yüksek bir yerde bulunan içinde kafe ve
lokanta hizmetlerinin verildiği bir yerdir. Son yıllarda yöre halkı ve turistlerce
rağbet görmektedir.
KÜÇÜKSU PİKNİK YERİ
Doyran Mahallesi istikametinde bulunmaktadır. Belediyeye ait bir yerdir.
Çevresinde ayrıca şahıslara ait lokantalar vardır. Altınoluk içme suyunu
buradan temin eder.
SUBAŞI PİKNİK YERİ
Altınoluk-Doyran Mahallesi istikametinde Altınoluk'a 4 km mesafede
bulunmaktadır. Lokantaları mevcut olup ayrıca piknik yapılabilir.
GÜRE GELİNÇAMI PİKNİK YERİ
Güre Mahallesi’nde halka açık piknik yeridir. Güreden itibaren yeni açılan
yol ile ulaşılır. Alışveriş imkânı bulunmadığı için hazırlıklı gitmek gerekir. Bu
piknik yeri manzarası ile ünlüdür. Her yıl yapılmakta olan Sarıkız etkinliklerinin
bir bölümü burada yapılmaktadır. Bu bölümde Sarıkız yemeği yapılmakta ve
mevlit okunmaktadır. Bu etkinlikler her yılın Ağustos ayında yapılmaktadır.

78

HASAN BOĞULDU VE SUTÜVEN ŞELALESİ
Adına Türk filmi dahi çekilen Hasan boğuldu Kızılkeçili Çayı üzerinde bulunan
Sutüven Çağlayanının biraz ilerisinde doğal kayanın havuz haline dönüştüğü
güzel bir piknik yeridir.Kaz Dağları’nın denize bakan yamacında konumlanan
Hasanboğuldu Göleti ve Sütüven Şelalesi gerçek bir doğa harikasıdır.
Zeytinli-Beyoba üzerinden ulaşılan Sütüven Şelalesi görülmeye değer yerlerdendir. Kızılkeçili Çayı üzerindedir.
Bu gölet ve şelalenin eşsiz uyumu, görenleri hayretler içinde bırakır. Yemyeşil
doğanın tam ortasından akmakta olan Sütüven Şelalesi, yakınında yer alan
Hasanboğuldu Göleti ile adeta bütün olmuş haldedir.
Bu harikalar diyarının etrafında; zeytinyağı, çiçek ve çam balı satan, yüzlerindeki gülümsemeyle tanınan köylülerle karşılaşmanız mümkün. Alanın az
ilerisinde ise piknik yeri bulunmaktadır. Ayrıca piknik yerinde yeme-içme tesisi
de yer alır. Bir efsaneye göre gölette boğulan Hasan adlı aşık gençten ismini
alan Hasanboğuldu Göleti; yemyeşil doğası, kuş ve su seslerinin verdiği
huzurla görülmesi gereken yerler arasındadır.
Zıplayan su anlamına gelen Sütüven Şelalesi ise düşünüldüğü zaman gerçekten isminin hakkını vermektedir.Şelalenin kayaları döverken çıkardığı sesin
doğanın içinde kayboluşuna şahit olunmaktadır.
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İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Turizm İşletme
Belgeli Tesisler ve Sınıflandırması;

SAĞLIK TURİZMİ
GÜRE KAPLICALARI
Mitolojideki aşk Tanrıçası Afrodit'in yarışmadan önce burada banyo yaptığı
rivayet edilir. Acı kalevi sodyum sülfatlı oligametalik guruptan olan kaynak
suyunda ayrıca kükürtlü hidrojen bulunmaktadır. Kaynak suyu çıkışta 58 °C ve
havuza aktığı yerde 53 °C sıcaklık ölçülmektedir. Kronik iltihabi sendromlarda, üst
solunum yolu, kadın, metabolizma ve cilt hastalıklarında su tedavi edici rol
oynamaktadır. Kaynak suyun bileşiminde Potasyum iyonu %13, 5 Sodyum iyonu
%279, Kalsiyum iyonu%32 Magnezyum iyonu %2, 4 Demir iyonu%0, 124, Aliminyum iyonu %2, 88 Mgr. oranında bulunmaktadır.
DERMAN KAPLICALARI
Edremit’ten İzmir'e sapılan kavşak üzerindedir. Kaplıca suyu Sodyum sülfatlı oligametalik guruptandır. Suyun kaynaktaki sıcaklığı 59 °C, odalardaki sıcaklığı ise
51°C dir. Ayrıca su kaynağında mor tipi çamur bulunmaktadır. Romatizma, siyatik, lumbago, filibit ve kadın hastalıklarına iyi gelmektedir.
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TARİHİ YAPILAR
TARİHİ ANIT
Bu tarihi anıt, ulu önder, eşsiz komutan ve büyük devlet adamı M. Kemal ATATÜRK’
ün, 1938 yılında sağlığında iken bizzat kendisinin yaptırdığı ve gönderdiği
büstüdür.
1934–1938 yıllarında Avcılar köyünde muhtarlık yapan Ahmet ALTAY 1934 yılından
önce,
İstanbul Sarayburnu'nda Osmanlı devletinin son padişahı olan
Vahdettin’in koruma polisliği görevinde bulunmuş ve daha sonra o görevinden
ayrılmıştır. Aslen Selanik göçmeni olan muhtar Ahmet ALTAY, İstanbul
paşalarından Âdem paşa ve eşleri Necmiye hanımın vasıtaları ile M. Kemal
ATATÜRK ile tanışma şerefine nail olmuştur.
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Dolmabahçe sarayında Ata’yı ziyaret eden muhtar Ahmet ALTAY, İstanbul'dan
ayrılırken, kendisini Avcılar köyüne davet etmiştir. M.Kemal ATATÜRK, hastalığı ve
yaşamının son dönemlerinde, yurt gezilerini ertelemiş ancak her şeye rağmen,
10–14 Nisan 1938 tarihlerinde Burhaniye, Havran ve Edremit ilçelerini ziyaret etmiş
ve en son Güre - Manastır köprüsüne uğrayarak, burada kısa bir mola vermiştir.
Rahatsızlığı nedeni ile Avcılar köyüne gidememiş ancak, köyün muhtarı ile
Manastır köprüsünde görüşmüştür.
M. Kemal ATATÜRK sağlığında iken, kendi büstünün ilkini Dolmabahçe sarayına,
ikincisini Amasya hükümet konağına, üçüncüsünü ise Avcılar köyüne armağan
etmiştir. Anıtın açılışına davet edilen M. Kemal ATATÜRK, rahatsızlığı sebebi ile
gelemeyeceğini ve anıtı Avcılar köyü sakinlerine armağan ettiğini telgraf ile
bildirmiştir.
Bu anıtın ilk açılışında köy muhtarı Ahmet ALTAV beyin çok büyük katkıları
olmuştur.
Bu tarihi anıt, tüm Avcılar köyü halkına ve gençliğe hem bir armağan, hem de
ATATÜRK’E olan şükran ve minnet duygusunu yerine getirmek için, Avcılar köyü
muhtarlığı ve 19 ncu P. Tug. K.lığı ile birlikte ordu ve millet elele kapsamında
yeniden düzenlenmiştir.(Kaynak : Balıkesir İli, Edremit Kaymakamlığı internet sitesi
Tarihi Yerler Bölümü)

EŞREFOĞLU RUMİ CAMİİ
XIX. yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştır. Mimari üslubu eğlektik özellikler göstermektedir. Kesme taş duvarları kademeli olarak yükselir ve bunlar dış cephede dikey
ve yatay çizgilerle bölümlere ayrılmıştır. Orta bölüm kubbe ile yan bölümler ise
tonozlarla örtülüdür. Her yüzde yüzeyleri bölümlere ayıran payelerin üst bölümleri
küçük kubbecikler halindedir. İbadet mekânındaki kubbeyi korint başlıklı dört
paye ve bunları birbirine bağlayan kemerler taşımaktadır. Buradaki tonozların
içerisi kasetler şeklindedir. Taş minberin kapı ve süslemeleri XIX. yüzyıl üslubunu
yansıtan bezemelerle süslüdür.
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KURŞUNLU CAMİİ
Kurşunlu Caddesi’ndedir. Edremit’in tanınmış ulemalarından Yusuf bin Habib için
yaptırılmıştır. Kitabesi olmadığından kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber,
mimari üslubu XV. yüzyıla işaret etmektedir. Tek kubbeli camilerin klâsik örneklerinden olup, kesme taştandır. Önünde üç bölümlü, sivri kemerli bir son cemaat yeri
vardır. İbadet mekânını sekizgen kasnak üzerine oturan bir kubbe örter. Kubbe
duvarının ortasında çok kenarlı mihrap nişi bulunmaktadır. Kare kaide üzerindeki
minaresi yuvarlak gövdelidir. Caminin yanında olduğu bilinen medresesinden
hiçbir iz günümüze gelememiştir.
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PIRASA CAMİİ
Osmanlılar zamanında yaptırıldı. 1910 tarihinde mahalle halkı yardımları ile tamir
ettirilmiş ve bugünkü duruma getirilmiştir.
HACI KABAKÇILAR EVİ
Şehrimiz İbrahimce mahallesinde bulunan 19. yüzyıl sivil mimari örneklerindendir.
Kültür Bakanlığınca tescili yapılarak koruma altına alınmıştır. Halen mesken olarak
kullanılmaktır.
İHSAN BEYLER KONAĞI
Eski Altınoluk’ta bulunmaktadır. Önemli bir sivil mimari örneğidir. Kültür
Bakanlığı'ndan tescillidir. Ayrıca restoresi yapılarak ziyaretlere açılmıştır.

ANTANDROS ANTİK KENTİ
Antandros Antik Kenti, Edremit İlçesi Altınoluk Beldesi’ nin 4km. doğusunda, İda
Dağı (Kazdağı) eteklerinde, Pelasg’lar tarafından kurulmuştur. Adramytteion
(Burhaniye-Ören) – Assos (Behramkale) yolu üzerinde askeri bakımdan stratejik bir
konuma sahip olan kentin, M.Ö. 10.yy’ da kurulduğu düşünülmekle birlikte, çok
yakınında bulunan Assos’ un M.Ö.2.bin yıllarına kadar inen tarihinden Antandros’
un da bu tarihlerde iskan görmüş olması mümkün görülmektedir.
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Antik yazar Strabon, Leleg kavminin Bababurnu’ ndan (Lekton) İda dağına
kadar olan bölgede yerleştiklerini belirtmektedir. Önce Thrakialı Mysialılar’ ın
yerleştiği bilinen bölge, M.Ö. 7.yy’da Limni üzerinden gelen Aioller tarafından
iskan edilmiştir. Pelasgların da bu tarihlerde Antandros’a yerleştikleri antik kaynaklardan anlaşılmaktadır.
Antandros’un bir Pelasg kenti olduğunu, tarihteki Batı Anadolu İsyanı’ndan
(M.Ö. 499-494) sonra Pers kralı Dareios’un komutanı Otoneis’in Antandros’u zapt
ettiğini ve Kserkeses ordusunun Yunan seferine giderken kentin yanından
geçtiğini Heredot’tan öğrenmekteyiz.
Anadolu’da araştırmalar yapan Henri Kiepert kitabında Antandros’un
akropolünün Altınoluk – Avcılar arasında Yarmataş olarak bilinen 215km. rakımlı
tepede bulunduğunu ve kentin doğuya doğru yayıldığını ifade etmektedir.
Kentin nekrolpolü ise Yarmataş Tepesi’nin 2km daha batısında yer
almaktadır. Nekropol alanı inşai faaliyetler sırasında ortaya çıkmış ve 1989-1996
yılları arasında kurtarma kazıları yapılmıştır. 2001 yılında Balıkesir Müze Müdürlüğü
Başkanlığı’nda ve Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr.
Gürcan Polat’ın Bilimsel Danışmanlığı’nda başlatılan ve halen devam eden Müze
kazılarında, M.Ö. 7-2.yy arasında kullanıldığı anlaşılan nekropolde, arazinin
eğiminden faydalanılarak üst üste iki ve üç kat olarak yerleştirilen lahit mezarların
yanı sıra kremasyon (ölü yakma) ve direk toprağa gömü şeklinde bir çok gömü
yapıldığı görülmüştür. Bu mezarlardan çıkarılan mezar hediyeleri, Balıkesir
Müzesi’nde sergilenmektedir.
Kaçak kazılar sonucu ortaya çıkan Roma dönemine ait bir taban mozaiği
çevresinde yapılan sistemli kazılar sonucunda M.S.1.yy tarihlenen ve duvarlarında
fresk bulunan, taban döşemeleri mozaikli bir zengin evi bulunmuştur.
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MÜZE ve KÜLTÜR EVLERİMİZ
Tahtakuşlar Etnografya Müzesi: Akçay’dan 6 km. sonra Çamlıbel yoluna
girdiğimiz de sol yol sizi Tahtakuşlar’a , sağ yol ise Çamlıbel’e ulaştırır.Takiben 1-2
km. sonra Tahtakuşlar Köyüne girdiğinizde Etnografya Galerisi karşınıza çıkar.
Alibey KUDAR tarafından kurulan galeri,1991 yılında açılan Türkiye’nin ilk ÖZEL
ETNOGRAFYA MÜZESİ ile 1992 yılında açılan ve Türkiye’de ilk kez bir köyde kurulan
sanat galerisidir. Galeride, Orta Asya’dan Türkiye’ye göç eden Türk boylarının
ilginç ve özgün kültür varlıkları, giyim, ev eşyaları, aletleri, halıları ve çadırları her
türlü sanat yapıtları, yazmalar, kolyeler, nazarlıklar...vb. ile dünyada sergilenen en
büyük deri sırtlı deniz kaplumbağası yıl boyunca sergilenmektedir(Ağırlığı 360kg
boyu 172cm)
Sıdıka Erke Etnografya Müzesi: Edremit Belediyesi tarafından kurulan müzede;
Kuvâ-yı Milliye odası, geleneksel Türk ev adaları, el yapımı eserler, eski silahlar
sergilenmektedir. Zemin kattaki Kuva-yi Milli odası, bir idari oda ve hanay tabir
edildir. Zemin kattaki Kuva-yi Milli odası, bir idari oda ve hanay tabir edilen 120m²
lik geniş salon kültürel amaçlı üzere düzenlenmiştir. Üst katta baş oda ve sofa
bulunmaktadır. Odalarda 18. Yüzyılve 19. Yüzyıl döneminin Edremit ev yaşamına
ilişkin geleneksel el sanatları ile bezenmiş ev eşyası, giysi ve günlük yaşamını
yansıtan eşyalar sergilenmektedir. Müze Yunus Emre Parkının hemen yanındadır.
Atatürk Kültür Evi: “Edremit Atatürk Kültür Evi” olarak işlevlendirilen yapı 1934
yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ev sahipliği yapmasıyla önem kazanan bir
yapıdır. Kent belleğinde “Atatürk Evi” olarak anılan, kültürel bir değer olarak
korunması gerekli önemli bir kültür varlığı, özgün bir mimari eserdir.
Sarıkız Etnografya Müzesi: Kazdağları Milli Parkı'nda sadece doğal yaşam veya
tarihi kalıntılar değil daha yakın tarihe de tanıklık edebileceğiniz mekanlar bulunuyor. Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesinin Güre Mahallesinde, 2 yıl önce ziyarete
açılan Kazdağı Etnografya Müzesi'nde, mitolojiden günümüze dek
Kazdağları'ndaki yaşam, her yönüyle anlatılıyor. Murat ve Uğur Bostancığlu
kardeşler tarafından oluşturulan galeride, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk'e, Edremit'e geldiğinde kendisine tahsis edilen fayton ve
ilk baskı 'Nutuk' gibi eserler alıyor.
215 kiloluk top mermisini kaldırarak, Çanakkale Deniz Savaşı'nın kaderini
değiştiren Seyit Onbaşı ile Sabahattin Ali, Tuncel Kurtiz ve Ali Ekber Çiçek'in balmumu heykelleri bulunuyor. Büyük İskender, Afrodit ve Nemesis'in silikondan
yapılmış birebir heykel ve büstlerinin yanı sıra İda Dağı'nda yaşayanların yöresel
kıyafetlerinin de sergilendiği galeride, 'Sarıkızdan 'Hasanboğuldu' efsanesine
kadar pek çok hikaye objelerle anlatılıyor.
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Abdullah Efendi Konağı: Abdullah Efendi Konağının geçmişi, 150 yılın üzerinde bir
tarihe dayanmaktadır...
150 yıllık konağın ilk sahibi bir rahiptir.I.Dünya Savaşı sonu, Kurtuluş Savaşı öncesinde rahibin Midilli Adasına göç etmesi ve mallarını Midilli Adası’ndan Abdullah
Efendi ile değiş tokuş yapması nedeni ile konağın sonraki sahibi Abdullah Efendi
olmuş ve konak, o tarihten sonra Abdullah Efendi Konağı olarak anılmıştır.
Konağın Osmanlı Mimari üslubu temel alınarak Rum ve Türk ustalara yaptırıldığı
sanılmaktadır. Tavan tezniyatı (rozet ve kasetler) ocak üstü (şömine) dekorlarında
Osmanlı yanında Avrupa etkileri de görülmektedir. Dolaplarda yüklük kavramı
ağır basmaktadır. Dış yüzeydeki tahta kaplamalar, pencere sistemleri ( özellikle
en üstteki aydınlatma birimleri – fener pencereler) ve cumba altındaki kalem
işlemeleri dikkate değerdir.

Abdullah Efendi Konağı

Atatürk Kültür Evi

Tahtakuşlar Etnografya Müzesi

A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi
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Sarıkız Etnografya Müzesi

KÜLTÜR MERKEZLERİMİZ:
ŞÜKRÜ TUNAR KÜLTÜR MERKEZİ: Edremit Faruk Serpil Parkı içerisinde bulunan Şükrü
Tunar Kültür Merkezi 420 kişilik olup; tiyatro, prova, sempozyum, panel, ve çeşitli
etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.
GÜRE AMFİ TİYATRO: Şirin beldemiz Edremit'in GüreMahallesi’nde bulunan 1000
kişilik Amfi Tiyatro bir çok organizasyon etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.
ALTINOLUK AMFİ TİYATRO: Altınoluk Mahellesi’nde bulunan Altınoluk Amfi Tiyatro
5000 kişilik olup; yaz aylarında çeşitli konser tiyatro vb. organizasyonlara yer
vermektedir.
ÜLKÜ TEPE AMFİ TİYATRO
AYHAN ŞAHENK KÜLTÜR MERKEZİ
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ANIT VE ANITSAL AĞAÇLAR
Toplumun ortak mirası olan “anıt ağaçlar” yaşayan varlıklardır. Tarihi, kültürel,
psikolojik, sanatsal, turizm ve çevre koruması bakımından etki ve işlevi olan bu
ağaçların gerçek anlamda korunabilmesi, bunların ancak topluma mal
edilmesiyle mümkündür.
Tarihsel süreç içinde iyi ve kötü çeşitli olaylara tanıklık etmiş olan ağaçlar
hayatiyetini bugün de sürdürmekte, o günlerin hatırasını, coşku ve heyecanını
günümüze taşımaktadır.
Edremit; sadece zeytini, zeytinyağı, kaplıcaları, şelaleleri, pınarları ile değil, anıt ve
anıtsal ağaçlar bakımından da çok zengindir. Yöre, adeta bir anıt ağaç
müzesidir. Edremit yöresinde hemcinslerine göre farklı ve ekstrem gelişim
göstermiş, görsel ayrıcalıklar ve çevre estetiği bakımından özgün, folklorik ve
mistik değere sahip birçok ağaç vardır. Kavurmacılardaki
Gelin çamı ve Sarıkız çınarı, eski Narlı mevkiindeki Çanlıbaba servisi, Kadıköy’deki
Dede Korkut meşesi, Güredeki Kazdağı çınarı, Altınoluk’taki Kavak tarla zeytini
(1100 Yaşında)…. Yöre kültürünü, tarihini ve mistisizmi geçmişten günümüze
taşıyan insan ruhu üzerinde etkiler bırakan onlarca anıtsal ağaçtan bazılarıdır.
Edremit’te tespit edilen anıtsal ve korumaya değer ağaçların en gencinin tahmini
yaşı 110, en yaşlısının tahmini yaşı 1100 ‘olarak tespit edilmiştir.
Edremit’te 91’i Çınar Ağacı, 2’si Dut Ağacı, 3’ü Fıstık Çamı, 6’sı Karaçam, 4’ü
Kayın, 5’i Kazdağı Göknarı, 2’si Kestane, 12’si Kızılçam, 3’ü Mazı Meşesi, 1’i
Palamut Meşesi, 10’u Servi ve 4’ü Zeytin Ağacı olmak üzere toplam 143 anıtsal ve
korumaya değer ağaç tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştır.
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EDREMİT’TE BULUNAN EN YAŞLI ANITSAL VE KORUNMAYA DEĞER 25 AĞAÇ

Kod No

Yeri

Cins/Tür

Özel Adı

103142

Altınoluk

Zeytin Kavaktarla Zeytini

1100

103045

Güre-Edremit Caddesi

Çınar Kazdağı Çınarı

950

103090
103056

Narlı-Mıhlı Çayı
Ortaoba-Kirsealanı

Çınar Mıhlı Çınarı
Çınar Yenilmez Efe Çınarı

930
910

103065

Tahtakuşlar-Banker Alibey ÇiftliğÇınar Ali Bey Çınarı

900

103086
103057

Altınoluk- Küçüksu Piknik Alanı Çınar Küçüksu Çınarı
Ortaoba-Kirsealanı
Çınar Hazımağazade İbrahim Çınarı

900
850

103143

Altınoluk

Zeytin Altınoluk Zeytini

800

103033

Kızılkeçili-Çağlayan

Çınar Çağlayan Çınar

850

103046

Güre- Şelale Restaurant Çınar Şelale Çınarı

750

103068

Avcılar-Öylenpınarı

Çınar Seyvanlı İsmail Çınarı

720

103052

Ortaoba-Kirsealanı

Çınar Kirsealanı Çınarı

710

103029

Pınarbaşı

Çınar Gazi Celal Çınarı

650

103024

Pınarbaşı

Çınar Koca Ahmet Efe Çınarı

625

103026

Pınarbaşı

Çınar Yusuf Sinan Çınarı

600

103141

Altınoluk-Şahindere

Zeytin Şahindere Zeytini

600

103141

Altınoluk-Şahindere

Zeytin Şahindere Zeytini

600

103039

Güre-İlkokul Bahçesi

Çınar Güreli Sezai Çınarı

570

103140

Edremit-Delicelik Mevkii Zeytin Koca Zeytin

550

103128

Kadıköy (Dedekorkut Kültür Merkezi)Mazı Meşesi Dede Korkut Meşesi

550

103055

Ortaoba-Kirsealanı

540

103130
103085

Edremit-Hekimzade Mahallesi Servi Üçler Dede Servisi
Altınoluk-İskele Fevzi Çakmak Cd.Çınar Fevzi Çakmak Çınarı

520
520

103047

Kavurmacılar

500

103067

Tahtakuşlar-Banker Ali Bey ÇiftliğiÇınar Kozlubahçe Çınarı

103061

Tahtakuşlar-Manastır Han

Çınar Faik Kemal Çınarı

Çınar Baba Çınarı
Çınar Kovuklu Baba Çınarı

Tahmini Yaşı

500
480
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6. Ulaşım
Karayolu Ulaşımı
İzmir-Çanakkale-İstanbul E-87 karayolu üzerinde bulunan, Balıkesir yolu ile
Bursa’ya ve Ankara’ya bağlanan karayollarıyla, Edremit’ten günün her saatinde
yurdun her tarafına ulaşım imkânı mevcuttur. Kalkım, Hamdibey ve Yenice ile
olan karayolu bağlantısı Edremit’e bir başka avantaj sağlamakta, bu bölgedeki
köy ve kasabaların ticari bakımından Edremit ile olan ilişki ve bağlantılarını
kuvvetlendirmektedir.
Havayolu Ulaşımı
39 derece 33’37 kuzey, 27 derece 01’27 doğu Coğrafi koordinatlarında;
İzmir-Çanakkale yolu kıyısındadır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Körfez
Meydan Müdürlüğü tarafından idare edilen Balıkesir Koca Seyit Havaalanı
28/06/1997 yılında hizmete açılmıştır.
TARİHTE ULAŞIM
Edremitliler 1913 yılında bir tayyare satın alarak orduya hediye ederler. Tayyarenin
alınabilmesi için Edremitlilerin 26 Şubat 1913 günü 8 altın lira topladıkları
belirtilmektedir.
Edremit’in orduya ilk tayyare hediye eden Türk şehri olarak anılmasına vesile olan
hadiselerin gelişmesi Gıyas Bey tarafından aşağıdaki satırlarla ifade edilmiştir.
Mısır seferine teşebbüs eden Muavenet-i Milliye ve Prens Celalettin isimli
tayyarelerimiz Kahire yolunda kazaya uğradıktan sonra üçüncü bir tayyaremiz
Mısır seyahatine çıkmıştır. Bu tayyaremizin Edremit’ten geçeceği duyulunca,
Edremit hakiki bir bayram günü yaşadı. Bu kahraman uçağı beklemek üzere
Çalılık mevkiine koşan halk orada akşama kadar bekledi. Havanın
muhalefetinden ve kesif bir sis yüzünden mecburi bir iniş yapan tayyaremizin
Küçükkuyu civarında bir zeytin ağacının üzerine konduğu ve pilotlarına bir zarar
gelmediği Edremit’te duyulunca hemen bir araba gönderilerek şehre getirildiler.
Halk kendilerini Meşhet civarında karşıladı ve nutuklar söylenildi. Tayyarecilerin
sözlerine cevap veren Edremit Belediye Reisi Yazıcı-zade İsmail Hakkı Bey
“Müsterih olunuz, kahraman tayyareciler Edremit halkı size derhal bir tayyare
hediye edecektir.” Cevabını verdi ve toplanan para ile bir tayyare alınarak ismi
Edremit tayyaresi konuldu ve bu tayyare İstanbul-Kahire seferini muvaffakiyetle
neticelendi.”
Mısır seferinden dönen Edremit Tayyaresi İzmir’e gelmiş ve buradan Edremit’e
geleceği söylenmiş ise de Manisa’da arızalandığı için uçak, trenle Bandırma’ya
götürülmüş ve Edremit ziyareti mümkün olmamıştır. Tayyare Cemiyeti’nin 1925’de
kurulmasından sonra Edremitliler, orduya iki tayyare daha aldılar. Yeni alınan
tayyarelerin ad koyma merasimi Akçay’da yapıldı. Bütün Edremitlilerin katıldığı
törende Edremit adını taşıyan tayyare havada gösteri yaptı.
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(Kaynak : Teyyarecim.com adresinden Edremit Uçağı fotoğrafları)
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Denizyolu Ulaşımı
Avrupa’nın buharlı gemilere geçtiği dönemde bile Midilli Türkleri yelkenli gemilerle
Akdeniz limanlarına seferler yapmışlardır. Bunlardan birisi olan “Kalantor” namı ile
bilinen Hacı Mehmet Kaptan, yedi adet gemisiyle Edremit’ten yüklediği
zeytinyağı ve armut gibi malları Mısır ve Adriyatik limanlarına taşımakta imiş.
1925 yılında Edremit acentesi tarafından satın alınan Edremit Vapuru 05/03/1925
tarihinde Akçay’a gelmiş ve iki yıl muntazam seferler yaptıktan sonra 1927 yılında
Aslan çimento şirketine satılmıştır. Daha sonraları ise “Seyri Sefain” idaresi Akçay’a
muntazam seferler yapmaya başladığı gibi, Tayyar adlı gemi de Akçay ile
İstanbul arasında yolcu taşımayı sürdürmüştür. Ancak 30’lu yılların sonlarına
doğru, Bandırma ve İstanbul arasında ekspres seferlerin başlaması üzerine
Akçay’dan İstanbul’a yolcu gitmemeye başlamıştır.
(Kaynak : Edremit Liman Başkanlığı’nın 18.08.1999 Tarih ve 463 sayılı yazıları )
Edremit Treni
Edremit küçük treninin, Ilıca-Akçay-Edremit-Havran ve Palamutluk arasında, 75
cm. genişliğinde bulunan demir yolu, 01 Mayıs 1923 tarihinde inşa edilmeye
başlanmış ve 01 Kasım 1924 tarihinde tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Hatta
görevli memur ve işçi sayısı 1939 yılında 85 kişidir. Balya’dan çıkarılan simli kurşun
madenlerinin Palamutluk’tan Akçay’a nakli ve maden tesisatı için gelen eşyanın
Palamutluk’a sevki için yapılmıştır. Yedi tonluk küçük lokomotifler, ikişer
kompartımanlı 32 kişilik 10 tane yolcu vagonu ile yük vagonlarını taşıdığı belirtilmektedir. Tren hattının Ilıca, Akçay,Zeytinli, Tabakhaneler, Edremit, Bostancı, Havran
ve Palamutluk duraklarından sonra Balya’ya kadar uzanmakta olan dekovil hattı
ise 60 cm. genişliğinde olup, 1884 yılında inşa edilmiştir. Küçük demir yolu
Palamutluk-Ilıca arasında muntazam olarak altı sefer yapar, yük ve yolcu
taşımasında çevreye büyük yardımları olur. Akçay’da bir demir yolu tamir atölyesi, maden hangarı, büyük bir iskele, 60’lık bir dekovil tesisatı, 32 portatif vagon ve
4 adet mazot tankı bulunmaktadır. Ilıca, Akçay, Edremit, Havran Palamutluk’ta
birer istasyon binası (sadece Edremit istasyon binası kalmıştır ve bugünkü
karayolları tesisleri içindedir) birer eşya hangarı, 10 tonluk bir vagon baskülü,
ayrıca 500 kiloluk birer bagaj ve su tankı bulunmaktadır.
(Kaynak : G.Yetkin, Yurdun Güzel Bir Köşesi Edremit )
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7. Eğitim
Anaokulu/Uygulama Sınıfı Öğrenci Sayıları
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İlkokul Öğrenci Sayıları
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Ortaokul Öğrenci Sayıları
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Lise Öğrenci Sayıları
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Üniversite
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8. Sağlık
Edremit Devlet Hastanesi
4 İç Hastalıkları Uzmanı
4 Genel Cerrahi Uzmanı
3 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
5 Ortopedi ve Travma Uzmanı
3 Kulak Burun Boğaz Uzmanı
4 Göz Hastalıkları Uzmanı
3 Üroloji Uzmanı
2 Nöroloji Uzmanı
2 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
1 Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı
0 Plastik Cerrahi Uzmanı
2 Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2 Göğüs Hastalıkları ve TBC Uzmanı
0 Çocuk Cerrahi Uzmanı
2 Kardiyoloji Uzmanı
0 Yaşlı Bakım Teknikeri
1 Sağlık Teknikeri Diyaliz
0 Geçici Görevli
2 İlk ve Acil Yardım Teknisyeni
1 Acil Tıp Teknisyeni
216 Hemşire
87 Ebe
3 Anestezi Teknikeri
14 Anestezi Teknisyeni
Hastanenin mevcut 21 Servis’i ve
200 yatak kapasitesi bulunmaktadır.
ALİ FAHRİ AKILLIOĞLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
1 Başhekim
18 Diş Tabibi (3’ü geçici görevli)
9 Hemşire (1’i geçici görevli)
8 Diş Teknisyeni
İlçemizde (Edremit Merkez, Güre, Kadıköy, Akçay ve Altınoluk)
8 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu mevcuttur
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DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARI
İlçemizde 8’i Edremit Merkezde olmak üzere toplam;
19 Aile Sağlık Merkezi
1 Ana Çocuk Sağlık Eğitim ve Aile Planlaması Uygulama Merkezi
1 Verem Savaş Dispanseri
1 Devlet Hastanesi
1 Ağız ve Diş Sağlık Merkezi Mevcuttur
1 Özel hastane
1 Özel Diyaliz Merkezi
4 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
1 Özel Biyokimya Labaratuarı
Altınoluk’ta ise özel bir tıp merkezi hizmet vermektedir
22 muayenehane
28 diş muayenehanesi
63 eczane
23 optik
2 ecza deposu bulunmaktadır
3 Teknisyen
3 Sağlık Memuru
2 Röntgen Teknikeri
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SAĞLIK KURUMU

SERVİS SAYISI

POLİKLİNİK SAYISI

YATAK KAPASİTESİ

EDREMİT DEVLET HASTANESİ

21

44

200

01 NO.LU ASM

-

5

-

02 NO.LU MUZAFFER AKPINAR ASM

-

5

-

03 NO.LU AYŞE AKPINAR ASM

-

5

-

04 NO.LU KADIKÖY ASM

-

3

-

05 NO.LU GÜRE SABRİYE ÇELİK ASM

-

2

-

06 NO.LU AKÇAY İZZET EGE ASM

-

4

-

07 NO.LU ZEYTİNLİ ASM

-

2

-

08 NO.LU ALTINOLUK ASM

-

2

-

09 NO.LU ALTINOLUK FİKRİ DABAĞOĞLU ASM -

3

-

10 NO.LU KIZILKEÇİLİ ASM

-

1

-

11 NO.LU AYŞE ALİ EĞRİTEPE ASM

-

2

-

12 NO.LU ASM

-

1

-

ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE
AİLE PLANLAMASI MERKEZİ

-

-

-

VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ

-

1

-

ALİ FAHR AKILLIOĞLU
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

-

18

-

ÖZEL UMUT DİYALİZ MERKEZİ

-

-

-

ÖZEL EDREMİT AĞIZ VE
DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

-

2

-

36

85

ÖZEL EDREMİT KÖRFEZ HASTANESİ

18

SAĞLIK EVLERI
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ÇAMCI MAHALLESİ MERKEZ

Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağına Bağlı

BOSTANCI MAHALLESİ MERKEZ

Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağına Bağlı

ORTAOBA MAHALLESİ

Kadıköy Sağlık Ocağına Bağlı

NARLI MAHALLESİ

Altınoluk 1 Nolu Sağlık Ocağına Bağlı

İLÇE

AİLE SAĞLIK MERKEZİ

ADRESİ

EDREMİT
EDREMİT

01 NOLU ASM
02 NOLU MUZAFFER AKPINAR ASM

Tuzcu Murat Mah. Akarsu Cad. No:54
Gazi İlyas Mah. Hürriyet Cad. No:22

EDREMİT

03 NOLU AYŞE AKPINAR ASM

Hekimzade Mah. Eskibayram Yeri No:2

EDREMİT

04 NOLU KADIKÖY ASM

Kocaseyit Cad.No:26 Kadıköy Köy Yolu

EDREMİT

05 NOLU GÜRE SABRİYE ÇELİK ASM

Güre Mah. Güre Köy Yolu/Güre

EDREMİT

06 NOLU AKÇAY İZZET EGE ASM

Sarıkız Mah. Akçay Cad. No. 56 /Akçay

EDREMİT

07 NOLU ZEYTİNLİ ASM

Zeytinli Mah. Kadir Esen Cad. No:10

EDREMİT

08 NOLU ALTINOLUK ASM

Cam Mah. Hürriyet Cad. No:2 /Altınoluk

EDREMİT

09 NOLU FİKRİ DABAĞOĞLU ASM

İskele Mah. 6. Sokak No:2/Altıoluk

EDREMİT

10 NOLU KIZILKEÇİLİ ASM

Gülbahçe Küme Evleri No:120/1

EDREMİT

11 NOLU AYŞE ALİ EĞRİTEPE ASM

Altınkum Mah. İnönü Cad. No: 34/ Akçay

EDREMİT
ALTINOLUK

12 NOLU ASM
13 NOLU ASM

Hamidiye Mah. E87 Karayolu 602 Sk. No: 10
Şahinderesi Mh. Tekçam Cd. 1. Sk.
Özçakır Apt. No: 1 K: 1

EDREMİT

14 NOLU ASM

Cennetayağı Mh. Sarıcaahmet Cd. No: 13 A/9

EDREMİT

15 NOLU ASM

Gazicelal Mah. 445. Sok. No: 16 Edremit

EDREMİT

16 NOLU ASM

Cumhuriyet Mah. 54 Sok. No: 5

EDREMİT

17 NOLU ASM

Hamidiye Mah. 600. Sok. No: 25/A

EDREMİT

18 NOLU ASM

Akçay Mah. 111. Sok No: 11/ Akçay

EDREMİT

19 NOLU ASM

Yılmaz Köksal Cad. No: 1/ Güre
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H. GZFT Analizi

(Güçlü, Zayıf Yönlerimiz ile Fırsat ve Tehditler)

• 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
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•ZAYIF YÖNLER
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Belediye borç yükünün fazla olması
Birimler arası koordinasyonun yetersiz olması
Kurum arşivinin olmaması, arşiv bilgilerinin
elektronik ortamda bulunmaması
Nitelikli eleman sayısının azlığı
Hizmetlerde teknolojinin etkin kullanılamaması
Kentsel ve çevresel altyapı yetersizliği
Araştırma ve geliştirme çalışmalarının zayıf olması
İç kontrol ve ön mali kontrol sisteminin kurumca
benimsenememiş olması
Hizmet içi eğitimlerde eksiklikler

•FIRSATLAR
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
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İlçenin tarihi ve kültürel kimliğe sahip olması
Dünyanın en fazla oksijen üreten bölgelerinden biri olan
Kazdağları’nın bölgemizde bulunması
Termal su kaynaklarına sahip olunması
Sağlık turizmi açısından zengin imkânlar bulunması
Uluslararası bir havaalanına sahip olmamız
Coğrafi konumumuzun kara, deniz ve hava ulaşımına
çok elverişli olması
Turizm potansiyelimizin yüksek olması
Endemik Bitki örtüsünün bölgemizde çeşitlilik göstermesi
İlçemiz zeytin ve zeytin ürünleri bakımından Ülkemizde
önemli bir konumda olması
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•TEHDİTLER
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
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Nüfus yoğunluğunun yaz aylarında kış aylarına oranla
çok fazla artması
Marka olmuş uluslararası ve ulusal yatırımcıların eksikliği
Hizmet sorumluluk alanının geniş olması
İlçenin 1.Derece deprem bölgesi olması
Yaz aylarında şehiriçi nüfus ve araç sayılarındaki artış
nedeniyle mevcut yolların yetersiz olması
Tarım alanlarının yerleşime açılması
Çevre ile ilgili konularda halkın bilinç düzeyindeki yetersizlik
İşsizlik nedeni ile yetişmiş işgücü kaybı
Diğer kurumların sorumluluğuna giren işlerin belediyemizden
bekleniyor olması
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4-) GELECEĞE BAKIŞ
A. MİSYON
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
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.

B. VİZYON
Doğayı ve çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren,
karakteristik mekanları koruyup geliştirerek, dünyaca tanınan
çağdaş ve marka bir turizm kenti yapmak.
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C. 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
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D. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
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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 (0-15 ) yaş arası çocuklara 2020
yılından itibaren 400-500 çocuğa ‘’Bayramlık Kıyafet’’ yardımı yapılması hedeflenmektedir.
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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.
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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 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 itibaiyle
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.
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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
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
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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
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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 yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının
tespit edilerek, bu sorunlara proaktif müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi
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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
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
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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 tahsisini 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
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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
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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
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
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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 aktif 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.
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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.
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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 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.
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S.H.1.5. Mevcut ağ erişim performansının arttırılmasına yönelik
konfigürasyonlarının gözden geçirilmesi,
Hedef Tarihi: Güncel tarihli aktif yapılarak sürekliliğinin sağlanması.

cihaz

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 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.
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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.
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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.
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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
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.
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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.
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
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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
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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
elektronik ortamda yürütülmesine yönelik makineteçhizat eksikliklerini
tamamlamak ve sürekli kullanımda tutmak.
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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 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
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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
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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
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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.
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.
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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, 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.
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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.

7
137

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
S.H.4.1 Belediye hizmetlerine yönelik mali disiplinin sağlanarak zorunlu giderlerin
dışında 2020-2024 yılları arasında %10 tasarruf hedeflenmektedir.tt

138

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
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

139

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 hazırlanması
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, Romanya- Costence-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,
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5-) İZLEME ve DEĞERLENDİRME
İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, stratejik planla belirlenen amaçlara ne
ölçüde ulaşıldığının sistematik olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ile performans
kriterleri kapsamında sonuçların ölçülmesi ve elde edilen bulguların düzenli bir
şekilde raporlanması faaliyetlerini içermektedir.
Ayrıca, bu faaliyetler, geri bildirim yoluyla uygulamada sürekli olarak
iyileştirmeyi mümkün kılmakta; bu sayede saydamlık ve hesap verilebilirlik de
sağlanmış olmaktadır.
Bu nedenle Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye
dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için, amaç, hedef ve faaliyetler
bazında, sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, faaliyetin(projenin) ne
zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer
aldığı bir Performans Programı hazırlanmaktadır. Performans Programları
methodik olarak izleme ve değerlendirmeyi de kolaylaştırmaktadır.
İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve
istatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Bu nedenle amaca uygun, doğru ve
tutarlı verilerin toplanması, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve
değerlendirilmesi için bir ön koşuldur. Her bir hedefin izlenip değerlendirilebilmesi
için ne tür verilere ihtiyaç duyulduğu, bunların ne şekilde temin edileceği, ihtiyaç
duyulan veriler halihazırda toplanmıyorsa nasıl ve ne sıklıkla kim tarafından temin
edileceği, bu kapsamdaki kısıtların neler olacağı gibi hususlar incelenerek iç
kontrol sistemiyle entegre gerekli mekanizmalar belediyemiz için geliştirilecektir.
İzleme değerlendirme sisteminin işlerliğini sağlayabilmek için yetki ve
sorumlulukların iyi tanımlanması gerekmektedir. Hedeflerle ilgili olarak birimler
uygulama sorumluluğunun yanı sıra izleme ve değerlendirmeye ilişkin temel
verilerin sağlanmasından da sorumludur. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin
koordinasyonu ve raporlanması Mali Hizmetler Müdürlüğü, sonuçların
değerlendirilmesi, verimliliği arttırıcı mekanizmaların geliştirilmesi üst yönetici
tarafından sağlanacaktır.
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Edremit Belediyesi stratejik planını her yıl gözden geçirerek, belirlenen
amaç ve hedeflerin gerçekleşme derecelerini izleyecek, hedeflenen değerler ile
gerçekleşen
değerler
arasında
kıyaslamalar
yapacaktır.
Yapılan
değerlendirmeler neticesinde, yıllık bir rapor hazırlanacaktır. Bu rapordan elde
edilen bilgiler ayrıca geri bildirim amaçlı kullanılacak ve bir sonraki yılın
performans programının hazırlanmasında girdi sağlayacaktır. Planın yürürlüğe
girmesinden sonra başlayacak olan izleme ve değerlendirme süreci, amaç ve
hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi ve belirlenen eksikliklerin
giderilmesini amaçlamaktadır.
Böylece, Plan’ın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı
saptanacak, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile
performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır.
Yapılan çalışmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözden geçirilecektir. Plan
dönemi içerisinde ve her yıl sonunda yürütülmekte olan faaliyetlerin önceden
belirlenen performans göstergelerine göre gerçekleşme ya da gerçekleşmeme
durumuna göre rapor hazırlanacaktır.
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6-) EKLER

A. İç Paydaş Anket Sonuçları

Tüm Müdürlük personeli ile yapılan anket sonuçlarına göre;
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B. Dış Paydaş Anket Sonuçları

Dış paydaşlarımızın Edremit Belediyesi’nden beklediği hizmet anket
sonuçlarına göre;
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