
 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

  

Tarih, bir milletin kanını  

varlığını hiçbir zaman inkar edemez. 

 Bizim görüşümüz ki halkçılıktır, 

 kuvvetin, kudretin, egemenliğin, 

 yönetimin doğrudan doğruya  

halka verilmesidir, halkın elinde  

bulundurulmasıdır. 

Egemenlik kayıtsız şartsız  

milletindir. 

 

 

 

 







 

 



 
 
 

 

 

 

 

SUNUŞ 

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Değerli Menemenliler,  

29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluşan 

yeni meclisimizle birlikte 2. yılı, Menemen’e hizmet yolunda ise 

12.yılı geride bırakmış bulunuyoruz. Menemen’e etkin ve verimli bir 

belediyecilik hizmeti vermek için çıktığımız bu yolda, geçmişin 

muhasebesini yaparak ilerlemek bizim temel prensibimizdir. Hesap 

verebilirlik bizim yönetim felsefemizin temelini oluşturmaktadır.2010 

Faaliyet Raporu, bu anlayışın bir ürünüdür. Bu kitap, İzmir İlinin 

yükselen bir değeri haline gelen Menemen’de geçtiğimiz bir yılda 

gerçekleştirdiğimiz çalışmaların genel bir dökümünü içermektedir. 

2010 yılına ait çalışmalarımızın stratejik planda öngörülen amaç ve 

hedefler doğrultusunda yakaladığı başarıyı gösteren faaliyet raporumuzu 

incelemektesiniz. Raporumuzda misyonumuzu, vizyonumuzu, işleyişimizi, çalışma azmimizi, tempomuzu, hizmet 

aşkımızı, harcamalarımızı, başarılarımızı yani kısacası neler gerçekleştirdiğimizi, nereden gelip nereye gittiğimizi 

şeffaf bir şekilde ifade ettik. 

Tüm çabamız Menemen’de daha kaliteli bir yaşam için alt yapı oluşturmak ve gerekli şartları sağlamak 

üzerinedir. Halkımızın mutluluğu ve huzuru, bizler için her zaman asıl olan ölçüdür. Halkımızın başarılarımızla 

heyecanlanması bizi gururlandıran en önemli kriterlerdir. Bu kriterler göz önüne alındığında başarıyla hizmet vermeyi 

sürdürdüğümüzü görüyoruz. Tüm çalışanlarımıza gösterdikleri özveri ve başarılardan dolayı teşekkür ederim. Tüm 

halkımıza da çalışmalarımız sırasında gösterdiği sabır, verdikleri destek ve güven için müteşekkirim. 

İncelemekte olduğunuz faaliyet raporu, hizmetlerimizin verimli, başarılı ve doğru yöne olduğunu kanıtlayan bir 

belgedir.Elbette faaliyet raporumuz yalnızca rakamsal ve istatistiksel olarak verdiğimiz hizmetin ibaresi değildir. Bir 

yandan da şehrimize duyduğumuz sevginin göstergesi, halkımızın geleceğe dair artan umutlarının müjdecisi, daha 

temiz, daha modern bir şehrin ifadesi ve birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygı ile başarılanların tarihi kanıtıdır. 

Menemen’de yerel yöneticiler olarak hepimizin görevi zor, sorumlulukları ağırdır. Bu görev ve sorumlulukların 

yerine getirilmesinde bizler, örnek belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç ve özlemlerini temel aldığımız, çalışanıyla, 

emeklisiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, yoksuluyla, kimsesiziyle, emeği ve onuru korunmuş Menemen’li tüm 

yurttaşlarımızı hizmet ve hak eşitliği şemsiyesi altında toplamayı bir zorunluluk olarak görüyorum. Bundan dolayı 

hizmet planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere göre yaptık ve uyguladık. Demokratik, laik, 

sosyal hukuk devleti niteliğine, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, çağdaş bir anlayışla, tarafsızlık, açıklık, dürüstlük 

anlayışımızdan ödün vermeden, yurttaşlarımızın da desteğiyle hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Bu çerçevede, 

çalışmalarımızda hizmet kalitemizin niteliğini yükseltmek, kollektif bir hizmet anlayışını yaşama geçirmek için 

elbirliği ile çalışmayı, hepimiz adına toplumsal bir görev, toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum. 

Uyum içinde çalıştığımıza inandığım meclis üyelerimize, başkan yardımcılarıma, danışmanlarıma, birim 

müdürlerime, memurundan işçisine tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerimi ileterek, hepinize saygılar sunarım. 

                                                                                                                                   Tahir ŞAHİN                                                                                                                                                            

                                                                                                                            Menemen Belediye Başkanı 
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A.  Misyon ve Vizyon  

Misyonumuz; 

Menemen’deki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, çevre ve imar alanlarında 

olmak üzere, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap 

verebilirlik ilkeleri çerçevesinde  adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim 

anlayışı ile yürütmek; tarihi yerler ve ticari potansiyel gibi zenginlikleri de değerlendirerek, 

beldenin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak 

halkın yaşam kalitesini ve Menemen’in gelişmişlik düzeyini yükseltmektir. 

  Vizyon ise,  

Belediyemizin ideal geleceğini sembolize eden, uzun vadede neleri yapmak istediğimizin 

güçlü bir anlatımıdır. Menemen Belediyesinin hedefi; çağdaş, insan odaklı hizmet sunan, halk ve 

sivil toplum kuruluşlarıyla bütünleşmiş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, hizmet 

sunumunda kaliteyi esas alan, sosyal belediyecilik ilkesinden hareket eden, geleceğe yönelik 

çalışmaları esas alan, ihtiyaçlara duyarlı, her türlü olumsuzluğu bertaraf edecek alternatifler üreten 

bir kuruluş olmaktır. 

Bu amaçla; 

 Demokrasi ve insan haklarını konusunda çok daha duyarlı, 

 Kişi başı daha fazla yeşil alan, 

 Kişi başı daha fazla sanat ve kültürel faaliyetler, 

 Eğitimli, mesleki bilgisi üst seviyede, yeterli sayıda, görevine bağlı, etik şartlara sahip, 

güler yüzlü hizmete odaklanmış personelin katkılarıyla, 

 Yeterli hizmet ve araç ekipman parkına sahip, 

 Birimler arasında koordinasyonu sağlamış uyumlu ve sağlıklı işleyen hiyerarşik yapıda, 

bir Menemen Belediyesi hedeflenmiştir. 

Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmesi diğer yandan da 

ulaşılabilir olması amacıyla Vizyonumuz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur: 



 
 
 

 

Vizyonumuz; 

Hizmet kalitesinde geri dönüş olmadan, en iyi hizmeti veren ve sürdürülebilir kalkınma 

yolunda liderliği kabul edilen bir kuruluş olmaktır. 

YÖNETİM  İLKELERİMİZ  

 İnsan odaklı olmak  

Menemen Belediye Yönetimi olarak temel ilkemiz insan odaklı hizmet verebilmektir. Bütün  

hizmet politikalarımızın merkezini vatandaş odaklı hizmet anlayışı oluşturmaktadır. Belediyemiz 

vatandaşlarımızın hizmetlerimiz hakkında bilinçlendirilmesi, gelen öneri ve şikayetler 

doğrultusunda düzenleme ve uygulamaların gözden geçirilmesi , insana hizmet etmek için vardır .  

 Katılımcı yönetim  

Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı 

siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple 

vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap 

sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün  

gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından 

ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı  sağlamaktadırlar.  

 Şeffaflık, hesap verebilirlik  

Gizlilik; kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin,  kayırmacılığın, politik 

ayrımcılığın en önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da kamu yönetiminin kendisinden 

beklenen fonksiyonları yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla 

harcamakta ve halkın kamu kurumlarına olan güvenini  zedelemektedir. Şeffaflığın temeli ilgili olan 

herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır.  

Belediyelerimiz, şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de sahip olmalıdır. 

Vatandaş, “yetki veren” dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi 

ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için bu 

yaklaşım temel ilkelerimizdendir.  

 Eşitlik ve adalet  

Belediyemizin karar ve uygulamalarının adalete dayanması, hizmette adil olunması temel 

ilkelerimizdendir. Adalet, idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel alması gereken en yüce 

değerdir. Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Adil yönetim de 



 
 
 

 

haklının hakkını teslimi gerektirir. Belediyemiz hizmet sunumunda Menemen’de yaşayan herkesi 

aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez.  

 Kaliteli hizmet  

Vizyonumuzun açıklamasında da belirtildiği gibi, belediyemizin kalite politikasına göre; ilçe 

ve ilçe halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli 

biçimde ve zamanında üretilen ürün veya hizmet olmalarını gerektirmektedir.  

 Sorumluluk  

Menemen Belediyesi, misyonunun gereği olarak Menemen’in gelişimi ve Menemenlilerin 

ortak ihtiyaçlarını en etkin, verimli ve kaliteli biçimde karşılanması için kendisini sorumlu olarak 

kabul eder.  

 Sorun çözücü/mazeret üretmeyen  

Belediyemiz, Menemen’in ve Menemenlilerin ihtiyaçlarını karşılama, onlara kentsel hizmet 

sunma konusunda karşılaşacağı sorunlara çözüm üretmekle kendisini zorunlu görmektedir. 

Belediyemiz, sorunlar karşısında mazeret üretmek veya mazeretlerin ardına sığınmak değil, çözüm 

üretme konumunda olduğunun bilincindedir.  

 Planlı-programlı çalışma  

Menemen Belediyesi, planlı-programlı çalışmayı temel ilkeleri arasında kabul eder.  

 Çalışanlarıyla bütünleşmek  

Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile 

hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir.  

 Sürekli eğitim, gelişim  

İlçe ve ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmek için sürekli gelişim çabası içerisinde 

olmamız gereklidir. “Bir günü bir gününe denk olan ziyandadır” anlayışından hareketle her gün 

daha iyiye, daha güzele ulaşmak, nitelik ve nicelik olarak daha fazla hizmet üretmek için sürekli 

gelişim anlayışıyla hareket etmemiz gerekmektedir. Sürekli iyileştirme çalışmalarında esas alınması 

gereken süreçler ve çalışanlardır. Kurumumuzun tüm kademelerinde düzenli eğitim gerekli 

görülmektedir. Çünkü, bilgi ve becerileri gelişen çalışanların kuruma katkı dereceleri de artacaktır. 

Eğitim ve beceri düzeyi yüksek personelin kuruma katkısı tartışılmaz bir gerçektir.  

 



 
 
 

 

 Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma  

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı 

değişim ve gelişmelerin  yaşandığı günümüzde belediyeler bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve 

bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu 

sebeple  Menemen Belediyesi olarak bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi kullanmayı temel ilkelerimiz 

arasında kabul ediyoruz.  

 Etkin kaynak yönetimi  

Menemen Belediyesi, sahip olduğu mali, beşeri, fiziki kaynakları doğru yerde ve doğru 

biçimde kullanarak etkinlik ve verimlilik ilkesine riayet edecektir. Menemen Belediye 

Yönetimimiz, sadece kendi kaynaklarını değil, ilçemiz ve ülkemizin yatırımcı firmalarının sosyal 

duyarlılıklarını Menemenimizin kalkınmasında etkin bir güç ve kaynak olarak kullanmayı 

hedeflemektedir.  

 Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme  

Belediyelerimiz, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını 

karşılayabilme imkanından ödün vermeksizin karşılamak”, doğaya ve çevreye karşı gereken 

hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni 

ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler. Menemen 

Belediyesi, Menemen’in gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı 

biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.  

 Gelişen teknolojiden azami ölçüde yararlanma  

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı 

değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve 

bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildiği oranda başarıyı yakalayacaktır. Bu amaçla 

eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve 

verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkemizdir. 

Menemen Belediye Başkanlığı olarak üstlendiğimiz misyonu yerine getirmek ve vizyonunu 

gerçekleştirmek için gözeteceğimiz temel değerler şunlardır: 

 Tarafsızlık ; Belediyemizin faaliyet alanıyla ilgili tüm taraflara eşit mesafede 

yaklaşılması ve her türlü ayrımcılıktan uzak durulmasıdır. 



 
 
 

 

 Güven; Belediyemiz Menemen halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini 

kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder. 

 Saydamlık; Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir 

olmayı esas kabul eder. 

 Etkinlik ; Belediyemizin kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri 

çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder. 

 Kalite; Belediyemizin sunduğu hizmetlerin Menemen’in ve Menemen halkının 

ihtiyaçlarını beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır. 

 Katılımcılık ; Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir 

anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir eksende buluşup toplumsal 

diyaloğ, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder. 

 Liderlik ; Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi öncü ve önder bir belediye 

olmayı esas kabul eder. 

 Profesyonellik ; Hedeflerimize ulaşmada kamu çıkarlarının gözetilmesi, sorumluluğu 

üstlenmesi ve hesap verme mesuliyetini kabul etmesidir. 

 Saygı ; Faaliyet alanlarımızla ilgili tüm taraflara karşı saygılı, adil, anlayışlı ve ağırbaşlı 

davranılması, farklı düşünce ve görüşlere değer verilmesi ve sorumlulukların yerine getirilmesinde 

profesyonelce hareket edilmesidir. 

 Sosyal Belediyecilik ; İşsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve 

entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için 

gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında 

zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet kavramını güçlendirmeye yönelik olarak çalışmalar 

yapılmasıdır. 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Genel Yönetim 

Toplumsal, siyasal ve ekonomik şartlardaki değişim, 20. yüzyılın son çeyreğinde kamu  

yönetimlerini etkisi altına almaya başlamış bulunmaktadır. Bu süreç özellikle dünyada 1970’li 

yıllarda yaşanan ekonomik krizler, örgüt teorilerindeki değişmeler, özel sektör rekabet anlayışındaki 

farklılaşma, bilişim ve iletişim sektöründeki ilerlemeler, sivil toplumun yeni bir aktör olarak 



 
 
 

 

belirmesi ve merkezi yönetimlere karşı yerel yönetimlerin ön plana çıkmaya başlaması ile ivme 

kazanmış ve kamu yönetimleri hızlı bir kabuk değiştirme sürecine girmiştir.  

Bu gelişmelerin ışığında kamu hizmetlerinin yapı, işleyiş, fonksiyon ve sunumunda büyük 

değişiklikler gündeme gelmiştir. Bu değişmeler katı yapıların esnemesini, dikey yapıların 

yataylaşmasını, kapalı yapıların şeffaflaşmasını, merkeziyetçi yapıların yetki ve güçlerini yerele 

aktarmasını, sorgulanmazlık ve dokunulmazlık anlayışının yerini hesap veren yapılara bırakmasını 

sağlamıştır. Ayrıca kamusal mal ve hizmet üreten tüm yapılarda, kuralcılığın yerini vatandaş 

odaklılığın aldığı, hizmetlerde kalite, etkinlik, verimlilik, güvenilirlik gibi anlayış ve ilkelerin ön 

plana çıktığı yeni bir anlayış güç kazanmıştır. 

Bir kamu kuruluşu olması nedeniyle Menemen Belediyesi’nce yerine getirilen tüm 

hizmetlerin dayanmakta olduğu bir hukuki alt yapı söz konusudur. Bu bağlamda, Menemen 

Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen pek çok mevzuat hükmü 

bulunmaktadır.Ancak bunlar arasında özellikle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 

sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici rol 

oynamaktadır. Ayrıca belediye hizmet alanları ve belediyenin genel yönetimi hususunda başka 

birçok mevzuat da yön gösterici olmaktadır. 

 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediyenin Görev ve 

Sorumlulukları;  

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; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve 

ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i 

geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı 

ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 

karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî 

dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını 

sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun 

olarak yeniden inşa edebilir.  



 
 
 

 

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, 

her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı 

gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı 

yapabilir.( b bendi ile ikinci fıkrası )Anayasa Mahkemesinin 22.09.2005 gün ve 2005/14 karar, 

2005/95 Esas sayısı ile yürürlüğü durdurulmuştur.)  

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek 

nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.(İkinci fıkra yürütmeyi durdurma kararı)  

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 

ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 

Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.  

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin 

kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

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. 

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) Gayri sıhhî 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) Gayri sıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 

işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri,odun, kömür ve hurda 

depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği 

oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 

taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile 

karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve 

işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin 

gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 



 
 
 

 

(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî 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 Danıştay’ın görüşü ve İçişleri 

Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu 

taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine 

getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet 

satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 

belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret 

yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su,kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi 

alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya 

yaptırabilir. 

Bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi 

geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında 

kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 

amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tablo 1. Genel Yönetim Alanına İlişkin Mevzuat 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 

2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu 

3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak Ve 

Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun 

3723 Sayılı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

4857 Sayılı İş Kanunu 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 

5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 

5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe 

Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 

Belediye Tahsilat Yönetmeliği 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 

Yönetmelik 

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği 

 

Tablo 2. Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Alanına İlişkin 

Mevzuat 

775 Sayılı Gecekondu Kanunu 

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye 

Hakkında Kanun 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

4077- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

4207 Sayılı Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve 

kontrolü hakkında kanun 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 

5652 Sayılı Yaş Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi 

ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve 

Toptancı Halleri Hakında KHK 

Belediye Zabıta Yönetmeliği 

 

 

Tablo 3. Çevre Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat 

2872 Sayılı Çevre Kanunu 

5627- Enerji Verimliliği Kanunu 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine 

Yönelik Kyoto Protokolü 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

Tablo 4. İmar Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat 

3194 Sayılı İmar Kanunu 

775 Sayılı Gecekondu Kanunu 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 

2981 Sayılı İmar Affı Kanunu 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu 

3402 Sayılı Kadastro Kanunu 

3621 Sayılı Kıyı Kanunu 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 

5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 

Hakkında Kanun 

5543 Sayılı İskân Kanunu 

 

Tablo 5. Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi Alanına 

İlişkin Mevzuat 

775 Sayılı Gecekondu Kanunu 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanunu 

2981 Sayılı İmar Affı Kanunu 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu 

5378 Sayılı Engelliler Kanunu 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

5797 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu 

 

Tablo 6. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Alanına 

İlişkin Mevzuat 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu  

İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği 

Karayolları Trafik Yönetmeliği 

 

Tablo 7. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin 

Mevzuat 

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 

5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 

Dair Kanun 

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 

5797 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu 

 

Tablo 8. Kültür Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin 

Mevzuat 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 

Hakkında Kanun 

 

Tablo 9. Afet Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat 

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle 

Alınacak Tedbirlere Dair Kanun 

Belediye İtfaiye Yönetmeliği 

Deprem Yönetmeliği 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

 



 
 
 

 

C.  Menemen Belediyesi’ne İlişkin Bilgiler 

1.Fiziki Yapı 

Gayrimenkullerin Değerlendirilmesi 

Menemen Belediyesi gayrimenkulleri, kamu ihtiyaçlarını karşılayacak ve belediye bütçesine 

mali kaynak sağlayacak şekilde değerlendirilmektedir. Gayrimenkul envanteri kayıt altında olup,  

değişimler güncel olarak sürekli takip ve kontrol edilmektedir. 

Belediye taşınmazlarının işgal edilerek kullanılmasına karşı etkin bir denetim faaliyeti 

sürdürülmekte, işgallerin tespit edilmesi halinde işgal kaldırılıncaya kadar geçen dönem için 

işgalciden ecrimisil tahsil edilmektedir. 

Satış ve Kiralama İşlemleri 

Menemen  Belediyesi mülkiyet, yönetim ve tasarruf türleri; arsalar, araziler, binalar, 

dükkânlar, billboardlar olarak sıralanabilir. Toplam bütçe gelirlerinin önemli bir kısmını bu 

gayrimenkullerin kiralama ve satış gelirleri oluşturmaktadır. Bu gelirlerin 2010 yılı içerisinde büyük 

kısmını dükkan ve arazi kira gelirleri oluşturmuştur. Kira ve satış gelirleri haricinde ecrimisil 

gelirleri de gayrimenkul gelirleri arasında sayılabilir. 

2010 yılı içerisinde 1.419.253,05 TL gayrimenkul kira geliri elde edilmiştir.  

Tahsis İşlemleri 

Menemen Belediyesi, Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihtiyacı olan ve kendi mülkiyetinde bulunan taşınmazları tahsis etmektedir. Ayrıca bu 

kurum ve kuruluşlara ait taşınmazlardan Menemen Belediyesi’nin ihtiyacı olan taşınmazların tahsisi  

de talep edilerek alınmaktadır. 

En çok tahsis alınan kurumlar olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı gösterilebilir. En çok tahsis verilen kurumlar Bakanlıklar, Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı bağlı kuruluşlarıdır.  

Belediye Mülkiyetindeki Binalar 

Menemen Belediyesi’nin binalarına ilişkin incelemede hizmet binaları ve ofis (idari) binaları 

ayrı olarak değerlendirilmektedir.Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin 

geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğu, bina ihtiyacını belirleyen en önemli 

etken olarak nitelenebilir.İlçemize mahalle olarak bağlanan beldelerde bulunan şube hizmetleri, 



 
 
 

 

park-bahçe, yol-temizlik, fen işleri şantiye, ulaşım, hal ve zeytinyağı fabrikası gibi destek hizmetleri 

ile tiyatro, mesleki kurs ve spor gibi sosyal ve kültürel hizmetlerin kendine has özellikleri 

dolayısıyla, bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binalarının dışında da örgütlenmiştir.    

   

                            Hizmet Binaları 

Bina Kategorisi Bina Türü Sayı 

Sosyal Amaçlı Binalar 

Sosyal Destek 

Amaçlı Binalar 

Sosyal Tesis(Park-Kafeterya) 6 

Spor Tesisi 8 

Pazaryerleri 9 

Düğün Salonları 5 

Restorant 1 

Eğitim ve Gençlik Merkezi 1 

Aşevi 1 

Kent Konseyi 1 

Kreş ve Mobil Anaokulu 1 

   

Kültür 

Hizmetleri 

Kültür Merkezi 1 

Sinema 1 

Tiyatro Salonu 1 

Diğer 

Meyve ve Sebze Hal Binaları 1 

Zeytinyağı Fabrikası 1 

Kaynak Suyu Fabrikası 1 

Dükkan ve büfeler 452 

Soğukhava Deposu 1 

                         

 

 

 

                           İdari Binalar 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanıcı Birim 

Toplam 

Alan 

(m2) 

Ofis 

Sayısı 

Başkanlık 700 5 

Özel Kalem Müdürlüğü 700 1 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 700 5 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 700 1 

Etüd Proje Müdürlüğü 700 1 

Fen İşleri Müdürlüğü 700 3 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 700 3 

Yazı İşleri Müdürlüğü 700 3 

Zabıta Müdürlüğü 700 2 

Halkla İlişkiler Müdürlüğü 700 1 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 700 1 

Evlendirme Memurluğu 2570 1 

Asarlık Şubesi İdari Binası 3977 2 

Emiralem Şubesi İdari Binası 3045 2 

Koyundere Şubesi İdari 

Binası 

1900 2 

Türkelli Şubesi İdari Binası 2559 2 

Maltepe Şubesi İdari Binası 251 2 

Ulukent Şubesi İdari Binası 3500 2 

Seyrek Şubesi İdari  Binası 3063 3 

Garaj İdari Bina 10 1 

Ulaşım İdari Bina 10 1 

 

 

 

Belediye Düğün Salonu 

b 

2000 1 

Tablo :10 Tablo :11 



 
 
 

 

                         

                              Araçlar 

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ DURUMU 

S.NO ÜNİTESİ CİNSİ MODELİ MARKASI PLAKA NO 

1 Elektrik İşleri MOTOSİKLET 2004 KANUNİ 35 MMF 75 

2 Elektrik İşleri KAMYONET(ÇİFT SIRALI) 1993 LEVEND 35 BLH 44 

3 Fen İşleri AMBULANS 1997 İVECO 35 HUT 58 

4 Fen İşleri DAMPERLİ KAMYON 1993 FATİH 34 LY 451 

5 Fen İşleri DAMPERLİ KAMYON 1991 FATİH 34 KDP 89 

6 Fen İşleri DAMPERLİ KAMYON 1991 FATİH 34 R 9893 

7 Fen İşleri EKSKAVATÖR 1986 PUCH Gayri Faal 

8 Fen İşleri GRAYDER 1985 OKA-16 Gayri Faal 

9 Fen İşleri 
HİDROLİK  İTFAİYE 

ARAZÖZÜ 
2004 FATİH 180.25 (4X2) 35 MEK 78 

10 Fen İşleri İTFAİYE 1991 FATİH 34 KDP 01 

11 Fen İşleri İTFAİYE 2001 İVECO - 

12 Fen İşleri KEPÇE 1998 JCB 426/B - 

13 Fen İşleri KEPÇE 1998 JCB 426/B - 

14 Fen İşleri KOMPRESÖR 1998 - - 

15 Fen İşleri SİLİNDİR 1986 BOMM - 

16 Fen İşleri TRAKTÖR 1986 STEYR 8073 35 VA 823 

17 Fen İşleri VİDANJÖR 1993 İVECO 35  BDD 86 

18 Fen İşleri VİDANJÖR 2004 BMC 35 MKF 57 

19 Fen İşleri-Tamirhane ARAZİ TAŞITI 1989 LAND ROVER 35 MKV 89 

20 Mali Hizmetler HYUNDAİ 2004 HYUNDAİ 35 MFB 63 

21 Mali Hizmetler MOBİLET 
  

35 MDM 91 

22 Mali Hizmetler MOTORSİKLET 
 

KANUNİ POPCAN 
 

23  Mali Hizmetler OTOBÜS(Mobil Anaokulu) 1976 MERCEDES 35 KH 487 

24 Mali Hizmetler TAKSİ 2004 RENAULT MEGANE 35 MFU 35 

25 Mali Hizmetler TAKSİ 2005 OPEL BİNEK OTO 35 MFV O8 

26 Mali Hizmetler TAKSİ 1997 OPEL VECTRA 35 KBB 37 

27 Mali Hizmetler TAKSİ 1995 TOFAŞ FİAT KARTAL 35 MBB 95 

28 Mali Hizmetler TAKSİ 1995 KARTAL 35 MAA 11 

29 Mali Hizmetler TAKSİ 2006 HUNDAİ 35 MAP 14 

30 Mali Hizmetler TAKSİ 1998 PEUGEOT 35 MBB 03 
 

 

Tablo :12 



 
 
 

 

S.NO ÜNİTESİ CİNSİ MODELİ MARKASI PLAKA NO 

31 Mali Hizmetler TAKSİ 1995 OPEL VECTRA 35 MBK 72 

32 Maltepe Şube KAZICI YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNESİ 
  

33 Maltepe Şube Fen İşl. DAMPERLİ KAMYON 2002 FATİH 200-26(6X2)  35 MBB 62 

34 Maltepe Şube Fen İşl. KAMYONET(DÜZ KASALI) 1996 LEVEND 1.8 35 MFY 09 

35 Maltepe Şube Fen İşl. TRAKTÖR 
 

BAŞAK 35 MBS 39 

36 Maltepe Şube Fen İşl. TRAKTÖR 1991 ÜNİVERSAL 35 MCC 86 

37 Maltepe Şube Temizlik İşl. ÇÖP KAMYONU 2002 F110.08(4X2)H.S 35 MBB 48 

38 Otobüs İşletmesi DOLMUŞ 2000 LEVEND 35 MBL 66 

39 Otobüs İşletmesi MİDİBÜS 1989 MAGIRUS DEUTZ 35 MFZ 98 

40 Otobüs İşletmesi MİDİBÜS 1989 MAGIRUS DEUTZ 35 MJY 57 

41 Otobüs İşletmesi MİDİBÜS 2001 İVECO 35 MBT 09 

42 Otobüs İşletmesi MİDİBÜS 2001       İVECO                 35 MBT 89 

43 Otobüs İşletmesi MİNİBÜS 2005 IVECO 35 MBJ 15 

44 Park İşleri KAMYONET 1991 LEVEND 35 S 6680 

45 Park İşleri KAMYONET 1984 LEVEND 35 DT 961 

46 Park İşleri MOTOSİKLET 2004 KANUNİ 35 MHT 16 

47 Park İşleri TRAKTÖR 1986 STEYR 8073 35 VA 821 

48 Temizlik İşleri ÇÖP KAMYONU 2001 İVECO(TIR) 35 MBT 28 

49 Temizlik İşleri ÇÖP KAMYONU 2001 İVECO 35 MBT 71 

50 Temizlik İşleri ÇÖP KAMYONU 2001 İVECO 35 MBT 08 

51 Temizlik İşleri ÇÖP KAMYONU 1994 FATİH 105 Gayri Faal 

52 Temizlik İşleri KAMYON 1995 FATİH 35 MBB 15 

53 Temizlik İşleri KAMYON 1971 BEDFORD Gayri Faal 

54 Temizlik İşleri KAMYONET 1991 LEVEND 35 S 6687 

55 Temizlik İşleri KAMYONET 1991 LEVEND 35 Y 1046 

56 Temizlik İşleri MOTOSİKLET 2004 KANUNİ - 

57 Temizlik İşleri TRAKTÖR 1986 STEYR 8073 35 VA 8 

58 Temizlik İşleri TRAKTÖR 1995 STEYR 8073 35 MEJ 78 

59 Temizlik İşleri YOL SÜPÜRME ARACI 2009 HUNDAİ 35 MPM 33 

60 Temizlik İşleri YOL SÜPÜRME MAKİNASI 2000 HAMARAT - 

61 Zabıta Müdürlüğü AMBULANS 2001 MERSEDES BENZ 35 MHR 13 

62 Zabıta Müdürlüğü CENAZE ARACI 1998 PEUGEOT 35 MEE 89 
 

 

 



 
 
 

 

S.NO ÜNİTESİ CİNSİ MODELİ MARKASI 
PLAKA 

NO 

63 Zabıta Müdürlüğü DOLMUŞ 1998 PEUGET 35 MEE 90 

64 Zabıta Müdürlüğü MOTOSİKLET 2004 KANUNİ - 

65 Zabıta Müdürlüğü MOTOSİKLET 2004 KANUNİ - 

66 Asarlık Şube TAKSİ (Gayri Faal) 1985 RENAULT 35 MHS 59 

67 Asarlık Şube Fen İşl. KAMYON 1998 FATİH 35 MHB 72 

68 Asarlık Şube Fen İşl. KAMYON 1992  S 900 35 CLF 73 

69 Asarlık Şube Fen İşl. KAMYONET 1996 LEVEND 35 MBD 52 

70 Asarlık Şube Fen İşl. KEPÇE 1993 JCB 
 

71 Asarlık Şube Fen İşl. RÖMORK 1994 RÖMORK 
 

72 Asarlık Şube Fen İşl. SULAMA ARACI 1998 FATİH 35 MAB 66 

73 Asarlık Şube Fen İşl. TRAKTÖR  994 STEYR  8053 35 CDH 20 

74 Asarlık Şube Fen İşl. VİDANJÖR 1994 BEDFORD 35 CDH 19 

75 Asarlık Şube Temizlik İşl. ÇÖP KAMYONU 1996 FATİH 35 MEC 20 

76 Asarlık Şube Temizlik İşl. ÇÖP KAMYONU 2005 FATİH 35 MLT 12 

77 Asarlık Şube Zabıta CENAZE ARACI 1996 LEVEND 35 MMZ 28 

78 Emiralem Şube KAMYON (Gayri Faal) 
 

ENLER 34 BAE 41 

79 Emiralem Şube Fen İşl. ÇİFT SIRALI KAMYONET 1993 LEVEND 35 BBK 81  

80 Emiralem Şube Fen İşl. İŞ MAKİNASI 1993 MASTAŞ 34-93  309 

81 Emiralem Şube Fen İşl. İŞ MAKİNESİ 1997 MASTAŞ 35-1   2004 

82 Emiralem Şube Fen İşl. 
   KAMYON  

  (İLAVE DAMPERLİ KASA) 
1998 FATİH 35 MBK 80 

83 Emiralem Şube Fen İşl. KAMYON (Gayri Faal 
 

TATRA 35 MBK 01 

84 Emiralem Şube Fen İşl. KAMYON(SU TANKERİ) 1996 FATİH 35 MCF 69 

85 Emiralem Şube Fen İşl. KAMYONET(Kapalı Kasa) 1991 LEVEND 35 MEC 26 

86 Emiralem Şube Fen İşl. ROMORK 
   

87 Emiralem Şube Fen İşl. ROMORK 
   

88 Emiralem Şube Fen İşl. TRAKTÖR 1988 FİAT 35 ZS 615 

89 Emiralem Şube Fen İşl. TRAKTÖR 1991 ÜNİVERSAL 35 MJE 88 

90 Emiralem Şube Fen İşl. VİDANJÖR  AMYONET 1994 İVECO 35 BVZ 11 

91 Emiralem Şube Temizlik İşl. 
HİDROLİK SIKIŞTIRMALI 

ÇÖP KAMYONU 
1993 İVECO 35 BDV 39 

92 Emiralem Şube Temizlik İşl. YOL SÜPÜRME MAKİNASI 1991 TİSAN 
 

93 Koyundere Şube 
BMC KAMYONET 

(Gayri Faal)  
BMC 

 
 

 

 
 



 
 
 

 

S.NO ÜNİTESİ CİNSİ MODELİ MARKASI 
PLAKA 

NO 

94 Koyundere Şube ÇİM BİÇME MAKİNASI 
   

95 Koyundere Şube KAMYONET (Gayri Faal) 1973 DODGE 35 MEA 84 

96 Koyundere Şube TAKSİ (Gayri Faal) 1990 RENAULT TOROS 35 P 9326 

97 Koyundere Şube ZİRAİ TRAKTÖR 
  

35 MAH 21 

98 Koyundere Şube Fen İşl. DAMPERLİ KAMYON 1997 
 

35 MNR 77 

99 Koyundere Şube Fen İşl. KAMYON VİDANJÖR 1993 BMC 35 BJB 32 

100 Koyundere Şube Fen İşl. KAMYONET 2005 TM.30 35 MJC 33 

101 Koyundere Şube Fen İşl. KAMYONET 2006 TM.30 35 MMU 29 

102 Koyundere Şube Fen İşl. 
TRAKTÖR KAZICI 

YÜKLEYİCİ KEPÇE 
1992 FİAT 

 

103 Koyundere Şube Park İşl. KAMYON-TANKER 1968 AUSTİN 35 MBU 97 

104 Koyundere Şube Temizlik İşl. ÇÖP KAMYONU 1992 FATİH 35 UK 081 

105 Koyundere Şube Temizlik İşl. KAMYON 1994 FATİH 35 BND 42 

106 Seyrek Şube OTOBÜS (Gayri Faal) 1981 MAN 35 MAN 65 

107 Seyrek Şube TAKSİ 1994 OPEL BİNEK OTO 35 BSU 08 

108 Seyrek Şube 
TRAKTÖR KEPÇE 

(Gayri Faal) 
1 93 MASSEY FERGUSON 

 

109 Seyrek Şube Fen İşl. DAMPERLİ RÖMORK 1998 
 

--- 

110 Seyrek Şube Fen İşl. GREYDER 1996 GREYDER 
 

111 Seyrek Şube Fen İşl. İTFAİYE ARACI 1994 FATİH 35 BND 45 

112 Seyrek Şube Fen İşl. KAMYON 1991 FATİH 35 MPF 72 

113 Seyrek Şube Fen İşl. KAMYONET(ÇİFT SIRALI) 1996 LEVEND 35 MBS 22 

114 Seyrek Şube Fen İşl. KAZICI YÜK. İŞ. MAK  JCB 1995 JCB 
 

115 Seyrek Şube Fen İşl. TRAKTÖR 1998 STEYR 35 MEN 19 

116 Seyrek Şube Fen İşl. TRAKTÖR 2000 SAME 35 MKP 99 

117 Seyrek Şube Fen İşl. VİDANJÖR 1 98 FATİH 35 MEE 84 

118 Seyrek Şube Temizlik İşl. ÇÖP KAMYONU 1998 FATİH 35 MEE 83 

119 Seyrek Şube Temizlik İşl. TRAKTÖR + YOL SÜPÜRME 1993 STEYR + HAMARAT 35 BSC 06 

120 Türkelli Şube OTOBÜS (Gayri Faal) 1992 MAN 590 35 MAM 19 

121 Türkelli Şube TAKSİ (Gayri Faal) 1978 RENAULT 35 PV 845 

122 Türkelli Şube Fen İşl. İŞ MAKİNASI 1993 HİDROMEX 34-93-298 

123 Türkelli Şube Fen İşl.   KAMYON 1993 FATİH  BMC 35 LA 408 

124 Türkelli Şube Fen İşl. TAKSİ 1991 ŞAHİN 35 MAP 62 
 

 

 



 
 
 

 

 

S.NO ÜNİTESİ CİNSİ MODELİ MARKASI 
PLAKA 

NO 

125 Türkelli Şube Fen İşl. TRAKTÖR 1994 MASSEY FERGUSON 35 BNB 27 

126 Türkelli Şube Temizlik İşl. ÇÖP KAMYONU 1993 IVECO 65P 35 BJH 45 

127 Ulukent  Şube MOTORSİKLET 
 

KANUNİ 35 MKM 99 

128 Ulukent  Şube MOTORSİKLET 
 

KANUNİ 35 MKN 03 

129 Ulukent  Şube TAKSİ 1998 TOFAŞ KARTAL 35 MDS 47 

130 Ulukent  Şube Fen İşl. EKSKAVATÖR (İŞ MAKİNESİ) 1993 JCB 35-13-99-004 

131 Ulukent Şube Fen İşl. İTFAİYE ARACI 2004 MEGANE SEDAN 35 MCM 82 

132 Ulukent  Şube Fen İşl. İTFAİYE ARAZÖZÜ 1996 FATİH 35 MEL 68 

133 Ulukent  Şube Fen İşl. KAMYON (DAMPERLİ KASA) 1998 FATİH 35 MFS 57 

134 Ulukent  Şube Fen İşl. KAMYON (DAMPERLİ KASA) 2001 FORD 35 MJY 39 

135 Ulukent  Şube Fen İşl. KAMYONET(AÇIK SAÇ) 1983 BMC 35 MJN 51 

136 Ulukent  Şube Fen İşl. KAMYONET(ÇİFT SIRALI) 1986 LEYLAND 35 MHJ 13 

137 Ulukent  Şube Fen İşl. KAMYONET(ÇİFT SIRALI) 1997 LEVEND 35 MCK 40 

138 Ulukent  Şube Fen İşl. KOMPRESÖR 
   

139 Ulukent  Şube Fen İşl. TRAKTÖR 1992 TÜRK-FİAT 35 ZZ 770 

140 Ulukent  Şube Fen İşl. VİDANJÖR KAMYON 1993 FATİH 35 EY 514 

141 Ulukent Şube Temizlik  İşl. ÇÖP KAMYONU 1992 FATİH 35 MEL 6 

142 Ulukent Şube Temizlik  İşl. ÇÖP KAMYONU (Gayri Faal ) 1996 FATİH 35 MFS 56 

143 Ulukent Şube Temizlik  İşl. KAMYON 1996 FATİH 35 MBF 90 

144 Ulukent Şube Temizlik  İşl. YOL SÜPÜRME MAKİNESİ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Teşkilat Yapısı 
MENEMEN BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

BELEDİYE MECLİSİ
BELEDİYE BAŞKANI

Tahir ŞAHİN

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
BAŞKAN YARDIMCISI

MALİ 
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK ve 
İSTİMLAK  

MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK 
İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN 
KAYNAKLARI 

ve EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN 
ve HALKLA 
İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL 
YARDIM 
İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR ve 
SOSYAL  

İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

ETÜD PROJE 
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve 
ŞEHİRCİLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK 
İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA 
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK 
İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN DANIŞMANI

BELEDİYE ENCÜMENİ



 
 

 

5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye idaresi Belediye Meclisi, Belediye Encümeni 

ve  Belediye Başkanından oluşmaktadır.  

Menemen Belediye Meclisi 

Menemen Belediye Meclisi, Menemen Belediyesi’nin karar organıdır. Meclis, halk 

tarafından doğrudan seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Meclis üye sayısı 31’dir.Menemen Belediye 

Başkanı Belediye Meclisinin başkanıdır. 

Meclis, her ayın ilk  haftasında toplanmaktadır. 2010 yılında Eylül ayında tatil yapma kararı 

almıştır. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Belediye Meclisi; stratejik plan ve faaliyet raporlarının onaylanması, bütçe ve performans 

ölçütlerinin belirlenmesi, imar planlarının görüşülmesi, onaylanması gibi genel hizmet politikaları 

ve stratejilerinin belirlenmesinin yanı sıra norm kadro kapsamında belediye kadro ihdası ve 

değiştirilmesine karar verilmesi gibi iç örgütlenmeye dönük kararları alır. 

Belediye adına imtiyaz verilmesi, belediye iştiraklerinin özelleştirilmesine veya sermaye 

artışına karar verilmesi, borçlanmaların onaylanması da Belediye Meclisinin görevleri arasındadır. 

 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre, siyasi parti guruplarından 

belirlenecek üyelerin katılımıyla ihtisas komisyonları kurulur. 

 İmar Komisyonu, 

  Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması zorunludur. 

MENEMEN  BELEDİYE  

MECLİSİ 

 

MECLİS BAŞKANI 

MECLİS 2.BAŞKAN 

VEKİLİ 
MECLİS 1.BAŞKAN 

VEKİLİ 

DİVAN  KATİPLERİ 



 
 
 

 

2010 yılı Meclisinde ayrıca Hukuk, Tarım-Çevre, Kadın-Erkek Eşitliği, Eğitim-Kültür-Spor-

Ulaşım ve Esnaf-Meslek Odaları İhtisas Komisyonları da bulunmaktadır. 

Menemen Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlar 
 

İmar Komisyonu  

1. Mustafa SEVİNÇ 

2. Naci ÖZSU 

3. Ergun ATEŞ 

4. Mustafa UZUNALLI 

5. Ali KESMEZ 

Tarım - Çevre Komisyonu  

1. Recai ÖNAL 

2. İrfan ARAS 

3. Veli DAL 

4. Mustafa FURUNCU 

5. Günay SİVRİTEPE 

Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu  

1. Serpil ERTUĞ 

2. Nuray KIZILTEPE 

3. Ercan ŞENEL 

4. Hülya ÖZENOĞLU 

5. Tanzer SUCU 

Eğitim-Kültür-Spor-Ulaşım Komisyonu  

1.Yakup EYRİCE 

2.Emin GÖRER 

3. Doğan ÇANDARLI 

 

 

Plan - Bütçe Komisyonu Üyeleri: 

1. Oskay DÖNMEZ 

2. Veli ÇAYLAK 

3. Adnan GÖKDEMİR 

4. Pelin YAYALAR 

5. Mehmet AYDIN 

Hukuk Komisyonu  

1. Veli ÇAYLAK 

2. Masum HAMAN 

3. Hilmi ALSANCAK 

4. Durmaz BAYRAKTAR 

5. Zeki YÜCEL 

Esnaf-Meslek Odaları Komisyonu  

1. Doğan ÇANDARLI 

2. Hilmi ALSANCAK 

3. Ergun ATEŞ 

4. Hülya ÖZENOĞLU 

5. Tanzer SUCU 

4. Mustafa FURUNCU 

5. Günay SİVRİTEPE 

 

 

                   2010 Yılı İhtisas Komisyonları 

Toplantı Sayıları 

Komisyon Adı Toplantı Sayısı  

İmar  Komisyonu 12  

Hukuk Komisyonu 7  

Plan – Bütçe Komisyonu 5  

Eğitim Komisyonu 2  

Toplam 26  

 

 Menemen Belediye Meclisince alınan 

kararlar, Kaymakamlığa ve ilgili birimlere 

gönderilerek yürürlüğe girmektedir. 

 

                             2006 – 2010 Yılları Arasında Alınan 

Meclis Kararları 

Yıl  Sayı 

2006  58 

2007  46 

2008  42 

2009  85 

2010  81 

Toplam  312 

Tablo :13 

 
Tablo :14 

 



 
 
 

 

 

MECLİS ÜYESİ 
 

MECLİS ÜYESİ 
 

MECLİS ÜYESİ 

 

MECLİS ÜYESİ  

MALİ 

HİZMETLER 

MÜDÜRÜ 

FEN İŞLERİ 

MÜDÜRÜ 

YAZI İŞLERİ 

MÜDÜRÜ 

Menemen Belediye Encümeni 

Belediye Encümeni; Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri 

arasından bir yıl için gizli oyla seçilen üç üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere 

Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden 

oluşur. 

 

 

 

 

 

 

 

Sİ 

 

Belediye Encümeni; stratejik plan ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine 

görüş bildirir, kamulaştırma ve ihale kararlarını alır, denetimler sonucundaki cezaları ve imar 

uygulamalarını karara bağlar, taşınmaz mal alım, satım ve trampası ile ilgili Meclis kararlarını 

uygular ve disiplin kurulu kararlarını yerine getirir.  

2010 yılı içerisinde alınan Encümen kararları incelendiğinde en çok Zabıta Müdürlüğünden 

havale edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin mevzuat ile ilgili kararlar alındığı 

görülmüştür. Ağırlıklı olarak Belediyemiz sınırları içerisindeki işyerlerinin mevzuat hükümlerine 

uygun olarak çalıştırılması için alınan ceza-i encümen kararları ile Belediyemize  önemli miktarda 

gelir sağlanmıştır.  

Encümen kararlarının dağılımına bakıldığında 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun 

olarak her türlü imar uygulamalarına (18.madde, 16.madde, ifraz, tevhid, kamulaştırma vb.) yönelik 

161 adet dosyanın karara bağlandığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞKAN 

MENEMEN BELEDİYE 

BAŞKANI 



 
 
 

 

 

Menemen Belediye Başkanı 

Menemen Belediye Başkanı, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. İlçe 

Belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. 

Belediye Başkanı; 

 Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmekten, 

 Belediye kaynaklarını ve teşkilatını sevk ve idare etmekten 

 Belediye Meclisinin ve Belediye Encümenin aldığı kararları uygulamaktan 

sorumludur. 

Hiyerarşik Yapı                

 
2005–2010 Yıllarında Organizasyon Yapısındaki Değişimler 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Belediye Başkan Yardımcılıkları 1 1 1 1 2 2 

Daire Müdürlükleri 4 4 5 5 7 8 

Menemen Belediyesi’nde; başkan, başkan yardımcıları, danışmanı,  müdürler,  şefler, 

memur ve işçilerden oluşan hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Başkan Yardımcıları ve başkan 

danışmanı taktik, müdürlükler , amirlikler ve sorumluluklar ise operasyonel düzeydeki işlemlerin 

yürütülmesi ile yükümlüdür. Başkan, belediye meclisi ve belediye encümeni gibi organlar da üst 

yönetimi, diğer bir ifade ile stratejik düzeyde kararların alındığı ve uygulama talimatının verildiği 

üst kademeyi oluşturmaktadır. Belediyemizde, 2 Başkan Yardımcısı  8 Müdür , 7 Şube Sorumlusu, 

2 Amir, 4 Komiser,  4 Şef bulunmaktadır. 

Encümen Kararlarının Konularına Göre Dağılımı 

Konu 2009 2010 

Adet Oran(%) Adet Oran(%) 

Mali konular 50 14,25% 55 9,73% 

İmar Konuları 117 33,34% 161 28,50% 

İhale Konuları 71 20,23% 90 15,93% 

İşyeri Açma Yönetmeliği ve PVS Kanunu ile İlgili  104 29,63% 238 42,12% 

Emeklilik 3 0,85% 8 1,42% 

Diğer 6 1,70% 13 2,30% 

Toplam 351 100% 565 100% 

Tablo :15 
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İştirakler 

Menemen Belediyesi iştiraki olan şirketler, Belediye Kanunu’nun verdiği yetkiye istinaden 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuş özel hukuk 

tüzel kişiliğine haiz şirketlerdir. Bu şirketlerin yönetim denetim işleyişleri de yine TTK ve ilgili 

mevzuat hükümlerine tabidir. 

2010 yılında, Menemen Belediyesine bağlı faaliyet gösteren ve iştiraki olan 1 şirket 

bulunmaktadır . Bu şirket, Belediyemiz hizmetleri ile ilgili olarak Meta-Su İnş. Taşım. Unlu 

Mam.Turizm San ve Tic. Ltd. Şti adında  taşımacılık ve işletmecilik alanlarında faaliyet 

göstermektedir. 

3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Servisimiz, Belediyemizin bilgisayar otomasyonunun ve paket programlarının verimli 

çalışmasını sağlamak, bilgi işlem konusunda birimler arasında koordinasyon çalışmaları yürütmek, 

bilgisayar teknolojisini takip ederek belediyemizin otomasyon gelişimini ve hizmetini kesintisiz 

yerine getirme çalışmalarını sürdürmektedir.  

Belediyemizde mevcut bilgisayarda kurulmuş olan programların bakım ve 

güncelleştirmelerini yapmak / yaptırmak, dış tehlikelere karşı güvenlik önlemlerinin alınması, 

İnternet ve network ağı fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalışması, tüm bilgisayar, yazıcı ve yan 

donanımlarının tamir ve bakımları servisimiz tarafından yapılmaktadır. 

Birimimizin başlıca yetki ve sorumlulukları; 

1- Belediyemizin iç ve dış birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuş olan programların 

bakım ve program güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak,  

2- Bilgisayar Donanım ve yan ürünlerinin bakımını yaparak, faal halde bulundurmak, 

Gerekli görüldüğünde satınalma yoluyla alımı yapılan malzemelerin, bakım-onarım ve eğitimi ile 

ilgili konuları, yetkili olan firmalara yaptırmak, 

3- Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesini sağlamak, eğer garantisi 

devam ediyorsa garantisi kapsamında arızanın giderilmesini sağlamak ve bununla ilgili işlemleri 

yürütmek, Virüs ya da trojenden kaynaklanan arıza mevcut ise gerekiyorsa bilgisayara sistemi 

yeniden yüklemek. Eğer ulaşılabiliyorsa verilerin kontrolünü ve güvenliği sağlamak, 

4-Arıza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya da 

tamirinin ekonomik olmadığı durumlarda; donanımın hurdaya ayrılmasını sağlamak   



 
 
 

 

5- Serverlerin ve bilgisayar ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli güvenli ve çalışır 

halde tutulmasını sağlar. İletişim arızasının dış birimlerle ilgili olduğu durumlarda ilgili dış 

birimden gelen arıza onarım talebine göre gerekli müdahaleleri yapmak, 

6- Bilgisayarların tüm işlevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları 

arasındaki bağlantıları kurmaya yarayan yazılımların, güncelleştirilmesini sağlamak, 

7- Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, gelişen bilişim 

teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek mevcut olan donanım 

ve yazılımı güncelleştirmek ya da gerektiğinde yenisini satın almak,  

8- İç ve dış birimlere ait bilgisayarların veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını 

tesis ederek, kurmak ve yürütmek, yine iç ve dış birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleşme 

sistemi ile birimler arası dosya paylaşma ve bilgi alışverişi imkanının sağlamak, 

9- Bilgisayar, çevresel donanım, ilgili yöntem ve yazılımlar ile bunların gelişmesine katkıda 

bulunmak ve potansiyelini arttırmak 

10-Yeni hizmet birimleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin gerek yazılım 

gerek donanım ihtiyaçlarını temin etmek, 

11- Günlük yedekleme işlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak, 

12- İlgili diğer görevleri yapmak, 

Belediyemiz bünyesinde uygulanmakta olan, kent yaşamını kolaylaştıran, bilgi ve 

teknolojiye yönelik yazılım ve uygulamaları şu şekilde inceleyebilirsiniz. 

WİN-KENT (BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI) 

Menemen Belediyesi’nde uygulanmakta olan Win-kent Belediyecilik sistemi, belediyenin 

tüm birimlerinin üzerinde çalışacağı ve her birimin kendi işini kolaylıkla takip edeceği ortak bir 

platform oluşturmaktadır.  

Win.kent uygulamaları tek bir sunucu üzerinden çalışmaktadır. Tüm çalışanlar aynı sistem 

üzerindeki tek ve güncel olan bilgiyi kullanmaktadırlar. İşlemler çoklu kullanıma elverişli olduğu 

için aynı işlemi birden fazla kullanıcı aynı anda yapabilmektedir. Sistem tüm hareketleri kendi 

içersinde anlık olarak takip edebilmektedir. 

Bu uygulama ile belediyenin beyana veya tahakkuka dayalı tüm gelirlerinin takibinde 

önemli bir kontrol sistemi sağlanmaktadır. Vatandaşa ait tek sicil ile o kişinin tüm gelir 

gruplarındaki hareketleri anında takip edilebilmektedir. Vatandaşa ait farklı siciller var ise bunlar 

tek bir sicil altında birleştirilmekte ve bilgi tek bir elde toplanmaktadır.  



 
 
 

 

WEB HİZMETLERİMİZ 

Menemen Belediyesi web sitesi olan www.menemen.bel.tr adresine tıklayarak 7 gün 24 saat 

internet erişimi olan her yerden belediyemiz hizmet ve faaliyetlerine erişebilmek mümkün 

olmaktadır. 

1- www.menemen.bel.tr : Menemen Belediyesi web sayfası ile meclis kararları 

yayınlanmakta , güncel konular ile ilgili bilgi alınmakta, istek ve şikayetler internet ortamında 

kaydedilmektedir. 

2- www.mebet.net: Menemen Belediye Tiyatro Topluluğu web sayfası düzenli 

güncellemelerle topluluğa ait oyun ve etkinliklerin tiyatro severlere internet üzerinden tanıtılması 

amacıyla kurulmuştur.  

Teknolojik Altyapı ve Donanım ve Yazılımlar 

Belediyemiz Merkez ve Şubelerimiz toplamında mevcut donanımımız; 3 adet kesintisiz güç 

kaynağı, 2 adet regülatör, 1 adet Windows Server 2000, 1 adet Windows Server 2003, 3 adet 

SHDSL Noktadan noktaya bağlantı, 100 adet çeşitli özelliklerde masaüstü bilgisayar, 5 adet Çeşitli 

marka ve özellikte taşınabilir bilgisayar, 8 adet santral, 70 adet yazıcı, 6 adet tarayıcı, 18 adet 

fotokopi, ve bu cihazların bağlı bulunduğu Network cihazlarının yıl içerisindeki periyodik 

bakımları, yedekleme işlemleri, olası arızalarda müdahaleleri müdürlüğümüz tarafından eksiksiz 

olarak yapılmaktadır. 

Menemen Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından sağlanan ve kurumumuzca 

kullanılan yazılımlar, Windows Server 2003, Oracle DB,  Lınux Enterprıse, Sys Mgmt Svr Ent Ed 

2003 English OLP NL, System Mgmt Config Lic 2003 English OLP NL, URL Filtreleme Programı 

Forttiguard, WINKENT (Oracle Tabanlı Belediyecilik Programı), Oracle Net Manager, Windows 7, 

Windows Vista, Windows XP Professional, Windows XP Home, Kazancı Hukuk Programı, Toplu 

SMS otomasyonu, Kaspersky BusinessSpace Security Server. 

4. İnsan Kaynakları 

Menemen Belediyesi insan kaynakları yönetimi, hizmetlerin sunulmasında görev yapacak 

çalışanların yüksek hizmet bilinci ve çözüm üretme anlayışı ile faaliyetlerini sunmaları ve değer 

üretmeleri anlayışıyla yürütülmektedir. İnsan kaynaklarında memur, sözleşmeli memur ve işçi 

olmak üzere 3 farklı istihdam türü söz konusudur. 

31 Aralık 2010 tarihi itibari ile Belediyemizde 42 memur ,  4 sözleşmeli personel ve 319 işçi 

(316’sı geçici işçi) olmak üzere toplamda 365 çalışan bulunmaktadır. 

http://www.menemen.bel.tr/


 
 
 

 

2010 yılı içerisinde 22 geçici işçi, 1 Sözleşmeli Personel çalışmaya başlamıştır. Buna 

karşılık ise; 21/04/2010 tarih ve 27559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/9 sayılı 

Başbakanlık Genelgesiyle, tüzel kişiliği kaldırılarak belediyemize devredilen  7 belde belediyesi 

personelinden norm ve ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen 45 memur ve 119 işçi personel, Valilik 

Makamının Olur’ları ile merkezi idare kuruluşlarının taşra teşkilatındaki boş kadrolarına atanarak 

Belediyemizden ayrılmışlardır. 

Ayrıca 1 memur ve 13 işçi kurumdan emekli, istifa ve ölüm vb. nedenlerle ayrılmıştır. Bu 

şekilde yıl başında  520 olan personel sayısı yıl sonunda 365’e düşmüştür. 

2010 yılında Menemen Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren birimlerimizin isteği 

doğrultusunda, 22’si üniversite öğrencisi ve 6’sı lise öğrencisi olmak üzere toplamda 28 öğrenciye 

staj imkânı sunulmuştur. 

                             2007-2010 Yılları Arası İstihdam Türlerine Göre Personel Dağılımı 

 

Menemen Belediyesi’nin personel istihdamı sürecinde birtakım politika ve öncelikleri 

vardır. Bu bağlamda öncelikli olarak personel yaş ortalamalarının düşürülerek daha genç ve 

dinamik bir çalışan profilinin oluşturulması ve böylelikle daha verimli çalışmalar yapılması 

amaçlanmaktadır. 

Kurum personelinin genelinin yaş dağılımına bakıldığında yaş ortalaması yüksek olan 

çalışanların emekli olması ve onların yerine genç personelin istihdam edilmesiyle yaş ortalamasının 

düştüğü görülmektedir. Tecrübeli çalışanlarla birlikte genç, dinamik ve eğitim seviyesi yüksek 

çalışanların aynı çatı altında, aynı amaçla çalışması kurumun performansı açısından önemlidir. 
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2008-2010 Yılları Arasında İstihdam Türlerine Göre 

 Personelin Yaş Ortalamaları 

 

Menemen’lilere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çalışanların eğitim durumunun 

yükseltilmesi de Menemen Belediyesi’nin başlıca istihdam politikaları arasında yer almaktadır. 

Yeni işe başlayacak adaylardan eğitim durumları en az lise mezunu olanların tercih edilmesi, 

çalışanların eğitim durumlarının yükseltilmesiyle ilgili çalışmalardan biridir. Bu politika sayesinde 

Menemen Belediyesi bünyesindeki tüm birimlerde nitelikli personel ihtiyacı karşılandığı gibi, iç 

kontrol sisteminin daha etkin çalışmasına da katkı sağlanmaktadır. 2010 yılı içerisinde işe başlayan 

toplam 1 adet sözleşmeli personel üniversite mezunu, 18 işçi personel de lise mezunu, 5 işçi 

personel de ön lisans mezunu olarak istihdam edilmişlerdir. 

365 personelden oluşan Belediye personelinin genel eğitim durumuna bakacak olursak;  254 

kişinin ilköğretim, 73 kişinin lise, 37 kişinin ön lisans/lisans mezunu olduğu görülmektedir. Memur 

ve işçi personeli karşılaştırdığımızda ise, memur personelin eğitim durumunun işçi personele göre 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum grafikler izlendiğinde daha net anlaşılmaktadır. 

Mevcut insan kaynakları yapısının dönüşmesi gereği karşısında da kısa ve uzun vadeli ikili 

bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kısa vadede hizmet içi eğitimlere ağırlık verilirken uzun 

vadede ise memur kadrolarına alınacak eğitimli genç personelin kuruma kazandırılması 

sağlanacaktır. 
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                         Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 

Menemen Belediyesi personelinin eğitim durumunu incelediğimizde, daha önceden istihdam 

edilen işçi personelin eğitim durumlarının ortalama olarak ilköğretim düzeylerinde olması ve işçi 

personelin memur personelden çok olmasından dolayı son yıllardaki eğitim seviyesi yüksek 

personel istihdamı politikası ortalamanın çok fazla yukarı çıkmasını engellemektedir. 

Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı tablosunda Menemen Belediyesi personelinin 

% 8,8’inin genel idare hizmetleri sınıfında ve % 3,3’ünün teknik hizmetler sınıfında olduğu 

görülmektedir.Sağlık hizmetleri sınıfında çalışanların oranı % 0,5’tir. Ayrıca hizmet sınıfı olmayan 

personelin (işçi) oranı da % 87,4’tür. 

          2010 Yılı Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 

 

Hizmet Sınıfı Memur 
Sözleşmeli 

Personel 
İşçi  Toplam 

Yüzde 

% 

Genel İdari Hizmetleri Sınıfı 32   32 8,8 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 2   2 0,5 

Teknik Hizmetler Sınıfı 8 4  12 3,3 

 İşçi   319 319 87,4 

TOPLAM 42 4 319 365 100 

Memur personelin 9’u kadın, 33’ü erkek, sözleşmeli personelin 4’ü erkek , kadrolu işçi 

personelin  3’ü erkek ve geçici işçi personelin ise 30’u kadın, 286’sı erkek olmak üzere toplamda 

39’u kadın ve 326’sı erkek  personelden oluşmaktadır. 
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               2010 Yılı Personelin İstihdam Türüne Göre Cinsiyet Dağılımı  

 

5. Sunulan Hizmetler 

Belediyemizce sunulan hizmetler; imar, yapım, ulaşım, çevre sağlığı, kültür sanat ve turizm, 

park ve bahçe, sosyal, spor, sağlık, zabıta, sivil savunma, basın ve halkla ilişkiler, yaş sebze ve 

meyve hal ve özel kalem hizmetleri başlıkları altında toplanabilir.  

 İmar hizmetleri; imar planları yapmak, yapı denetimi (kaçak yapılar ve imar planının 

uygulanması), kamulaştırma, arsa üretimi yapmak, diğer birimlere lojistik destek sağlamak, 

halihazır harita yapmak, yaptırmaktır. 

 Yapım hizmetleri; yapım işlerinin projelendirilmesi, yol yapımı (cadde, bulvar ve 

kaldırımlar), parke yol kaplaması, restorasyon hizmetleri, park, bahçe, yeşil alan ve çocuk oyun 

alanları yapımı, sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı bina ve tesis yapımı ve spor tesisleri yapımıdır. 

 Ulaşım hizmetleri; şehir içi otobüs toplu taşıma işletmeciliği, toplu taşıma araçları ve 

taksilerin koordinasyonu ve denetimi, trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesi ve sinyalizasyon 

hizmetleri, otopark hizmetleri ve otogar hizmetleridir. 

 Çevre sağlığı hizmetleri; katı ve sıvı atıkların kontrolü, hava kalitesinin korunması, 

gürültü kontrolü, GSM ruhsatı vermek ve denetlemek ve başıboş hayvanların bakımıdır. 

 Kültür sanat ve turizm hizmetleri; kitap yayınları, kültür, sanat etkinlikleri, bando 

takımı, hizmetlerinin yürütülmesidir. 
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 Park ve bahçe hizmetleri; çevre düzenlemesi - kentsel tasarım, park, bahçe, yeşil alan 

ve çocuk oyun alanlarının bakımı, şehir içi peyzaj çalışmaları ve ücretsiz fidan dağıtımıdır. 

 Sosyal yardım hizmetleri;  ayni-nakdi yardım hizmetleri (aşevleri, iaşe yardımları, 

eğitim gereçleri ve kırtasiye yardımı, sosyal güvencesi olmayanlara tedavi yardımı), gençlik 

merkezleri, engellilere destek hizmetleridir. 

 Spor hizmetleri; halı sahalar, kapalı spor tesisleri ve yürüyüş ve bisiklet yolları, vb. 

 Sağlık hizmetleri; hayvan ve hayvansal gıda maddelerinin nakli için menşei belgesi 

verilmesi, gıda mevzuatına uygun sağlık denetimi, kurum içi sağlık (Diş Sağlığı) hizmetleridir. 

 Zabıta hizmetleri; zabıta hizmetlerinin yürütülmesi, zabıta personelin eğitilmesi, trafik 

hizmetlerinin yürütülmesi, zabıta destek hizmetleri, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbir 

alınması ve kanunda belirlenmiş olan görevlerin takip edilmesidir. 

 Sivil savunma hizmetleri; afet (sel, deprem, savaş vb.) öncesi ve sonrası planlama 

eğitim ve tatbikat çalışmalarının yapılmasıdır. 

 Basın ve halkla ilişkiler; imaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları, kurum adına mesaj, 

tebrik ve taziyeler, istek ve şikayetlerin takibi, etkinliklerin organizasyonu, anket çalışmaları ve 

medya ile ilişkilerin sağlanmasıdır. 

 Yaş sebze ve meyve hal hizmetleri; kalite ve standartların korunması, üretici ve tüketici 

haklarının korunması ve kayıt dışı üretimin kayıt altına alınmasıdır. 

 Özel kalem; tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetlerdir. 

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Stratejik Yönetim 

Menemen Belediyesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı 

Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde; 

 Politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, 

 Amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve performans esaslı bütçelemenin 

geliştirilmesi, 

 Kamu hizmetlerinin arzında hizmet sunulan kesimlerin taleplerine duyarlılığın 

artırılması, 

 Hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi hususlarını vurgulayan yeni kamu yönetimi 

anlayışının gereği stratejik plan, performans programı ve performans raporlama çalışmalarını 

sürdürmektedir. 



 
 
 

 

Stratejik Plan Menemen Belediyesi’nin mevcut 2007-2009 Stratejik Planı yasal 

yükümlülükler gereği 29 Mart 2009 yerel seçiminden sonra yenilemiştir. 2010-2014 Stratejik Planı 

02 Ekim 2009 tarihinde Menemen Belediye Meclisi onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

Stratejik planlama çalışmaları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 

kılavuz ışığında mevcut durumun analizi için paydaş, dış çevre, iç çevre ve GZFT analizleri 

yapılmıştır. 

Performans Programı 

Performans programı, 

 Bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken 

faaliyetleri, 

 Bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, 

 Performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun 

hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. 

2009 yılı faaliyet döneminde, 2010-2014 dönemi stratejik plan hazırlama çalışmalarına 

paralel olarak 2010 yılı performans programı da hazırlanarak Menemen Belediye Meclisince 

onaylanmıştır. 2010 yılı performans programı hazırlama sürecinde; performans göstergelerinin 

belirlenmesi, birimlerin bilgilendirilmesi, harcama birimlerinin performans durumlarının 

çıkarılması çalışmaları yürütülmüştür. İdare performans programı da bu çalışmalar çerçevesinde 

hazırlanmıştır. 

Faaliyet Raporu 

5018 sayılı Kanunun 41’inci maddesi, 5302 sayılı Kanunun 39’uncu maddesi ve Kamu 

İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik yasal dayanaklarının gereği olarak 

 Menemen Belediye Başkanlığı’nın stratejik plan ve performans programları uyarınca 

yürüttüğü faaliyetlerini, 

 Belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumunu, 

 Belirlenmiş performans hedeflerinden sapmaların nedenlerini 

 İdare hakkındaki genel ve mali bilgileri 

 Bütçe gerçekleşmelerini ve sapmalar varsa nedenlerini 

içerecek şekilde harcama birimleri ve idari faaliyet raporu hazırlanmaktadır. 



 
 
 

 

2009 Yılı Menemen Belediyesi Faaliyet Raporu 2010 yılında hazırlanmış ve Belediye 

Meclis onayı alınarak gerekli dağıtım yapılmıştır. 

İç Kontrol 

Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun Beşinci Kısmı’nda "iç kontrol sistemi" düzenlenmiştir. Bu kısımda, iç kontrol 

sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, 

mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, 

muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin 

nitelikleri ve atanması, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun 

görevleri hususlarına yer verilmiştir. 

5018 sayılı kanunun 55’inci maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş 

politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak 

tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak 

üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve 

diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır. 

Buna göre kurumumuz, “Ön Mali Kontrol”u idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde , 

harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev , yetki ve sorumluluğunda 

planlamıştır.Kurumumuzda “Kamu İç Kontrol Standartları” ile ilgili yapılan düzenlemeler, şu 

şekilde sıralanabilir; 

 Kontrol Ortamı Standartları 

Etik Değerler ve Dürüstlük 

Menemen Belediyesi yönetici ve çalışanları etik değerlere riayet etmekte; faaliyetlerini 

dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik çerçevesinde yürütmektedir. 

Bu amaçla stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu hazırlanmakta, faaliyet 

raporuyla birlikte performans değerlendirme sonuçları kamuoyuna açıklanmaktadır. 

Birim müdürlüklerinin faaliyet raporlarında yer alan iç güvence kontrol beyanı ile tüm bilgi 

ve belgelerin doğruluğu güvence altına alınmaktadır. 

Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler 

Menemen Belediyesi’nin misyonu “Başta eğitim, sağlık, çevre ve imar alanlarında olmak 

üzere, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap 



 
 
 

 

verebilirlik ilkeleri çerçevesinde  adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim 

anlayışı ile yürütmek; tarihi yerler ve ticari potansiyel gibi zenginlikleri de değerlendirerek, 

beldenin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak 

halkın yaşam kalitesini ve Menemen’in gelişmişlik düzeyini yükseltmektir.” şeklinde belirlenmiş, 

organizasyon şeması  hazırlanmış, stratejik plan ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuoyuna 

duyurulmuştur. 

İdare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yönetmelikler hazırlanarak  

belirlenmektedir.Bu amaçla, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem 

Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri 

Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait görev 

ve çalışma yönetmelikleri hazırlanarak mecliste onaylanmıştır. 

 Risk Değerlendirme Standartları 

Planlama ve Programlama 

Menemen Belediyesi’nin kurum felsefesi (misyon ve vizyon) belirlenerek katılımcı bir 

yaklaşım ile 2007-2009 ve 2010-2014 Stratejik Planı hazırlanmıştır.Stratejik Plan’da yer alan 

amaçlara ilişkin ölçülebilir, ulaşılabilir ve süreli performans göstergeleri, faaliyet ve projeler 

belirlenerek 2007, 2008, 2009 ve 2010 Mali Yılı Performans Programı ve yine stratejik planla 

bütünleşik Faaliyet Raporları hazırlanmıştır. 

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Performans programında belirlenen hedeflerin gerçekleşme değerlerinin analiz edildiği ve 

üst yönetimin katıldığı stratejik yönetim ve kurumsal performans değerlendirme toplantılarında 

hedefler tek tek incelenmekte, sapma nedenleri açıklanarak riskler ile alınması gereken tedbirler 

belirlenmektedir.  

Ayrıca birim müdürlüklerimizin performans temsilcileri ile sürekli bilgi alış verişinde 

bulunulmakta; düzenlenen iletişim ve koordinasyon toplantılarında getirilen öneri ve tedbirler 

değerlendirilmektedir. 
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A. Menemen Belediyesi’nin Amaç ve Hedefleri 

 

Belediyemizin amaç ve hedefleri, 2009 yılında hazırlanarak Belediye Meclisimizce 

onaylanan, 2010 – 2014 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik planda belirtilmiştir: 

  KATILIMCI YÖNETİM 

Stratejik Amaç : Menemen halkının, kentle ilgili karar ve uygulamalarına etkin 

katılımının sağlanması. 

Politika : Kent Konseyi uygulamasının sürekliği ve etkinliklerinin artırılması.  

 Stratejik Hedef 1 : Meclislerin sürekliliği(Gençlik Meclisi, Kadınlar Meclisi ,Engelliler 

Meclisi) 

 Stratejik Hedef 2 : Meclislerin oluşturulması   (Çocuk Meclisi,Yaşlılar Meclisi) 

 Stratejik Hedef 3 : Meclis Çalışma gruplarının sürekliliği (İmar  ve Çevre Çal.Grubu., 

Sağlık Çal.Grubu, Eğitim Çal.Grubu, Kültür  ve Sanat Çal.Grubu) 

 Stratejik Hedef 4 : Kent Konseyi Toplantıları 

 Stratejik Hedef 5 : Toplantı   tutanaklarının yayınlanması 

Politika : Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması. 

 Stratejik Hedef 1 :  Kamuoyu yoklaması  

 Stratejik Hedef 2 :  İhtiyaç durumunda lokal kamuoyu yoklaması yapılması 

 Stratejik Hedef 3 : İlçemiz merkezi ve yeni bağlanan mahallelerimizdeki 

kahvehanelerde halk toplantıları yapılması  

  KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Stratejik Amaç :  Çağdaş bir kentte yaşanabilirliği sağlamak ve refah seviyesini 

yükseltmek 

Politika : Yatırımların Yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi. 

 Stratejik Hedef 1 :  Plan Düzenlemelerinin yapılması 

 Stratejik Hedef 2 :  Altyapı yatırım desteğinin sağlanması 

Politika : Kente Özgü Markasal Ürünlerin tanıtımı. 

 Stratejik Hedef 1 :  Belediyemiz  İnternet Sitesinde yayımlanması  



 
 
 

 

Politika : Meslek Sitelerinin oluşumunun sürekliliği ve gelişimi. 

 Stratejik Hedef 1 :  Plan  Düzenlemelerinin yapılması 

 Stratejik Hedef 2 :  Altyapı yatırım desteğinin sağlanması 

 .BELEDİYE MALİ YAPISI 

Stratejik Amaç :  Menemen halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli mali 

kaynaklara ulaşılması,Ulusal ve Uluslar arası fonlardan yararlanılması. 

Politika :Gelir Kaynaklarının etkin temini 

 Stratejik Hedef 1 : Tahakkuk  kayıplarının azaltılması.(Yeni başvurularda birimler arası 

otokontrol sistemi uygulaması yapılması.) 

 Stratejik Hedef 2 :Tahsilat oranlarının artırılması .Bina Vergi Tahsilatı (%80),  Arsa 

Vergisi  tahsilatı (%76), Arazi vergi  tahsilatı ( %77 ), ÇTV tahsilatı ( %80), İlan Reklam vergisi-ve 

diğer vergi,harç ve ücretler (%81) 

Politika :Yeni kaynakların oluşturulması. 

 Stratejik Hedef 1 : Ulusal ve Uluslararası fonlardan yararlanma 

 Stratejik Hedef 2 : Yap-işlet-devret modeli uygulaması 

Politika :Denk Bütçe. 

 Stratejik Hedef 1 : Gelir-gider dengesinin sağlanması 

 İNSAN KAYNAKLARI 

Stratejik Amaç :  STRATEJİK AMAÇ : Kentlilere iş ve meslek edindirilmesi, eğitim 

ve kurslar düzenlenmesi, kent bilgi sisteminin  oluşturulması, çözüm masası uygulamasının 

faaliyete geçirilmesi ve belediye ile ilgili kalite yönetim sistemi çalışmaları yapılması 

Politika : Kentteki işsizliği önleyici çalışmalar yapmak. 

 Stratejik Hedef 1 : Her yıl kentteki işsiz sayısını % 10 oranında azaltmak. 

Politika : Kentte yaşayan işsizlere mesleki beceriler kazandırmak. 

 Stratejik Hedef 1 : Her yıl kentteki işsizlere  % 10 oranında yeni meslek kazandırmak 

Politika : Menemen Belediyesine Kurumsal kimlik kazandırmak. 

 Stratejik Hedef 1 : Belediyenin, ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi ile belgelendirilmesi 

Politika : Belediye çalışanlarının hizmet içi eğitim almalarını sağlamak. 



 
 
 

 

 Stratejik Hedef 1 : Her çalışana eğitim verilmesi 

Politika : Kentlilere mesleki kurslar ve beceri eğitimleri düzenlemek. 

 Stratejik Hedef 1 : Yılda 600 kişinin mesleki kurs ve beceri eğitimi almasını sağlamak 

Politika :Kent Bilgi Sistemi 

 Stratejik Hedef 1 : Belediye Kent Bilgi Sistemini oluşturmak 

 ALTYAPI ÇALIŞMALARI 

Stratejik Amaç :  STRATEJİK AMAÇ  : Çağdaş ,sağlıklı yaşanabilir bir kentleşme. 

Politika   : Altyapının tamamlanması. 

 Stratejik Hedef 1 : Yol çalışmaları:Asfalt ( 500.000 m2 ), Sathi kaplama, Beton asfalt, 

Parke yol ( 125.000 m2), Bakım -onarım  

 Stratejik Hedef 2 : Planlı yolların açılması 

 Stratejik Hedef 3 : Bordür ve tretuvar 

 Stratejik Hedef 4 : Tüm ova yollarının asfaltlanması 

 Stratejik Hedef 5 : Ulukent -Koyundere-Asarlık mahallelerinde yol çalışmaları 

 Stratejik Hedef 6 : Lise Yoluna alternatif bir yolun açılması 

Politika : Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması,geliştirilmesi ve korunması. 

 Stratejik Hedef 1 : Kişi başına düşen yeşil alan - 2009 yılında ( 3,5 m2) 

 Stratejik Hedef 2 : Park sayısı ve çocuk oyun alanları   (48 adet)                                           

 Stratejik Hedef 3 : Ağaçlandırma çalışmaları (Yılda 250.000 adet) 

 SOSYAL BELEDİYECİLİK 

Stratejik Amaç :  Toplumda korunmaya,bakıma ve yardıma muhtaç tüm birey ve 

gruplara ihtiyaç temelli ve toplum destekli hizmet sunmak,birey ve grupları tek taraflı bağımlılıktan 

kurtararak kendi öz kaynaklarını ve potansiyellerini kullanmalarını sağlamak. 

Politika   : Sosyal faaliyetlerde işbirliğinin sağlanması. 

 Stratejik Hedef 1 : Kamu    Kurumları    ve STK.larla ile işbirliği 

 Stratejik Hedef 2: Yoksulluk haritasının çıkartılması 

 Stratejik Hedef 3 : İşbirliği   Standartlarının belirlenmesi. 

 Stratejik Hedef 4 : İstihdam sağlanması amacıyla  sanayicileri ile işbirliği 

Politika   : Yoksulların desteklenmesi. 



 
 
 

 

 Stratejik Hedef 1 : a)Yardım konuları -Günlük sıcak çorba, Muayene ve ilaç 

yardımı,Toplu Sünnet, Toplu Nikah, Asker aylığı, İftar Çadırları, Yakacak yardımı, Ambulans 

yardımı, Giyecek yardımı, Okullarda diş taraması 

 Stratejik Hedef 2 : Meslek kazandırma kursları 

Politika   : Özürlü kesimin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi. 

 Stratejik Hedef 1 : Bilgi bankasının oluşturulması. 

 Stratejik Hedef 2 : Fiziki yapıda ulaşılabilirliğin sağlanması (İlgili mevzuatlar 

çerçevesince) 

 Stratejik Hedef 3 : Engelliler Parkı yapılması. 

 Stratejik Hedef 4 : Lojistik  destek sağlanması. 

 Stratejik Hedef 5 : Gönüllü katılımın sağlanması. 

 Stratejik Hedef 6 : Engelliler Haftası Kutlaması 

Politika   : İstismar ve şiddete uğramış Kadınlara yönelik projelere ağırlık verilmesi. 

 Stratejik Hedef 1 : Kadın     Danışma     ve Dayanışma      Merkezinin Oluşturulması ve 

geliştirilmesi. 

 Stratejik Hedef 2 : Kadın Sığınma Evi 

Politika   : Çocuk ve gençlere yönelik projeler. 

 Stratejik Hedef 1 : İlçemizdeki tüm okullarda sağlık taraması yapılması 

 Stratejik Hedef 2 : İlçemizdeki tüm öğrencilere ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimi 

sunmak.(Her yıl 18.000 öğrenci ) 

 Stratejik Hedef 3 : Tüzel kişiliği sona eren beldelerde de öğrencilerin çalışacağı 

Belediye ekmek satış büfeleri açılması 

 Stratejik Hedef 4 : Belediyemiz ekmek büfelerinde stajyer öğrenci çalıştırmak. 

 Stratejik Hedef 5 : Spor alanları ve tesisler     - Havuz,  Halı saha, Voleybol ve basketbol 

sahaları 

 KURUMSAL YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ 

Stratejik Amaç :  Kurum    çalışanlarının    kurumuna    ve    işine aidiyet    duygularını    

geliştirilerek, etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve 

geliştirilmesi. 

Politika   : Performans Yönetim Politikasının belirlenmesi. 



 
 
 

 

 Stratejik Hedef 1 : Birimlerin faaliyetleri ve performansı 

 Stratejik Hedef 2 : Çalışanların   görev-yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi 

Politika   : Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması. 

 Stratejik Hedef 1 : Dergi çıkarılması. 

 Stratejik Hedef 2 : Meclis kararlarının ilanı 

 Stratejik Hedef 3 : İhale  ilanlarının duyurulması. 

 KURUMSAL İLETİŞİM 

Stratejik Amaç :  Kurum içinde her düzeyde ve kurum dışında hedef kitlelerle etkin ve 

sağlıklı iletişimin sağlanması. 

Politika   : Kurumsal İnternet Sitesinin devamlılığı ve geliştirilmesi. 

 Stratejik Hedef 1 : Canlı yayın sisteminin oluşturulması -Yol  ve   kavşak  noktalarının  

izlenmesi. 

 Stratejik Hedef 2 : Menemen Belediyesi  Web sayfasının sürekli güncellemesinin 

yapılması 

 Stratejik Hedef 3 : Duyurular ve ilanlar -Cenaze ilanları , Su , elektrik kesintisi ve 

uygulamaya yönelik ilanlar 

Politika   : Kurum dışı iletişim kanallarından etkin yararlanma 

 Stratejik Hedef 1 : Yazılı Basın  -Gazete ,Dergi 

 Stratejik Hedef 2 : Görsel Basın -TV. 

 Stratejik Hedef 3 : Sivil Toplum Örgütleri-Siyasi Parti Temsilcilikleri ile toplantı 

yapılması 

Politika   : Çözüm Masası Uygulamasının Sürekliliği. 

 Stratejik Hedef 1 : Bilgilendirme faaliyetleri 

 ULAŞIM 

Stratejik Amaç :  Şehir içi ulaşımın sağlıklı ve düzenli olması için gerekli 

düzenlemelerin yapılması. 

Politika   : Düzenli sinyalizasyon sisteminin oluşturulması. 

 Stratejik Hedef 1 : Kavşak sinyalizasyonu 

Politika   : Durak iyileştirme 



 
 
 

 

 Stratejik Hedef 1 : Şehiriçi mevcut durakların iyileştirilmesi. (Toplam Durak sayısı 74  

adet) 

 Stratejik Hedef 2 : Yeni yerlerin tespiti 

Politika   : Yön Tabela sisteminin iyileştirilmesi. 

 Stratejik Hedef 1 : Yön bilgi  levhalarının iyileştirilmesi 

 Stratejik Hedef 2 : Alternatif güzergah levhaları (Yol-kazı çalışmalarında) 

Politika   : Ulaşım akslarında gerekli düzenlemeler yapılması. 

 Stratejik Hedef 1 : Tüzel kişiliği sona eren tüm beldeler ile merkez arasında ulaşım ağını 

oluşturmak 

 KÜLTÜREL FAALİYETLER 

Stratejik Amaç :  Yerel değerlerin entegrasyonu sağlanmış, kültür  ve sanat 

zenginliklerine sahip bir  şehir oluşturmak 

Politika   : Kültürel Zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi. 

 Stratejik Hedef 1 : Kültürel amaçlı dergi ve kitap çıkartılması 

 Stratejik Hedef 2 : Uçurtma Şenliği 

 Stratejik Hedef 3 : Şiir ve Öykü Akşamları 

Politika   : Hobi Kurslarının yaygınlaştırılması. 

 Stratejik Hedef 1 : Geleneksel el sanatları ile ilgili kurslar 

Politika   : Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği 

 Stratejik Hedef 1 : Yurtiçi kültür faaliyetleri -İl   dışındaki   derneklerle  yapılacak 

faaliyetler 

Politika   : Ulusal ve Uluslar arası Sanat Etkinlikleri 

 Stratejik Hedef 1 : Kurtuluş Haftası ve Uluslararası Çömlek Festivali 

 Stratejik Hedef 2 : Sergi-tiyatro-panel-sempozyum 

 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

Stratejik Amaç :  Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli 

yararlanmak. 

Politika   : Kent Bilgi Sistemini Oluşturmak 



 
 
 

 

 Stratejik Hedef 1 : Altyapının hazırlanması 

 Stratejik Hedef 2 : Halihazır haritalar 

 Stratejik Hedef 3 : İmar Planı 

 Stratejik Hedef 4 : Nüfus bilgileri 

 Stratejik Hedef 5 : Numarataj ve adres bilgileri 

Politika   : e – Belediye çalışmalarının sürekliliği 

 Stratejik Hedef 1 : Vergi Ödeme 

 Stratejik Hedef 2 : Online Başvuru 

 Stratejik Hedef 3 : Çözüm masası 

 Stratejik Hedef 4 : e-rehber 

 Stratejik Hedef 5 : İmar durumu 

 ÇEVRE VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ 

Stratejik Amaç : Sağlıklı ve yaşanabilir kent için çevre bilincinin oluşturulması ve 

çevrenin korunması. 

Politika   : Çiğli Arıtma tesisinden çıkan suyunun sulama amaçlı kullanımının sağlanması.   

 Stratejik Hedef 1 : İlgili kuruluşlarla işbirliği (Büyükşehir Belediye Başkanlığı-İZSU-

İlçe Sulama Birlikleri) 

Politika   : Trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin minimize edilmesi  

 Stratejik Hedef 1 : İlgili kuruluşlarla işbirliği 

 Stratejik Hedef 2 : Belediye araçlarının periyodik bakımlarının yaptırılması 

Politika   : Kömür kullanımında gerekli tedbirlerin alınması 

 Stratejik Hedef 1 : Diğer Kamu Kurum ve Kur.işbirliği 

 Stratejik Hedef 2 : Denetimler 

Politika   : Testi ocaklarının meskun mahal dışına çıkartılması. 

 Stratejik Hedef 1 : Diğer Kamu Kurum ve Kur.işbirliği 

 Stratejik Hedef 2 : Denetimler 

Politika   : Sokak hayvanları ile mücadele 

 Stratejik Hedef 1 : Denetim (Toplama ve Bakım) 

Politika   : Katı atıkların düzenli toplanması ve taşınması. 



 
 
 

 

 Stratejik Hedef 1 : Toplanması ve taşınması 

 Stratejik Hedef 2 : Denetim ve kontroller 

 Stratejik Hedef 3 : Poşetli sisteme geçilmesi 

Politika   : Haşere ve Sinekle Mücadele 

 Stratejik Hedef 1 : İlaçlama (Dış Mekan ) 

 Stratejik Hedef 2 : İlaçlama (İç Mekan ) 

Politika   : Tabela kirliliğinin Bertarafı 

 Stratejik Hedef 1 : Denetim 

Politika   : Hafriyat atıklarının düzenli depolanması 

 Stratejik Hedef 1 : Denetim 

Politika   : Gıda ve çevre ile ilgili olumsuzlukları gidermek için eğitici denetimler yapmak 

 Stratejik Hedef 1 : Sıhhi İşyerlerinde  Denetimin Yapılması 

 Stratejik Hedef 2 : GSM’lerde Denetimin Yapılması 

 Stratejik Hedef 3 : İşyerlerinde Denetimin Yapılması 

 Stratejik Hedef 4 : Pazar Yerlerinde  Denetimin Yapılması 

 Stratejik Hedef 5 : Bölgesel Olarak Denetimin Yapılması  

 SPOR FAALİYETLERİ  

Stratejik Amaç :  Menemen halkının bedensel ve ruhsal gelişimini tamamlayarak 

dostluk ve kardeşlik bağlarını sağlamlaştırması, kötü alışkanlıklardan korunması. 

Politika   : Spor tesisleri projelerini hayata geçirmek. 

 Stratejik Hedef 1 : Şehrin muhtelif kesimlerine kapalı ve/veya açık spor tesisleri 

planlamak ve yapımını gerçekleştirmek( - Futbol sahası, Semt spor sahaları ,Yarı olimpik yüzme 

havuzu) 

Politika   : Sporun her alanında  kurslar açılarak sporu yaygınlaştırmak . 

 Stratejik Hedef 1 : -Yaz Spor Okullarını sürdürmek 

-İlçemizde mevcut Spor Salonlarında tüm spor branşlarında ücretsiz kurslar düzenlemek 

-Eğitici organizasyonlar düzenlemek 

-İzcilik ve sportif faaliyetlerin devamını sağlamak 

Politika   : İlçe gençliğinin sportif faaliyetlerini artırabilmesi için gerekli ortamı hazırlamak 



 
 
 

 

 Stratejik Hedef 1 : -Belediyemize ait spor tesislerinin değişik spor dallarında hizmet 

vermesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.( Ulusal ve uluslararası spor müsabakaları düzenlemek) 

Politika   : İlçemiz tanıtımında önemli katkısı olan Menemen Belediyesporu Bank Asya 

1.lige çıkarmak 

 Stratejik Hedef 1 : -Tesisleşme(Sponsor desteği sağlamak,Taraftar desteğinin 

arttırılmasını sağlamak) 

 İMAR ÇALIŞMALARI –HEDEF PROJELER 

Stratejik Amaç :  İmar planlarına uygun olarak, ilçemizin fiziki yapısının; sağlıklı, 

kaliteli ve yaşanabilir ölçülerde geliştirilmesi. 

 Menemen’in gelecek ihtiyaçlarını kapsayan projeler gerçekleştirmek. 

Politika   : Stratejik Açıdan Sağlıklı Yaşanabilir Kent Oluşturmak Kentsel Dönüşüm ve 

Yenilemenin Sağlanması 

 Stratejik Hedef 1 : Menemenin ilk yerleşme alanlarından olan Ahıhıdır, Zafer, Tülbentli, 

Seydinasrullah, Kazımpaşa ,Gaybi, Pazarbaşı ve Mermerli mahallelerinin büyük bir  kısmı çöküntü 

bölgesi olmaya yüz tutmuştur. Yıpranmış ve sağlıksız bir yapıda olan  alanın sınırı belirlenerek, bu 

alanlarda acilen sağlıklaştırma, dönüşüm ve yenileme projelerinin hazırlaması planlanmaktadır. 

Kent merkezinde yapılacak olan kentsel dönüşüm ve yenileme projelerini sayesinde yeni imar 

alanlarına ihtiyaç azalacak böylece gereksiz olarak imar alanı açılmayacaktır. Bu çalışmaların 

başlatılması sonucunda Menemen’in mevcut  İmar planı oldukça fazla etkilenecektir. Zaten yetersiz 

olan 1/5000 Nazım İmar planı revize edilmesi, nazım planı destekleyen 1/1000 Uygulama İmar 

Plan ve notlarının geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

 Kentsel dönüşüm ve yenileme bölgesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarının 2009 yılı 

içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesine öneri olarak sunulması ve kabul görmesi yönünde 

çalışılması. 

 Stratejik Hedef 2 : Kentsel dönüşüm ve yenileme bölgesine ait 1/1000 Uygulama İmar 

planlarının bitirilmesi 

 Stratejik Hedef 3 : Sınırlarımız içersinde yer alan imar yönünden sıkıntılı alanların, 

sorunlarının çözebilmek amacı ile planlama çalışmalarının hızlandırılması.  

Politika   : Tarihi - Mimari Mirasın Korunması İle Uyumlu İmar Gelişimini Sağlamak 

 Stratejik Hedef 1 : Menemen Belediyesi İzmir ili sınırları içerisinde kalan bölgede en 

eski yerleşim merkezlerinden birisidir. Menemen kent merkezinin büyük çoğunluğu eski dokusunu 



 
 
 

 

bozmadan günümüze kadar gelmiştir. Tarihi kent dokusu içerisinde az sayıda da olsa özgün Türk 

Mimari özelliklerini taşıyan sivil mimarlık örneklerini halen içinde barındırmaktadır. Sivil 

Mimarlık örneklerinin yanı sıra kent merkezinde bulunan Taşhan, Bedesten ve tarihi camileri 

barındıran Kentsel sit alanına ait Koruma amaçlı imar planının yapımı çalışmalarını yapmak ve 

uygulamak.  

Politika   : Sınırlarımız İçerisine Yapılan Yatırımların Etki Alanındaki Bölgelerinin İmar 

Gelişimlerinin Sağlanması 

 Stratejik Hedef 1 : Otoyol, metro çalışmalarının bölgemize olan hızlı  göçü artıracağı 

kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızdadır. Bu problemin oluşmaması için şimdiden otoyol ve 

metronun etki alanındaki Koyundere, Asarlık, Yahşelli, Emiralem, Belen Doğaköy, Haykıran, 

Göktepe, Yanık, Türkelli’nin planlarının revize edilmesi 5 yıl içerisinde bu bölgelerin planlarının 

uygulanabilir konuma gelmesini sağlamak. 

Politika   : Standartlara Yaklaşmış Otopark Alanları ve Çözümü Yakalamış Ulaşımın 

Sağlanması 

 Stratejik Hedef 1 : Belediyemiz yetkisi altındaki tüm alanlardaki ulaşım arterlerinin 

planlamaları kontrol edilerek bu alanlardaki sorunları tespit edip yeniden projelendirilmesinin 2 yıl 

içinde sağlanması. 

Politika   : Bölgemizde Önemli Yeri Olan Hayvancılığı Yükseltmek 

 Stratejik Hedef 1 : Bölgemizdeki hayvancılık göz ardı edilecek kadar az değildir. 

1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planında önerilen Hayvancılık İhtisaslaşma Alanı 

önerilerek bölgemizdeki hayvancılık desteklenmiştir. Hayvancılık ile uğraşan üreticilerin içinde 

olduğu Süt Üreticileri birliğinin de bu bölgede kurulması için çalışmalar yapılmalıdır. 

Politika   : En Değerli Varlığımız Tarımın Korunması Ve Yapılacak Planlamaların Tarım İle 

Uyumlu Olmasının Sağlanması  

 Stratejik Hedef 1 : Ülkemizde gittikçe artan organik tarımın bölgemizdeki verimli tarım 

topraklarında da yapılması için gerekli olan planlamaların yapılmasının sağlanması. 

 Stratejik Hedef 2 : Organik tarıma destek vermek amacıyla organik pazarlar açmak. 

 Stratejik Hedef 3 : Menemen Ovası toprak kalitesi gerekse iklim koşulları sebebiyle 

Türkiye’nin en verimli ve bereketli topraklarına sahiptir. Ayrıca ovadan alınan ürün yelpazesi çok 

geniştir. Ne yazık ki büyük bir emekle üretilen ürünlerin depolanıp saklanabileceği bir tesis 

bulunmaması, ürünleri işleyebilecekleri tesislerin olmaması üreticilerin büyük sorunlarındandır. 5 

yıl içerisinde bu sorunları azaltacak, üreticileri rahatlatacak planlar yapmak ve uygulamak. 



 
 
 

 

 Stratejik Hedef 4: Küresel ısınmanın oldukça fazla hissedildiği günümüzde su dünyanın 

her yerinde oldukça büyük bir sorundur. Tarımla geçimini sağlayan ilçe halkımız için su olmazsa 

olmazlardandır. Bu sebeple  Çiğli Arıtma Tesisinden çıkan suyun yeni teknoloji ile arıtılıp 

Emiralem regülatörüne verilmesi konusunda planlar yapmak. 

Politika   : Yaşanabilir Kentte Yaşanabilir Mekanlar 

 Stratejik Hedef 1 : Gelişen, büyüyen Menemen içerisinden geçen tamamen düzensiz 

sağlıksız dere yataklarının 3 yıl içerisinde projelendirilmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi. 

 Stratejik Hedef 2: Belediyemiz yetki alanına yeni dahil edilen şubelerimizde 

Belediyemiz tasarrufuna  geçen büyük yeşil alan ,rekreasyon alanlarının düzenlenerek insanların 

serbest zamanlarını daha verimli ve zevkli geçirmelerini sağlamak ve yaşam kalitelerini artırılması.  

Politika   : Oluşan Kentlerde Kentsel Kimliğimize Uygun Eğitim İmkanları  

 Stratejik Hedef 1 : Belediyemiz sınırlarında yerleşme özelliğine uygun yüksek okul 

düzeyinde eğitim alanlarının yanında bölgemizde üniversite açılması konusunda gerekli 

çalışmaların yapılması. 

B. Temel Politikalar ve Öncelikler 

 

Menemen Belediyesi’nin hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel politika ve 

öncelikler stratejik planında belirtilen vizyon unsurlarının gerçekleştirilmesine odaklanmıştır. 

Bunlardan başka politika ve önceliklerin belirlenmesinde cari mevzuat ve merkezi idarenin 

plan, program, politika ve önceliklerine uyumlu olması kriterleri de göz önünde 

bulundurulmaktadır. 

Menemen Belediyesi, katılımcı, çoğulcu demokrasi ve yönetimde etkinlik ilkelerini 

benimsemektedir. Belediyemizin kurumsal yönetim felsefesi yerel farklılıkları bağdaştırarak, yerel 

hizmetlerin yerinden karşılanması temel prensibine uygun biçimde katılımcı, saydam, adil, 

güvenilir, verimli ve kaliteli biçimde hizmet sunmaktır. 

Vizyon unsurlarına yönelik olarak temel politika ve öncelikleri şunlardır: 

Menemen’e sahip çıkmak 

Menemen’in doğal, kültürel ve tarihi mirasını koruyup geliştirerek, tarihi kimliğini 

pekiştirmek adına bu mirasa ait eser ve mekanların “kullanılarak korunmasına” ve bunların tanıtım 

faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. 



 
 
 

 

Yaşam Kalitesini Yükseltmek 

Yaşanmaktan keyif alınan ve mutluluk duyulan daha yeşil, daha temiz, daha sağlıklı bir 

çevre oluşturmak için yürütülen proje ve hizmetler estetik, etkili, verimli, kaliteli ve ekonomik bir 

biçimde üretilerek kentin ve hemşerilerin hizmetine sunulmaktadır. 

Çevrenin ve çevre ile ilgili konuların, kamuoyu ve hemşerilerimizin gündeminde daha çok 

yer bulmasını sağlamak için kent sakinlerinin çevre bilincini artıracak etkinlik ve faaliyetlere 

öncülük yapılmakta, ağırlık verilmekte ve destek sağlanmaktadır. 

Her türlü kirliliği oluşmadan önlemek, tüm kirletici parametreleri dünyaca kabul edilmiş 

limit değerlerin altına çekmek, mevcut çevre düzeni uygulamalarını AB Çevre Müktesebatı ile 

uyumlu olarak yürütmek, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını dünya normları seviyesine 

yükseltmek çevre politikamızın diğer başlıklarını oluşturmaktadır. 

Afetlerle ilgili temel politika bina ve altyapı sistemlerinin afetlerden etkilenmeyecek veya en 

az düzeyde etkilenecek şekilde planlanıp inşa edilmesine ve mevcut yapıların güçlendirilmesine 

öncülük ederek, teşvik ve destek sağlayarak afet durumunda olası can ve mal kayıplarını baştan 

önlemektir. 

Menemen’in çevresi ve bölgesiyle etkileşimleri dikkate alınarak İl ölçeğinde bütüncül ve 

çok boyutlu bir bakış açısıyla hazırlanan İl Çevre Düzeni Planı ve bu plan rehber kabul edilerek 

hazırlanacak daha alt ölçekli planlar çerçevesinde kentsel dönüşüm projeleri uygulayarak, 

özendirici şartları sağlayıp kent dokusu içerisinde yer alan sağlıksız, ruhsatsız, güvensiz ve çirkin 

yapılaşma alanlarının rehabilitasyonu ve/veya tasfiyesi projelerine ve bu projelerin uygulamalarına 

öncülük edilmekte ve destek verilmektedir. 

Kentin çok merkezli, fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması, dengeli olarak gelişiminin 

sağlanması, doğal kaynakların kullanımında gelecek nesiller adına koruma-kullanma dengesinin 

gözetilmesi, planlama ve imar politikamızın farklı bir boyutudur. 

Korumasız ve dezavantajlı gruplara, kadın, çocuk ve gençlere, ekonomik ve sosyal 

avantajlar ile eğitim desteği sunarak kent yaşamı ile bütünleşmeleri önündeki engellerin 

kaldırılmasına yönelik sağlıklı, güvenli yaşam şartları oluşturmak, kendi kendilerine yeterli hale 

gelmelerini sağlamak ve yaşam şartlarını iyileştirerek sosyal dengeyi ve birlikteliği sağlamak temel 

önceliklerimiz arasındadır. 

Dezavantajlı gruplar da dâhil olmak üzere kentin tüm paydaşlarının kentle ilgili karar verme 

süreçlerine dâhil edilmesine yönelik uygulamalar yaygınlaştırılmaktadır. 



 
 
 

 

Toplum sağlığı ve refahı ile ilgili hizmetlerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına önem 

verilmektedir. 

Her kesimden hemşerilerimize hitap eden değişik spor olanakları sunan altyapının 

oluşturulmasına ve bu amaçla değişik etkinlikler düzenlenerek sportif hizmetlerin sunulmasına 

öncülük edilmekte ve her türlü imkân sağlanmaktadır. 

Sürdürülebilir İlçe Merkezi 

Menemenin küresel, bölgesel ölçekteki avantajları ile rekabet gücünün geliştirilmesi ve ön 

plana çıkarılması suretiyle kentin yaşamak, çalışmak, eğitim görmek ve yatırım yapmak için güven 

duyulan, tercih edilen, örnek alınan saygın bir metropol haline getirilmesine yönelik her türlü 

katkının sağlanmasına çalışılmaktadır. 

Öncü, Önder Belediye 

Belediyemizin ilkeleri doğrultusunda misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlayacak 

politikaların belirlenmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, mali disiplinin sağlanması, 

amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik, sonuç odaklı ve performansa dayalı yönetim 

anlayışının hakim kılınması yoluyla kamu hizmetlerinin daha etkili, verimli, kaliteli ve ekonomik 

bir biçimde sunulması; hizmet sunulan kesimler ve paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilmesi öncü ve 

önder belediye kimliğimizin ön plana çıkan unsurlarıdır. Bu unsurları geliştirerek konumumuzu ve 

kimliğimizi pekiştirmek kurumsal politikamızın temelini oluşturmaktadır. 
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A. Mali Bilgiler 

Mali Kaynakların Yönetimi 

1.Bütçe Uygulama Sonuçları  

2010 yılı için Menemen Belediyesi gider bütçesi  44.000.000 TL, gelir bütçesi 44.000.000 

TL öngörülmüş olup, aradaki fark açık / fazlanın finansmanı tablosu ile denkleştirilerek 2010 yılı 

bütçesi 44.000.000 TL olarak Belediye Meclisi’nce kabul edilmiştir. 

Menemen Belediyesi; Menemen’in ve Menemen halkının ihtiyaçlarını, beklentilerini en üst 

düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılamak ve İlçenin her noktasına aynı yeterlilikte hizmet sunmak  

bilinciyle, yol, temizlik ve altyapıdan kültürel etkinliklere, park bahçelerden kentsel dönüşüm 

projelerine ve kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yatırım-hizmet yelpazesini oluşturan birçok 

alanda hizmet vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda 2010 yılı gider bütçesi 44.000.000,00 TL 

olup; % 70,38’lik bir gerçekleşme ile 30.964.479,18 TL düzeyine ulaşmıştır. Gider bütçesi 

ekonomik sınıflandırma bazında; personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi 

giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, faiz giderleri, cari transferler, sermaye giderleri ve yedek 

ödenek kalemlerinden oluşmaktadır. 

Mal ve hizmet alımları gider kalemi; tüketime yönelik mal ve hizmet alımı gideri, 

yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal alım, bakım ve 

onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze gibi giderleri 

kapsamaktadır. Yine mal ve hizmet alım giderleri içinde yer alan elektrik, su, haberleşme giderleri, 

yolluklar, temsil ve tanıtma giderleri, bakım onarım giderleri gibi cari nitelikli giderler için de 

14.420.671,00 TL bütçe ayrılmış bunun 10.998.124,56 TL’ si gerçekleşmiştir. Bütün bu giderlerle 

birlikte mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gerçekleşmesi içerisindeki payı ise  % 

35,52’dir. 

Faiz Giderleri; belediyemizin yıl içerisinde borçlandığı iç ve dış kredi faiz ödeneklerinin 

takip edildiği bir gider kalemidir. 

Cari Transfer kalemi sosyal sorumluluğun gereği olarak; Menemen sınırları içerisinde, 

ilköğretim ve liselerde okumakta olan yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen yardımlar, dar 

gelirli vatandaşlara yapılan çeşitli ayni ve nakdi yardımlar, çeşitli doğal afetlerden etkilenenlere 

yaptığımız yardımlar, dernek ve kurumlara yapılan yardımlar, yurt içi ve uluslar arası birliklere 

üyelik aidatları ile İller Bankası Ortaklık Payı’na ödenen giderlerden oluşmaktadır. 



 
 
 

 

Sermaye Giderleri hususunda; 2010 yılında yatırım ve hizmetler arasında bütünlük 

sağlanmaya çalışılmış, fayda ve maliyet unsurları göz önünde bulundurularak verimlilik ve 

tutumluluk ilkelerine uygun hareket edilmiştir. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında yatırımlarımızın 

bütçe gerçekleşmesinde artış olmuştur. Yatırım giderlerimizin bulunduğu sermaye giderleri için 

2010 yılı içerisinde 6.051.011,00 TL bütçe ayrılmış olup, bu bütçe 3.199.933,04 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Tamamı yatırım niteliğinde olan sermaye giderlerimizin toplam bütçe 

gerçekleşmesi içindeki payı % 10,34 olmuştur. Diğer gider kalemlerimiz içerisinde yer alan yatırım 

karakterli harcamalar da bu rakama eklendiğinde % 24,57’si geçen bir yatırım bütçesi elde edilmiş 

olacaktır. 

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar  

                 2010 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi 

Eko. 

Kodu 
Giderin Türü 

Bütçe Gerçekleşme 

Gerçekleşme 

Oranı (%) Tutarı (TL) 

Toplam 

İçindeki 

Payı (%) 

Tutarı (TL) 

Toplam 

İçindeki 

Payı (%) 

1 Personel Giderleri 15.074.471,81 29.14 13.651.879,94 44.09 90.56 

2 SGK 2.532.448,00 4.90 1.706.317,00 5.51 67.38 

3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 15.425.171,00 29.47 10.998.126,56 35.52 71.30 

4 Faiz Giderleri 1.463.000,00 2.83 877.471,07 2.83 59.98 

5 Cari Transferler 3.360.120,00 6.5 530.753,57 1.71 15.80 

6 Sermaye Giderleri 13.784.414,03 26.65 3.199.933,04 10.34 23.21 

7 Yedek Ödenek 273.778,19 0.51 - - - 

 TOPLAM 51.733.403,03 100.00 30.964.479,18 100 59.87 
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2010 yılında gelir bütçesi 44.000.000 TL. olup, % 65’lik bir gerçekleşme ile 28.496.029 TL 

düzeyine ulaşmıştır. 

Ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçesi; vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 

alınan bağış ve yardımlar, diğer gelirler ve sermaye gelirleri olmak üzere 5 ana gelir kaleminden 

oluşmaktadır. 

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri; Mal ve hizmet satışı gelirleri, kurumlar hasılatı, kurum 

karları ve kire gelirlerinden oluşmaktadır. 

Vergi gelirleri; mülkiyet üzerinden alınan vergiler, dahilde alınan mal ve hizmet vergileri, 

harçlar ve başka yerde sınıflandırılmayan vergilerden oluşan gelirlerdir.(ilan ve reklam vergisi, 

eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi ve harçlar) . Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ise mal satış 

gelirleri, hizmet gelirleri, kurum karları ve kira gelirlerinden oluşmaktadır. 

Alınan bağış ve yardımlar; yurt dışından alınan bağış ve yardımlar, merkezi yönetimin 

bütçesine idarelerden alınan yardımlar, diğer idarelerden alınan yardımlar ile kurumlardan ve 

kişilerden alınan bağış ve yardımlardan oluşmakta olup bütçede bu kalemde % 24,38 oranında 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Diğer Gelirler ; Faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları ve diğer 

çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. Toplam gelirler içindeki en önemli payı genel bütçe vergi 

gelirlerinden alınan paylar, kurumlardan alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan diğer 

gelirler kalemi oluşturmaktadır. 

Diğer gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, 

5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların kişi ve kurumlardan 

alınan paylar adıyla bu başlık altında yer almasıdır. Nitekim 2010 yılı içerisinde 10.702.832 TL 

olarak gerçekleşen genel bütçe vergi gelirleri payı, kişi ve kurumlardan alınan paylar içinde %  95 

toplam gelirler içinde % 38 düzeyinde bir yere sahip olmuştur. 

Genel bütçe vergi gelirlerinden alınan bu payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri 

tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Sermaye gelirleri ise taşınır ve taşınmaz mal satış 

gelirleridir. 

 

 

 

 



 
 
 

 

                            2010 Yılı Gelir Bütçesi ve Gerçekleşmesi 

Eko. 

Kodu 
Gelirin Türü 

Bütçe Gerçekleşme 

Gerçekleşme 

Oranı (%) Tutarı (TL) 

Toplam 

İçindeki 

Payı (%) 

Tutarı (TL) 

Toplam 

İçindeki 

Payı (%) 

01 Vergi Gelirleri 12.170.000,00 27,66 13.296.278,70 46,66 109,25 

02 
Teşebbüs  ve Mülkiyet 

Gelirleri 
7.331.000,00 16,67 1.984.173,66 6,96 27,07 

03 Alınan Bağış ve Yardımlar 3.450.000,00 7,84 83 .750,31 2,94 24,28 

04 Diğer Gelirler 19.164.000,00 43,56 12.377.826,68 43,44 64,59 

05 Sermaye Ge irleri 1.870.000,00 4,25 - - - 

06  lacaklardan Tahsilatlar 20.000,00 0,05 - - - 

07 Red ve İadeler (-) -5.000,00 - - - - 

 TOPLAM 44.000.000,00 100 28.496. 29,35 100 64,76 
 

 

 

                   2009 Yılı Gelir Bütçe Gerçekleşmesinin Türlerine Göre Dağılımı 

 

2010 yılı bütçesiyle Menemen Belediyesi Müdürlüklerinin harcama toplamları aşağıdaki 

tabloda ayrıntılarıyla gosterilmiştir. 

 

 

 

46,66%

6,96%
2,94%

43,44%

Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler

Tablo :19 

Grafik :6 



 
 
 

 

 

KURUMSAL 

HESA  KODU 
MÜDÜRLÜK ADI   

    2010 

      GERÇEKLEŞME (TL) 

46352502 Özel Kalem Müdürlüğü, Başkanlık –Meclis ve Encümen Hizmetleri 1.334.366,15 

4632518 Yazı İşleri Müdürlüğü 347.037,80 

46352524 Hukuk İşleri Müdürlüğü 57.691,28 

46352525 Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri 479.082,77 

46352530 Fen İşleri Müdürlüğü 21.994.465,10 

46352531 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 464.169,41 

46352532 İdari ve Mali İşler Muhasebe Hizmetleri 1.987.989,43 

463552533 İmar İşleri 0,00 

46352534 Sağlık Hizmetleri 115.430,01 

46352535 Temizlik İşleri Müdürlüğü 3.038.376,46 

46352536 Zabıta Müdürlüğü  1.019.396,86 

46352537 Etüd Proje Müdürlüğü 126.473,91 

 TOPLAM 30.9 4.479,18 
 

 

                           Belediye Müdürlük Giderlerinin Bütçe İçerisindeki Gerçekleşme Oranları 

 

3.Mali Denetim Sonuçları 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda mali denetim sistemi 

genel olarak 2 başlık altında ele alınabilir: 

 Dış Denetim 

 Belediye Meclisi Denetimi 

4,31%

1,12%

0,19%

1,55%

71,03%

1,50%

6,42%

0,00%
0,37%

9,81%
3,29%

0,41%

Özel Kalem Müdürlüğü, Başkanlık –

Meclis ve Encümen Hizmetleri
Yazı İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Muhasebe

Hizmetleri
İmar İşleri

Sağlık Hizmetleri

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü
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Dış Denetim 

Sayıştay Başkanlığının 2010 yılı denetim programı doğrultusunda, 2009 mali yılına ilişkin 

kurum harcamaları Sayıştay Denetçilerince denetlenmiş olup ,bu denetim ile ilgili gelen Sayıştay 

raporunda; geçmiş yıllara ait raporlarda yer alan mali hataların büyük oranda düzeltildiği veya 

iyileştirildiği gözlenmiştir. 

Belediye Meclisi Denetimi 

5018 sayılı Kanunun ön gördüğü iç kontrol sistemine ek olarak 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından seçtiği denetim 

komisyonu, 2009  mali yılı uygulamalarını denetlemiştir. 02.04.2010 tarihinde toplanan Belediye 

Meclisinin bilgisine sunulan Denetim Komisyonu Raporunda; belediyenin 2009 yılı gelir ve 

giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin ilgili yasal mevzuatına uygun olarak 

yapıldığı belirtilmiştir. 

B. Performans Bilgileri 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile başlatılan yeni mali yönetim 

anlayışı ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, mali saydamlık ve hesap 

verebilirlik, daha etkin iç ve dış denetim amaçlanmıştır. Bu amaçlara ulaşmak için de araç olarak 

stratejik plan, performans programı ve performans raporlaması kullanılmaktadır. 

İlk etapta kanuni birer zorunluluk olarak başlatılan stratejik plan, performans programı ve 

performans raporlama çalışmaları ilk uygulamalar ile birlikte Belediyemizin önemli birer 

gereksinimi olarak görülmüş ve stratejik yönetim konusunda ciddi adımlar atılmıştır. Sözü geçen 

çalışmalar, hizmet kalitesinde sürdürülebilir artış sağlama, belediyenin faaliyet sonuçlarını sayısal 

veriler ile ölçme ve takip etme, hesap verme sorumluluğunu geliştirme, elde edilen veriler ışığında 

strateji belirleme, kaynakların stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda tahsis 

edilmesi, verimlilik artışı, etkinliğin sağlanması amacıyla sürekli geliştirilerek etkin birer araç 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Belediyemizin stratejik planı ve performans programı aracılığıyla temel amaç, hedef ve 

politikaları ile bunlara ilişkin faaliyetler ve kaynak ihtiyacı belirlenmektedir. Söz konusu 

çalışmalarda öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise performans raporlama kapsamında ele 

alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 



 
 
 

 

Performans raporlama sistemi kapsamında, planlanan performans programının ilgili mali 

yıldaki uygulaması yıl içinde belirli periyotlarda takip edilmekte, belirlenen periyotlarda gösterge 

gerçekleşme değerleri alınmakta, analiz edilmekte, değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır. 

Bu çalışmalar kapsamında gerçekleşmelerin hedef ve planlara uyum derecesi, sapmalar ve 

sapma nedenleri araştırılmakta, negatif sapmaları önlemeye yönelik faaliyetlerin tespiti ile 

gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 

1.1 Menemen Belediyesi Birimleri 

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

 Etüd Proje Müdürlüğü 

 Fen İşleri Müdürlüğü  

 Hukuk İşleri Müdürlüğü 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

 Mali Hizmetler Müdürlüğü 

 Özel Kalem Müdürlüğü 

 Sağlık İşleri Müdürlüğü 

 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  

 Yazı İşleri Müdürlüğü 

 Zabıta Müdürlüğü 

 

1.2 Menemen Belediyesi Şirketi 

 Meta-Su İnş.Taşım.Unlu Mam.Tur.San ve Tic.Ltd. Şti  

 

 

 



 
 
 

 

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

 

Müdürlüğümüz ; Menemen Belediyesi’nin amaçları prensip ve politikaları ile bağlı bulunan 

mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, halkla ilişkilerle ilgili 

konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir 

halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmekten, Belediye yönetiminin izlediği 

politikaların halka benimsetilmesi, yapılan  çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı 

olumlu hisler beslemesinin sağlanmasından, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin 

yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmekten, kurumun faaliyet alanına giren 

gelişmeleri takip etmekten, Kent Konseyi kapsamında yapılacak olan çalışmaların sekretarya 

hizmetlerini yürütmekten, Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım için gerekli olan çalışmaları 

yürütme hakkında Belediye Başkanına karşı sorumlu olan müdürlüktür. 

Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralandığı gibidir; 

 Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, 

genel amaç ve  politikalarına uygun nitelikte bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesi 

yönünde hareket eder. 

 Basın kuruluşlarıyla Belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlar. 

 Basınla ilişkilerin, amaç, hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli 

araştırmalar yapar . 

 Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin 

tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçer. 

 Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını 

bu kurumlara verir ve takip eder. 

 Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Menemen belediyesinin 

leh ve aleyhinde olan gelişmeleri ve genel olarak belediyelerle ilgili olarak Belediye Başkanına 

düzenli olarak rapor verir. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluşturur. 

 Belediye Başkanının medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile 

işbirliği içerisinde ayarlar. 

 Belediye Başkanının düzenleyeceği basın toplantılarının organizasyonunu yapar. 

 Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yaptırır ve materyalleri ihtiyaç 

duyan müdürlüğe verir.Arşivlenmeleri ile ilgili çalışmaları yürütür. 



 
 
 

 

 Belli zamanlarda çıkartılan Menemen için gerekli olan araştırmaları ve çalışmaları 

yaptırır. Web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp Bilgi İşlem 

Servisi ile koordinasyon halinde sitenin sürekli güncelliğini sağlamaktan sorumludur. 

 Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak sinevizyon gösterilerini 

düzenler. 

 Belediyenin hizmetlerinin alt yapısının birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların 

vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütür. 

 Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikanın halka benimsetilmesi, 

yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın Belediye yönetimine karşı olumlu hisler 

beslemesinin sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin yönetimden beklentilerinin 

alınması amaçlı çalışmaları yürütür. 

 Halkın yönetimden bilgi edinme hakkının göz önüne alınarak yürütülen faaliyetler ve 

işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlanır ve Başkanın halkı bilgilendirici 

mahiyetteki toplantıları organize edilir. 

 Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna 

uygun tasarımının yapılmasını, basılmasını sağlar, çalışmaları kontrol eder. 

 Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin, kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı 

faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerin basım yayım ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. 

Etkin bir biçimde yapılması için gerekli organizasyonu ve etkinliklerin verimli bir şekilde 

sonuçlanmasını sağlar. 

 Belediye Başkanı tarafından çeşitli sivil toplum örgütleri vb. Belediye yönetiminin belirli 

dönemlerde bir araya gelerek toplantı yapmalarını, Belediyenin hizmetlerinin müzakere edilmesini 

sağlayan organizasyonlar düzenler. Ayrıca belirli günlerde düzenlenen halk günlerinde yapılan 

çalışmaların tanıtımını yapar. 

 Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize 

etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek. 

 

 

İzmir’in en büyük ve hızlı gelişen ilçelerinden biri olan Menemen’i yarınlara hazırlamak ve 

bir kültür şehri haline getirmek adına kültürel ve sanatsal aktivitelerimize her yıl artan bir oranda 

hız veriyoruz.İnanıyoruz ki, kent bilinci ve kentli olmak duygusu insanlara aşılanmazsa, hızla 

gelişen kent ile kentin insanı arasında büyük uçurumlar oluşacaktır. Bu doğrultuda Müdürlüğümüz, 

Kültürel Etkinlikler 



 
 
 

 

her kesimden düşünür, araştırmacı, sanatçı ve kültür adamının İlçe halkıyla buluşturulmasını 

sağlamaktadır.   

2010 yılında da belirli gün ve haftalarda başta olmak üzere konferanslar, seminerler,  şiir 

geceleri,  halk konserleri, paneller, söyleşiler, anma programları, tiyatro, sergi ve sinema 

gösterimleri yapılmıştır. 

 

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yerel yönetimlerin görevinin sadece alt yapı 

çalışmalarından ibaret olmadığını, sosyal belediyecilik olarak nitelendirilebilecek olan kültür, sanat, 

eğitim ve spor gibi alanlar ve dezavantajlı kesimlerin gözetilmesi gibi sorumluluklarının da 

bulunduğunu biliyoruz. Müdürlük olarak Menemen’in isminin duyulmasını ve kültür - sanat 

dünyasında bir yer edinmesini sağladığımızı ve Menemen’in imajını değiştirmek ve bu suretle 

Menemen’i çağdaş bir kent haline getirmek konusunda katkımız olduğunu düşünüyoruz.  

2010 yılı içerisinde düzenlediğimiz yarışmalarla; halkımızın özellikle gençlerimizin kültürel 

ve sosyal gelişmelerine katkı sağlamayı, özgün eserler üretilmesine yardımcı olmayı, genç 

yeteneklere imkân vermeyi hedefliyoruz. 

Bu amaçla 2010 yılında da bisiklet yarışması, dama-tavla, briç , streetball, basketbol 

turnuvaları, öykü yarışması vb. etkinlikler düzenlenmiştir. 

 

 

Şenlikler kapsamında, 2010 yılı içerisinde kültür sanat etkinlikleri, gençlik ve halk  

konserleri, kurtuluş şenlikleri düzenlenmiştir. 

 

 

Menemen Belediyesi olarak sportif faaliyetlerden amacımız; halkımızın özellikle 

çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak, yeteneklerini ortaya koymaları için onlara bir basamak 

olmak, yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmek, onları sokaktan alıp sportif faaliyetlere 

yönlendirmek, çok amaçlı spor salonlarıyla ev hanımlarını spora yönlendirmek ve kurumlar ve 

birimler arasında kaynaşma, dayanışma ve yardımlaşmayı en üst seviyeye çıkarmaktır. 

Spor Salonları 

Spor salonlarımızdan 2010 yılı içinde 540 kişi yararlanmıştır. 

Yarışmalar 

Şenlikler 

Spor Faaliyetleri 



 
 
 

 

Yaz Spor Okulları 

Yıl içerisinde okul sıralarında terleyen çocuklarımızın güvenli bir ortamda ve akademisyen 

hocaların eşliğinde, sporun insan zihni ve bedeni üzerindeki olumlu etkisinden yararlanabilmeleri 

için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, 2010 yılında birçok branşta (futbol, 

basketbol, voleybol, jimnastik, masa tenisi, tenis, halk oyunları) gerçekleştirilmiştir. Bu 

etkinliklerden 350 öğrenci yararlanmıştır. Öğrenciler yaz boyunca spor eğitiminin yanında 

gezilerden, pikniklerden, tiyatro ve sinema gösterilerinden yararlanmıştır. 

MENEMEN BELEDİYESİ  SPOR KULÜBÜ 2010 YILI SALONLARDA 

DERSLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI 

ULUKENT SALON                                       

STEP AEROBİK   : 80                                      

KONDİSYON :40                                   

BASKETBOL:125 

VOLEYBOL :42 

ÇOCUK CİMNASTİĞİ :45 

 

KOYUNDERE SALON 

STEP AEROBİK :20 

 

TÜRKELLİ SAHA 

FUTBOL :30 

 

EMİRALEM SALON 

STEPAEROBİK PLATES :15 

 

MENEMEN SAHA 

KIZ FUTBOL :39 

 

FUTBOL ALTYAPI LİSANSLI SPORCU 

LİSTESİ 

U13 :23 

U14 :17 

U15 :12 

U16 :18 

U17 :11 

U19 :23

 

 

Kent Konseyi’nin Hukuki Dayanakları 

 3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesi; 

 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İçişleri 

Bakanlığı Kent Konseyi Yönetmeliği 

 

 

KENT KONSEYİ 
 



 
 
 

 

Kuruluşu 

Kent Konseyi , Menemen Belediye Başkanlığının çağrısı ile kent konseyi yönetmeliğine 

uygun olarak, ilk genel kurul toplantısını 08.06.2010 tarihinde Menemen Belediyesi Erdal İnönü 

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirerek kent konseyi başkanını, divan başkan ve üyelerini, yürütme 

kurulunu, meclis ve çalışma gruplarını belirlemiştir. 

Kent Konseyi İşlevi 

Yapıları ve çalışma yöntemleri bir kentten diğerine farklılık göstermekle birlikte, Kent 

Konseyleri’nin genel (ve belki de en önemli) işlevi, kentteki tüm “paydaşları” bir araya getirerek, 

tüm kenti kucaklayan bir “ortak akıl” oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda, “kentine sahip 

çıkma”, “aktif katılım” ve “çözümde ortaklık” ilkelerinin bütünlüğünde, kentleri sürdürülebilir 

geleceğe taşıyan bir “ortaklık modeli” olarak tanımlanan Kent Konseyleri, yerel düzeyde 

demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, çok-aktörlü ve 

çok ortaklı yönetim tarzının benimsenmesini sağlamaktadır. Kentin “sürdürülebilir kalkınma” 

önceliklerinin ve hedeflerinin saptanması, ortak bir kent vizyonu oluşturulması, temel stratejilerin 

ve eylem alanlarının belirlenmesi gibi, üzerinde toplumsal uzlaşma sağlanması gereken konuları, 

diğer yanda da uygulamaya dönük olarak, almış olduğu tavsiye niteliğindeki kararların, başta 

Belediye olmak üzere, ilgili kuruluşlarca benimsenmesi yönünde çaba gösterilmesi, yerel eylem 

planlaması sürecinin yürütülmesi, benimsediği eylem planlarıyla tutarlılığını sağlamak amacıyla 

yerel politikaların, kararların ve eylemlerin izlenmesi gibi, sorumlulukların ortaklar arasında dengeli 

bir şekilde paylaşılmasını gerektiren konular Kent Konseyi’nin işlevsel alanını oluşturmaktadır. 

MENEMEN KENT KONSEYİ  

Menemen Kent Konseyi Yürütme Kurulu her ayın ilk ve 3.haftası Çarşamba günleri 

toplanır. 

YÜRÜTME KURULUNA BAĞLI ÇALIŞMA GRUPLARI 

 Kültür, Sanat Ve Tarih Çalışma Grubu 

 Çevre Ve Sağlık Çalışma Grubu 

 Spor Çalışma Grubu 

 Eğitim Çalışma Grubu 

 Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Çalışma Grubu 

 Tarımı ve Hayvancılığı Geliştirme,  

 Tarım Alanlarının Korunması Çalışma Grubu 

 



 
 
 

 

 KADIN MECLİSİ  Her ayın ilk ve 3. haftası Cuma günleri toplanır. 

ÇALIŞMA GRUPLARI 

 Kadın ,Çocuk Sağlık ve Aile Çalışma Grubu 

 Kadın Eğitim Çalışma Grubu 

 Kadın, Sanat, Tarih, Spor, Kültür Çalışma Grubu 

 Sosyal Danışma Çalışma Grubu 

 EMEKLİLER MECLİSİ,  ayda bir kez toplanır 

 GENÇLİK MECLİSİ ; ayda en az bir kez toplanır  

 ENGELLİLER MECLİSİ ; Her ayın ilk  ve 3.haftası Salı günleri toplanır. 

Engelliler Meclisi Bünyesinde 2 Çalışma Grubu oluşturulmuştur 

 Sosyal İşler ve Eğitim Çalışma Grubu 

 Kentsel Yaşam ve Sağlık Çalışma Grubu 

 

 Etüd Proje Müdürlüğü  

Görev Tanımı 

 Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye sorumluluk alanında, başta 3194 sayılı İmar Kanunu 

ve Yönetmelikleri olmak üzere ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, yine yasada tanımlandığı 

şekliyle; Bölge halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli bir 

çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen ve bu amaçla bölgenin ekonomik, 

demografik sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere dayanan, 

kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerine alternatif çözümler oluşturmak suretiyle, arazi kullanımı, 

koruma kısıtlama kararları örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren “imar planlarını, hazırlamak 

veya yürürlükte bulunan imar planlarına oluşan gereksinimler doğrultusunda müdahale etmek” 

temel görevimizdir. 

(1)İmar planlarının hazırlanması için gerekli hali hazır haritalar ile yürürlükteki 1/5000 

Nazım İmar Planlarına göre İmar planlarının yapılması veya yaptırılması. 

(2) Her türlü plan tadilatı ve müracaat taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması. 

(3) Onaylanan ve kesinleşerek yürürlüğe giren uygulama imar planlarının uygulanmasına 

yönelik düzenlenecek imar programının hazırlanması. 



 
 
 

 

(4) Sağlıksız yapılaşmaya uğramış veya yenileşmeye açık olan bölgelerde planlama 

kararlarına dayalı olarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirleyerek kentsel 

dönüşüm planları geliştirilmesi. 

 (5) Fiziksel yapı ile sosyal ve ekonomik yapının belirlenerek mevcut arazi kullanım 

paftalarının oluşturulduğu bir ortamda, onanlı üst plan kararlarına göre; ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşlerinin  değerlendirildiği; imar planı yapım yetki belgesine sahip mimar ve şehir plancısı 

tarafından uygulama imar planı kararlarının üretilmesi, 

(6) İlgili yasa, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde üretilen uygulama imar planının; yine 

yasa ve yönetmelik ile genelgelerine uygun olarak ilgili onaya hazırlamak ve sunmak; onanan 

planlarında ilgili birimlere dağıtımını gerçekleştirmek, 

(7) Parsel, ada veya bölge bazında revizyon uygulama imar planlarını hazırlamak, 

uygulamada meydana gelen sorunları gerek planlama kararları gerekse plan notu çerçevesinde 

çözüm olanaklarını araştırmak ve sunmak 

(8) Uygulama imar planlarına yönelik açılan davalarda kamu yararını gözeten görüş 

oluşturmak,talep edilen ilgili belge ve bilgileri düzenlemek, 

(9) Çeşitli kurum ve kuruluşlarca uygulama imar planı ile ilgili talep edilecek bilgi ve 

belgeleri hazırlamak 

(10) Bölgeye ait üst plan kararlarını değerlendirerek görüş üretmek ve bu görüş 

doğrultusunda eylem belirlemek; onanlı paftalarını ve kararlarını ilgili birimlere dağıtımını 

sağlamak 

(11) İmar planı yapım yetkisine sahip ilgili kurum ve kuruluşların bölgemize ait 

geliştirdikleri ve onanan planlama kararları hakkında görüş geliştirmek ve yine ilgili birimlere 

dağıtımını gerçekleştirmek. 

(12)  İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak imar planları üretmek, oluşturulan kentsel 

tasarım projelerinin öncesinde bu projelerin yürürlükteki uygulama imar planı kararlarına 

uyumluluğu konusunda görüş bildirmek, 

(13) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı kararlarını 

üretmek ve ilgili Koruma Kurulunda Belediyemizi temsil etmek. Ayrıca yürürlüğe giren ilgili 

yönetmelik hükümleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının onayı doğrultusunda “Koruma, 

Uygulama ve Denetim, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin” kurulmasını sağlamak, 

 (14) Şehir Planlama işlevlerine uygun olarak arşiv ortamını oluşturmak,  



 
 
 

 

 (15) Kesinleşerek yürürlüğe giren uygulama imar planlarının uygulanmasına dönük olarak 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineyi sağlayarak imar programı hazırlamak. 

  Kamulaştırma: Kamulaştırma kanununda değişiklik yapılması hakkında 4650 sayılı 

kanun ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ilgili maddeleri doğrultusunda kamulaştırma yapmak , 

ilgili müdürlüklerden yatırım programlarında olan ve imar planında yol, park ve yeşil alanda kalan 

parsellerin listesi istenir.Ayrıca vatandaşların dilekçe ile başvurmaları halinde komisyonumuzca bu 

parsel incelemeye alınır ve uygun görülmesi halinde pazarlıkla satın alınarak işlem sonuçlandırılır, 

yada gerekli görülen hallerde resen kamulaştırma yapılır.Bu işlemler kamulaştırma ilgili maddeleri 

doğrultusunda yapılır. 

İMAR PLANI/İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ  

Uygulama İmar Planı:Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş 

olarak Nazım İmar Planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların 

yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak 

uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. 

  Revizyon İmar Planı:Her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği veya 

uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile üst ölçek plan kararlarına 

uygunluğun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının 

yenilenmesi sonucu elde edilen plandır. 

   İlave Plan:Yürürlükte bulunan planın ihtiyaca cevap vermediği durumlarda,mevcut plana 

bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum 

sağlayacak biçimde hazırlanan plandır. 

    Mevzii İmar Planı:Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni 

yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, 

İmar Kanunu'nun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği'nde belirlenen plan yapım kuralarına 

uyulmak üzere  yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür  ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla 

bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, 

raporuyla bütün olan imar planıdır.   

  BÖLGE PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

  Belediye yetki alanı içerisine 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde İlçe 

Kurulması ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  ile dahil edilen Ulukent, 

Seyrek, Koyundere, Asarlık, Maltepe, Emiralem, Türkeli yerleşmeleri ile imar bakımından 



 
 
 

 

Belediyemize bağlanan İdari sınırlarımızda bulunan tüm orman köylerini kapsayan öncelikle veri 

toplama çalışmaları başlatılmıştır. Bölge için 1/100000 ölçekte ve 1/25000 ölçekte hazırlanan imar 

planları incelenerek bu bölgelerdeki planlara yapılabilecek ilaveler hakkında ilgililere görüşlerimiz 

iletilmiştir. Görüşlerimizin bir kısmı hakkında olumlu gelişmeler sağlanmıştır. 

 Ayrıca Belediyemize yeni bağlanan bölgelere ait imar planlarının ve mülkiyet bilgilerinin 

toparlanarak sayısallaştırma işlemleri tamamlanmıştır.  Yapılan bu çalışmaların tamamlanmasından 

sonra imar planları elden geçirilmiştir. İmar tadilatları meclis kararlarının güncelleme işlemleri 

tamamlanmıştır. Bölgede sorunlu olan bölümlerin planlama çalışmaları etaplar halinde ele alınmaya 

başlanmıştır.  

2010 yılında birimimizde 17 adet plan değişikliği talepleri incelenerek gerekli kararların 

alınması için Belediye Meclisine konular havale edilmiştir. Belediye Meclisine havale edilen 17 

adet İmar Plan değişikliğinin 1 adeti Menemen Belediye Meclisinden, 3 adeti ise İzmir Büyükşehir 

Belediye Meclisince red edilmiştir. 

Ünitemizde bu kapsamda 12 adet İmar ve Hukuk Komisyonu raporlarının raportörlükleri 

yapılmıştır. 

Ayrıca ünitemiz kültür mirasımız olan yerleşme içerisinde yıpranmış konumda bulunan 

Rum Kilisesinin yapımı hakkında Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı 

Paylarından yararlanılarak yapımının gerçekleştirilebilmesi için gerekli meclis kararının alınmasını 

sağlamıştır. Fen İşleri Müdürlüğü ile yapımın gerçekleşmesi için çalışmalarda bulunmaktadır. 

Menemen sınırları içerisindeki  diğer kilise ise Ermeni Kilisesi içinde restorasyon, restitüsyon, ve 

röleve projelendirme çalışmaları ünitemizce yıl içerisinde başlamış, katkı paylarından yararlanmak 

için gerekli Meclis Kararının alınması sağlanmıştır. 

 - Müdürlüğümüze gelen evrakların kaydını yaparak ilgili birime iletilmesinin sağlanması, 

işlem yapılan evrakların çıkışını yaparak kalan nüshaların arşivlenmesi, 

 - Birimlerce hazırlanan evraklara ilişkin yazışmanın yapılması, 

 - Büyükşehir Belediyesince onaylanarak gelen imar planı ve değişikliklerinin imar 

planı/imar planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi hükmü doğrultusunda 1 

ay süre ile ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, 

  - Diğer müdürlük, kurum ve vatandaşlardan gelen yine 3194 sayılı İmar Kanununun 

8.maddesi kapsamında imar planlarından ozalit kopyası verilmesinin sağlanması faaliyetleri 

kapsamında,  yılı içinde Belediyemizdeki diğer müdürlüklere, imar planları ile ilgili davalara ilişkin 

Hukuk İşleri Müdürlüğüne, resmi kurum ve muhtarlık ofis taleplerine olmak üzere toplam 294 adet 



 
 
 

 

evrak işlem görmüştür. Bunun yanında Fen İşleri Müdürlüğüne ait bazı evraklar ortak olarak işleme 

alınmıştır. 

OTOYOL 

İzmir Çevre yolu devamı olan Karayolları Genel Müdürlüğünce 2007 yılında Proje 

Mühendislik Hizmetleri işi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Yapılan çalışmalar 

kapsamında 16.07.2010 tarihli Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yazılarında Belediyemiz yetki 

sınırları içerisinde Ulukent ve Koyundere sınırları içerisindeki otoyol güzergahının ve 

bağlantılarının imar planları üzerine işlenmesi talep edilmiştir.  

Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz yetkisi altında bulunan ve 1/1000 Uygulama İmar 

planlarının 30J 3c- 29J 2b-29J 2d-29J 2c-29J 3a-29J 3b-29J 3d-28J 2a-28J 2d-28J 3a-28J 3d- 27J 

2a-30K 3d-30K 4c-30K 4d- -30K 4a-30K 4b-30K 3a-30K 3b- -30K 2c-30L 4a-30L 1d-30L 1a 

paftalarına isabet eden otoyol güzergahının ve bağlantılarının kamulaştırma sınırları imar planları 

üzerine işlenmiştir. Bu yol güzergahıının özellikle Koyundere den geçen bölümü konut alanlarının 

içerisinde kalmakta olup imar planlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Bü yüzden müdürlüğümüz 

öncelikle Otoyolun kesinleşen bölümünü kapsayan Ulukent, Koyundere yerleşmesinin 1/5000 

Nazım İmar yapımı hakkında çalışmalar başlatılmıştır. 5747 sayılı kanun ile belediyemize bağlanan 

diğer yerleşimler ile ilgili olarak imar planına ilişkin kurum görüşleri ve Jeolojik Etüd çalışmaları 

başlatılmıştır. 

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI 

 İzmir I Numaralı kültür tabiat varlıkları koruma kurulu tarafından 1992 yılında Menemen  

kent merkezinde yaklaşık 6 ha. lık bir alan Kentsel Sit Alanı olarak belirlenmiştir. Kentsel Sit Alanı 

için günümüze kadar yapılamayan Koruma amaçlı imar planı çalışmaları tarafımızca yapılmaya 

başlanmıştır. Planlama alanında yapılacak çalışmaların en önemli kısmı yapılan analiz 

çalışmalarıdır. Analiz çalışmaları ışığında bu bölgenin planlamasında doğru ve uygulanabilirliği 

olan kararlar alınabilinir.  

Kentimizin geçmişi olan ve önemli olayların yaşandığı 

bu alanda yapılacak olan plan ile kültürel miraslarımızın gelecek 

nesillere işlevleri ve tüm 

özellikleri ile aktarılması, 

yaşatılması sağlanacaktır. 

Kentsel sit alanının doğusunda bulunan Belediye Hizmet 

Binamız günümüzde oldukça yetersiz konumdadır. Yapılacak plan 



 
 
 

 

ile Belediye Hizmet Binası yeniden yapılırken belediyenin ve Gazez Camiinin önünde bir meydan 

düzenleyerek Mahkeme Camii ve Taşhan’ın  getireceği yayaların aynı bölgede rahatlayabilecekleri 

alan bulabilmesinin sağlanması.                   

Bu çalışmaların devam ettiği süreç içerisinde  Koruma 

Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin 

Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve 

Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 6. 

maddesine istinaden halkın planlama aşamasında söz sahibi 

olması amacıyla halkın katılımı toplantıları 

gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan Koruma Amaçlı İmar 

Planları ve hazırlana raporu ile birlikte gerekli incelemelerin 

yapılabilmesi ve gerekli onayın sağlanması için Büyükşehir 

Belediyesi Başkanlığına gönderilmiştir. 

Bu kapsamda bölge için tavsiye niteliğinde 

hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar planı da, alan bütününe yönelik yapılan analitik etüdler ile 

çevre plan kararları dikkate alınarak hazırlanmış ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 

gönderilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesince uygun bulanan planlarımız İzmir II Numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu yetkililerince yerinde yapılan incelemelerde alan 

içerisinde tescile değer başka yapılar olduğuna karar veriliğinden hazırlanan koruma planı tescil 

işlemlerinin tamamlanmasından sonra karar bağlanacaktır.  

KENTSEL  YENİLEME ve KENTSEL DÖNÜŞÜM 

İzmir İli,  Menemen İlçesi sınırları içerisinde yapılan çalışmalarda; eski kent yerleşiminin 

fonksiyonunu yitirmiş, köhneleşmiş olduğu adeta gecekondu bölgesi haline geldiği tespidi 

yapılmıştır. Bölge üzerinde yapılan detaylı çalışmalar sonucunda Ahıhıdır Mahallesi sınırları 

içerisinde 421, 318, 5371, 319, 317, 287, 288, 289, 311, 436, 316, 313, 312, 281, 314, 315, 286 

(286 adanın 1-2-3 parsellerinin tescilli parsel olması sebebiyle alan dışında bırakılmıştır.) adaları 

kapsayan yaklaşık 80400m2 alan; kent dokusunun giderek karmaşıklaşması sonucu, kendisine 

planlı bölgelerdeki alanların göstermiş olduğu sosyal ve fiziksel standartları yakalayamamış, 

giderek  çöküntü alanı durumu oluşmuş alan olarak belirlenmiştir.  

 

 

 



 
 
 

 

                    Sokak görünüşleri 

Bölge Menemenin 1/1000 Uygulama imar 

planlarının 31K IIa- 32K IId paftalarına 

isabet etmektedir. Tapu kayıtlarında 

Ahıhıdır mahallesi sınırlarındaki çalışma 

alanı olarak belirlenen bu bölge, 

Menemenin batı ucunda yer almaktadır. 

Kentin gelişebileceği yeni yerleşmeler için 

Kentsel Dönüşüm sayesinde ilk adım olabilecek bir alan niteliğindedir.Alanın doğu sınırının büyük 

bir bölümü Kentsel Sit alanına sınır olmaktadır. Çalışma bölgesinin kuzeyi Belediye hizmet alanı ve 

tarım toprakları ile çevrilirken, güney bölümü konut alanı olarak planlanmış ancak henüz 

yapılanmaların başlamadığı boş arsalar ile çevrilmiş durumdadır. 

Alandan Görünüş 

Kentsel Dönüşüm alanı önerdiğimiz bölge 

yaşayanlarının gelir ve eğitim düzeyleri düşüktür. 

Bölgede yaşayanların büyük bir çoğunluğu Roman 

vatandaşlarımızdır.  Ülke çapında  başlatılan, 

Roman açılımı kapsamında ilçemizde yapılan 

çalışmalar sonucu roman vatandaşlarımızın yoğun 

olarak yaşadığı bu bölge de Kentsel Dönüşüm ile 

fiziksel ve sosyal çevresi iyileştirilecek yaşam 

koşullarının sağlıklaştırılması sağlanmış olacaktır. 

Bu alan için başlatılan Kentsel yenileme 

çalışmaları esnasında TOKİ ile yapılan 

görüşmelerde bölge için Kentsel Dönüşüm daha 

uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bunun üzerine Kentsel Dönüşüm ile ilgili süreç başlatılmıştır.  

  

 

 

 

 



 
 
 

 

ERMENİ GREGORİEN KİLİSESİNİN HALK KÜTÜPHANESİ’NE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  

İzmir ili, Menemen İlçesi içerisinde kalan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Gregorien 

Ermeni  Kilisesi (Menemen-İzmir) Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi 2010 yılı İzmir Özel 

İdaresi’den alınan katkı payı ile gerçekleştirilmiş ve  2010-KASIM ayında İzmir 2. No’lu  

K.T.K.V.K  tarafından uygun görülüp onaylanmıştır.  

 Yapılan çalışmaya ait olan tüm yazışmalar toplantılar dosyanın takibi raportörlüğü müdürlüğümüz 

tarafından 2010 yılı içerisinde yapılmıştır. 

Kilisenin Bölgedeki yeri    Kiliseden Görünüş 

      

 Tarihi ve kültürel kökeniyle birlikte yapı mimari açıdan da anıtsal bir kimlik taşımaktadır. Bu 

niteliğiyle Gregorien Ermeni kilisesi (Menemen-İzmir) döneminin tüm özelliklerini yansıtan bir 

kompozisyonda inşa edilmiştir. Yapının kültürel ve mimari özelliğinin tekrar canlanması için en 

kısa zamanda onarılması ve yaşantısını sürdürebilecek bir işlevle korunması gerekmektedir. 

Gregoryen Ermeni Kilisesi Genel Müdahale Kararları 

*Yüzey sıvaları raspa edildikten sonra ortaya çıkan taş duvar yüzeyindeki bozulmalar onarılarak 

aslına uygun olarak tekrar kıtıklı sıva ile sıvanacaktır.Bu işlemler yapılırken mevcut alçı profiller ve 

süslemelere zarar verilmeyecektir.  

*Mevcutta bulunmayan pencere ve kapı doğramaları proje doğrultusunda yeniden imal edilecektir. 



 
 
 

 

*Alçı söveler, kat silmeleri ve profiller mevcutta bulunmadıkları 

yerlerde özgün durumu ile uyumlu olarak tamamlanacaktır. 

Sağlam olanlar ise yüzey temizliği uygulanarak korunacaktır. 

*Muhdes malzeme ile doldurulan pencere ve kapı boşlukları 

yapıya zarar vermeden boşaltılıp proje doğrultusunda tüm ahşap 

pencereler ve kapılar yeniden yapılacaktır.  

*Koruyuculuğunu büyük 

ölçüde yitirmiş olan çatı 

örtüsü ve konstrüksiyonu 

kaldırılarak sağlamlığı 

kontrol edilerek, gerekli 

görüldüğü takdirde proje 

doğrultusunda özgün sistemine uygun olarak yeniden 

yapılacaktır. 

*Giriş Kapısı, Kasa, kanat, kilit, bini vb. elemanları proje 

doğrultusunda yeniden üretilecektir. *Yapılacak olan analiz 

sonuçlarına göre mermer söveler ve eşikte temizleme işlemi 

gerçekleştirildikten sonra aynı malzeme ile tamamlama 

yapılacaktır. 

*Bozulmuş niş profillerinde tamamlama ve temizleme işlemi 

uygulanacaktır. 

*Taş sütunlara orijinal elemanlarıyla tamamlama yapıldıktan 

sonra aslına uygun olarak kıtıklı sıva ile sıvanacaktır. 

*Tuğla tonozlar arasındaki geçiş kemerlerinin üzerindeki tüm 

bezeme ve profillerin temizliği yapılacak ve eksik kısımları 

aslına uygun olarak tamamlanacaktır. 

*Güney(giriş)cephesindeki özgün taş –tuğla almaşık bahçe 

duvarı üzerindeki flora oluşumu temizlenecek ,duvar 

yüzeyindeki eksik malzemeler (taş,tuğla,örgü harcı)tamamlanarak duvar yüzeyi sıva ile 

kaplanacaktır.  

*Güney cephesi 1.kat hizasındaki kadınlar mahfiline giriş kapısı niteliğini taşıyan açıklık 

restitüsyon projesi doğrultusunda yeniden yapılacaktır. 



 
 
 

 

*Yapı bitişiğinde Uygun Görülen malzeme ve katmanlar aracılığı ile bir drenaj sistemi 

oluşturulacak ve böylelikle yağmur sularının yapının beden duvarına zarar vermesi önlenecektir.                 

         Bu çerçevede Belediyemiz şu an ayakta olan ancak restorasyonu yapılmaz ise her an yok olma 

tehlikesi ile karşı karşıya olan bu yapıyı 2011 yılı içerisinde Menemen ve İzmir Halkı’na hizmet 

edecektir. 

 Fen İşleri Müdürlüğü - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

 

Kentimizde her geçen gün daha sağlıklı hizmetler üretmek için, tarihi ve kültürel değerleri 

koruyarak, yapılan çalışmalarda en önemli unsurun insan öğesi olduğunu ve yapılan her hizmetin 

insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin ve değiştirdiğinin bilincinde olarak hazırlanan 

stratejik plan doğrultusunda çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş 

standartlarda kamusal hizmet vermekteyiz. 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Belediyemiz teşkilat yapısında da belirtildiği gibi Müdürlüğümüz görev, yetki ve 

sorumlulukları ile birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün de görev, yetki ve sorumluluklarını   

yürütmektedir. 

Fen İşleri Müdürlüğü olarak mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki 

görevleri yürütür. 

 İlçe genelinde bulunan bütün yolları kontrol ederek bunlara ait envanteri çıkarmak, bu 

envantere göre bakım ve onarım gerektiren yolar için yıllık program hazırlamak, malzeme talebinde 

bulunmak, ilgili diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak 

 Asfalt kaplama ve stabilize serilmesi işlemlerinde koordinasyon sağlamak 

 Kendisine tahsis edilen araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak 

 Diğer müdürlüklerden talep edilen araç ve iş makineleri ile ilgili iş programını yapmak, 

makine parkında bulunan ekipmanın verimli kullanılabilmesi için günlük, haftalık ve aylık çalışma 

programlarını hazırlamak 

 Lokal olarak bakım ve onarım gerektiren yol ve üst yapı tesislerinin bakım ve 

onarımlarını gerçekleştirmek 

 Yıl sonu hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek  

 İl afet planının uygulanması sırasında verilecek görevleri yerine getirmek, kar, don, ve sel 

baskınlarında gerekli tedbirleri almak 



 
 
 

 

 Şikâyet ve talepleri inceleyerek çözüme ulaştırmak 

 Özellikle kış aylarında yağışların sebep olduğu cadde ve sokaklardaki olumsuzlukların 

ortadan kaldırılmasını sağlamak, 

 Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve – veya ihale yolu ile asfalt kaplama ve 

yama, bordür, tretuar yapım ve onarımını yapmak. 

 İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamak, 

 İlçe içerisinde yaşanabilecek su ve sel baskınları gibi doğal afetler müdahale edilmesini 

depolanması çalışmalarını kontrol ve koordine etmek, 

 Kaçak ve ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her 

türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili müdürlük birimiyle uyumlu çalışmalarını 

sağlamak, 

 Belediyenin doğrudan ya da dolaylı organize ettiği tören ve merasimler sırasında gerekli 

platform vb. kurulmasını sağlamak ve anılan bu faaliyetlerin bitimini takiben bunların 

kaldırılmasını sağlamak, 

 Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin 

insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm 

teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermek, 

 Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak, 

 Spor sahalarının düzenlenmesini sağlamak, 

 Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından bildirilen kaçak yapıların yıkımı işlemlerini ilgili 

müdürlüğünce koordine edilerek sonuçlandırmak, 

 Menemen Belediyesi sınırları içinde bulunan İmar yollarının açılması ile ilgili çalışmalar; 

vatandaşların açılmasını istedikleri İmar Yoları ile taleplerin alınması ve koordinasyon 

sağlanması.Yol ekibinin yönlendirilmesi. 

 Belediye sınırları içinde yapılması planlanan kaldırım alanlarının ve asfalt-parke kaplama 

yapılacak alanların metraj ve projelerinin hazırlanması. 

 Fen İşleri Ekiplerinin ve müteahhit firmalarının yaptıkları çalışmaların metrajlarının 

çıkarılması ve projeye uygunluğunun kontrolü 

 Yapılması planlanan çalışmalarla ilgili proje ve metrajların hazırlanması. 

 Her türlü kaldırım, yol, asfalt- parke kaplama, duvar vs. talepleriyle ilgili keşif, metraj, 

fizibilite çalışmalarının yapılması ve rapor hazırlanması. 

 Menemen Belediyesi adına yapılan hizmet binalarının projelendirilmesi yaklaşık maliyet 

ve hak ediş dosyalarının hazırlanması. 



 
 
 

 

 Her türlü altyapı, yapım ve hizmet ihalelerin ihale dosyalarını hazırlamak,keşif ve 

şartnamelerini tanzim etmek,gerekli onaylarını alarak sonuçlandırmak 

 Ara ve kesin hak edişleri denetim mühendisi nezaretinde tetkik etmek, hak edişlerle ilgili 

olarak iş mahallinde gerekli incelemeleri yapmak, tespit edilen eksikleri gidermek ve yapılan 

hataları düzeltmek suretiyle hak edişleri onaylamak 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile tüm bilgi ve belgeleri tanzim ederek ilgili kurumlara 

göndermek. 

 İhale Komisyonunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda 

yapılan her türlü alım, yapım, hizmet vb. işlerinin sözleşmelerinin yapılmasını temin etmek. 

 Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kaydetmek, müdürlük çalışmaları ve ihtiyaçları 

ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, dağıtımını gerçekleştirmek. 

 Gelen evrakların ilgilisine dağıtımını yapmak, talep edilen işlemin veya günlük 

evrakların süresi içinde neticelendirilmesi için gerekli takipleri yapmak 

 Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini takip etmek ve müdürlüğün bu gündeme 

alınması gereken evrakların hazırlanmasını sağlamak. 

 İşçi Personelin ay içinde çalışmalarına istinaden puantaj cetvellerinin düzenlemesi, aylık 

sigorta bildirgelerinin işlenmesi, işçi personelin özlük işlemlerinin yapılması izlenmesi. 

 Tahakkuk müzekkereleri ve ödeme emirlerinin hazırlanması. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  olarak ise aşağıdaki görevleri yürütür. 

Menemen Belediyesi sınırları içinde 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim 

Kanunu ve yürürlükteki tüm mevzuat ile Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, ilgili genelgeler, 

Meri planlar ve mevzuat çerçevesinde; İmar durumu düzenlemek, ilgilisi tarafından hazırlanmış 

olan zemin etüt raporlarını inceleyip onaylamak, Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Tesisat 

projelerinin tasdikini yaparak Yapı Ruhsatı düzenlemek, Harita ve Numarataj işlemlerini yapmak ve 

Belediye sınırları içindeki İmar hareketlerini takip ederek ilgili kanunlar çerçevesinde işlemler tesis 

etmek verilmiş olan Yapı Ruhsatlarını takip etmek, tamamlanmış binalara Yapı kullanma izin 

belgesi vermek müdürlüğümüz yetki ve görevleri arasındadır. 

Faaliyet Konuları : 

 İlçemizde yapılacak olan inşaatların mimari projelerinin onayı sonrası; birimimizce bu 

inşaatların sıhhi tesisat,ısıtma, soğutma, havalandırma, ısı yalıtım ve asansör avan projelerinde 

gerekli teknik incelemeler ve tescilleri yapılmaktadır. 

 Mekanik ve elektrik tesisat projelerinde Yapı Denetim, TMMOB Makine ve Elektrik 

Mühendisleri Odası, gerekliyse İtfaiye onayları aranmakta, ısı yalıtım hesapları Makine ve Elektrik 



 
 
 

 

Mühendislerimizce incelenmekte proje bazında mimari projeleri ile karşılaştırılarak gerekli 

kontroller yapılarak düzeltmelerin yapılması sağlanmaktadır. 

 İlçemiz halkının teknik konulardaki şikayet dilekçelerinin değerlendirilmesi sırasında 

konunun uzmanı olan teknik elemanlarımızca yerinde kontrol yapılarak rapor düzenlenmekte ve 

gereğinin yapılması sağlanmaktadır. 

Fen İşleri Müdürlüğü 2010 Yılı Proje ve Faaliyet Bilgileri; 

 954 adet yazı ile imar durumu verilmiştir. 

 326 adet  imar durumu  çizimi düzenlenmiştir. 

 Resmi Kurumlara 1352 adet  imar ile ilgili cevabi yazı gönderilmiştir. 

 83 adet 16 ve 18. madde uygulaması işlemleri yapılmıştır. 

 1427 adet numarataj belgesine bina güncelleme işlemi düzenlenmiştir. 

 821 adet yerinde inceleme yapılarak, Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir. 

 11 adet Yol Yarma İzin Belgesi düzenlendi. 

 162 adet, yapı denetimli yeni yapı için inşaat ruhsatı verilmiş  ve  işlemi yapılmıştır. 

 86 adet binaya temel vizesi yapılmıştır. 

 200 adet şikayet dilekçesine cevap verildi. 

 12 ay boyunca her ayın sonunda Devlet İstatistik Enstitüsü, Maliye ve Gümrük  

Bakanlığı, S.S.K, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasına yapı kullanma  izin belgesi ve 

yapı ruhsatları hakkında bilgi verildi. 

 383 adet TEK Elektrik Bağlama yazısı verilmiştir. 

 Vergi Dairesi Müdürlüğüne 1105 adet ilişik kesme yazışması yapılmıştır. 

 Çeşitli bankalara 77 adet ilgilisine olarak yazışmalar yapılmıştır. 

 Ünitemize yapılan çeşitli kanalizasyon ve su şikayetleri çözüldü.   

 Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması için proje ve  fotoğraf  onayları  yapıldı.  

 Bazı köy ve resmi kurumlara ait proje, keşif, metraj hazırlandı. 

 Yapı denetim firmaları için 792 adet banka yazışmaları yapılarak hak edişleri onaylandı. 

 50 adet yapıya; tamirat ruhsatı verildi. 

 İmara uygunluk görüşü için Zabıta Müdürlüğü ile birlikte iş yerlerine gidilmiştir.  

 15 adet  Sosyal Güvenlik Bakanlığı  S.G.K. Bölge Müdürlüğüne İnşaat  Ruhsatları 

hakkında yazışmalar yapıldı   

 TEDAŞ ile 18 adet resmi yazışma yapıldı. 

 Kadastro Şefliği ile 2 adet resmi yazışma yapıldı. 

 Tapu Sicil Müdürlüğü ile 46 adet resmi yazışma yapıldı. 

 Mal Müdürlüğü ile 6 adet resmi yazışma yapıldı 



 
 
 

 

 İcra ve İflas Müdürlüğü ile 19 adet resmi yazışma yapıldı. 

 Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ağır Ceza Mahkemesi ile 4 adet resmi yazışma yapıldı. 

 Kaymakamlık Makamına 102 adet resmi yazışma yapıldı. 

 Valilik Makamına 15 adet resmi yazışma yapıldı. 

 Büyükşehir Belediyesine 40 adet resmi yazışma yapıldı. 

 4734 sayılı İhale Kanununun 22.maddesince doğrudan temin ile 32 adet yapım işi, mal ve 

hizmet alımı işlerine ait ihale dosyası hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. 

 Ayrıca 4734 sayılı ihale kanunun 19. maddesince Açık İhale Usulü ile 2 adet mal alımı ve 

yapım işi ihale dosyası,  4734 sayılı ihale kanunun 21. maddesince 1 adet mal alımı ihale dosyası,  1 

adet 4734 sayılı ihale kanununa bağlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının uygulama 

yönetmeliğinin 24. maddesince belli istekliler arasında ihale dosyası hazırlanarak ihalesi  

sonuçlandırılmıştır.  

 Toplam olarak  4734 sayılı ihale Kanununun ilgili maddelerince ihale mevzuatına uygun 

olarak  yapım  işi,  mal ve hizmet alımı olarak  toplam  36 adet  ihale işlem dosyası hazırlanarak  

sonuçlandırılmıştır. 

 Müdürlüğümüzün, Ocak 2010 - Aralık 2010 tarihleri arasında; ruhsat, imar, yol katılım, 

otopark bedelleri, yapı kullanma izin harcı, peşin para ile yapılan taşınmaz satışı, meclis karar harcı, 

kat artış harcı, taksitli para ile yapılan taşınmaz mallar bedeli, numarataj ve tasdik harçları ile ilgili 

olarak Toplam Tahakkuk Gelirimiz 3.527.017.88.- TL olarak gerçekleşmiştir. 

 15 adet binanın  asansör kontrolü yerinde yapılarak onaylanmıştır 

 Günlük ortalama 20 adet ruhsatların kontrolü yapılarak aslı gibidir onayı yapılıp, harcı 

tahsil edilmiştir. 

 İlçe merkezi ve ilçemize mahalle olarak bağlanan 7 belde ve köylerde 32 adet  mevzuata 

aykırı olan faaliyetlerle ilgili tutanak tutulup, işlemleri yapılmıştır. 

 Eski tarihli yapı kullanma belgelerinin arşiv araştırması yapılarak, vatandaşların 

taleplerine cevap verilmiştir. 

 Kaçak yapı ekibine 53 adet şikayet dilekçesi gelmiştir.Bunlardan 24’ü komşudan sızıntı 

gelen su şikayeti, diğerleri kanalizasyon ve yağmur suyu şikayetleridir.Ekibimizle yerinde yapılan 

incelemede 29 tanesi çözüme kavuşturulmuştur. 

 2430 adet binaya yıl sonu seviye tespit onayı yapılmıştır. 

 Bazı yeni bağlanan mahallelerimizde imar hattının araziye tatbiki için arazi çalışmaları  

yapılmıştır. 

 486 adet hak ediş dosyası hazırlanmıştır.  

 4695 adet giden evrak kaydımız yapılmıştır. 



 
 
 

 

 6175 adet gelen evrak kaydımız yapılmıştır. 

 Çeşitli bankalardan gelen ekspertizlerin dosya taleplerine çözüm bulunmuştur. 

       2010 Yılı İçerisinde Verilen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Durumu 

 
Yapı Ruhsatı Yapı Kullanma İzin Belgesi 

Ocak 45 45 

Şubat 5 47 

Mart 18 60 

Nisan 14 48 

Mayıs 1 216 

Haziran 14 265 

Temmuz 19 160 

Ağustos 17 53 

Eylül 17 38 

Ekim 23 63 

Kasım 17 38 

Aralık 34 108 
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4734 SAYILI İHALE KAPSAMINDA 2010 YILINDA YAPILAN MAL -YAPIM  VE HİZMET ALIMINA AİT  İHALE İŞLERİ 

İşin Adı 
İhale 

Tarihi 

Kesinleşen 

İhale 

Kararı 

İhale 

Bedeli 

Sözleşme 

Bedeli (TL) 
Katılan Firmalar/Şahıs 

İhaleyi Alan 

Firma/Şahıs 

İşin 

Miktarı 
İhale Türü 

KOYUNDERE / MENEMEN 7509/1,7513 SK. 

NENE HATUN  CAD. PARKE YOL VE BETON 

BORDÜR YAPIMI 

04.01.2010 05.01.2010 15240,00 10950,50 

FESİH KÜÇÜKDEMİR 

AYHAN BULUT 

ÖMER SOĞLİN 

ÖMER 

SOĞLİN 
2435 m

2
 

4734 Sayılı İhale Kanununun  

22(d)maddesi (Yapım İşi) 

EMİRALEM MAH.389-392-393…400 -

1433…1437-1439-1441…1447-1500-1501-1639-

1640 NOLU PARSELLERDE 18.MADDE 

UYGULAMASI 

21.01.2010 21.01.2010 5932,33 4000,00 

KENT HARİTA 

GÖZLEM HARİTA 

FIRTIN HARİTA 

FIRTIN 

HARİTA 
--- 

4734 Sayılı İhale Kanununun 

22(d)maddesi (Hizmet Alımı İşi) 

MERMERLİ MAH. MAHKEME CAMİİ  

EKLENTİ SÖKM.YIKIM 
01.02.2010 01.02.2010 6220,60 

Katılan 

olmadı 
İhale İptal ------ 434 m

2
 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi (Yapım /Hiz.İşi) 

 
ESATPAŞA MAH.A. İHSAN KALMAZ 

CAD.KUBİLAY ANITI YOLU YOL VE 

KALDIRIM YAPILMASI 

01.02.2010 01.02.2010 4131,00 3002,50 

HASAN YARDIMCI 

BAYRAM GÜLERYÜZ 

 

HASAN 

YARDIMCI 
1283 m

2
 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi (Yapım İşi) 

KENT2 / MENEMEN FATİH SULTAN 

MEHMET CAMİİ ÇEVRE DÜZ.TAŞ DUVAR 

İŞİ 

17.02.2010 17.02.2010 31596,00 28790,00 

NESİM DULUNDER 

KADİR TOKLU 

ABDULLAH  KARLI 

NESİM 

DULUNDER 
575.80 m

2
 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi (Yapım İşi) 

SU DEPOSU İFRAZ VE TAHSİSİNE AİT 

HARİTA İŞİ 
22.02.2010 22.02.2010 11437,50 10000,00 

GÜLDEM HARİTA  

FÖY MÜH.LTD.ŞTİ 

VERİM HARİTA LTD.ŞTİ 

VERİM 

HARİTA 

LTD.ŞTİ. 

--- 
4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi (Yapım İşi) 

ASARLIK VALİ KUTLU AKTAŞ CAD. PARKE  

VE BORDÜR YAPIM 
04.03.2010 04.03.2010 6977,25 5980,50 

FESİH KÜÇÜKDEMİR 

SADIK ARSLAN 

ÖMER SOĞLİN 

ÖMER 

SOĞLİN 
1200 m

2
 

129 m. 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi (Yapım İşi) 

KOYUNDRE 121-962-963-965 NOLU 

PARSELLERDE 18.MADDE UYG. İŞİ 
18.03.2010 18.03.2010 6833,33 4000,00 

ÖZDE HARİTACILIK 

ŞERİFOĞULLARI HRT. 

FIRTIN HARİTA 

FIRTIN 

HARİTA 
---- 

4734 Sayılı İhale Kanununun  22(d) 

maddesi (Hizmet Alımı) 

ASARLIK 114-926 VE 927 NOLU ADALARDA 

18.MADDE UYG. İŞİ. 
22.04.2010 22.04.2010 6000,00 5000,00 

METİN MİNGÜ HARİTA 

ESEN HARİTA 

ÖMER GÜNEY HARİTA 

ÖMER GÜNEY 

HARİTA 
--- 

4734 Sayılı İhale Kanununun  22(d) 

maddesi (Hizmet Alımı) 

AKARYAKIT  ALIMI  11.05.2010 27.05.2010 626250,00 636250,00 
İLSED AKARYAKIT 

İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

İLSED 

AKARYAKIT 

TİC.LTD.ŞTİ. 

250000 Lt 
4734 Sayılı İhale Kanununun  19 Maddesi 

(Açık İhale Usulü) 

MERMERLİ AGİOS KONSTANTİNOS 

KİLİSESİ RESTORASYON  YAPIM İŞİ. 
14.06.2010 22.06.2010 1014331,27 919338,00 

PİRAMİT DEKORASYON  

ERMİŞ İNŞ. 

SEVEN İNŞ. 

GAFFAR ÇAYIR 

UMART MİMARLIK 

UMART 

MİM.MÜH.İNŞ

.LTD.ŞTİ. 

Restorasyon 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uygulama 

Yönetmeliği 24.Maddesi (Belli İstekliler 

Arasında Pazarlık Usulü İhale) 

KENT2/MENEMEN FATİH SULTAN MEHMET 

CAMİİ ÇEVRE DÜZENLEME 

DÜZ TAŞ-DUVAR-PARKE-ROGAR İŞİ 

 

17.06.2010 17.06.2010 6370,00 4381,93 

MUSTAFA BAYRI 

SERKAN ARSLAN 

HAŞİM ÖKTEM 

MUSTAFA 

BAYRI 

1344,47 

288,30 

6 AD 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi (Yapım İşi) 



 
 
 

 

 

 

 

      

İşin Adı 
İhale 

Tarihi 

Kesinleşen 

İhale 

Kararı 

İhale 

Bedeli 

Sözleşme 

Bedeli (TL) 
Katılan Firmalar/Şahıs 

İhaleyi Alan 

Firma/Şahıs 

İşin 

Miktarı 
İhale Türü 

SEYREK JANDARMA BİNASI YAPILASI İŞİ. 

(KABA İNŞAAT) 
21.06.2010 21.06.2010 31875,00 29750,00 

REYİS DOĞUŞ 

HİKMET EROL 

HİKMET 

EROL 

Bina 

Yapımı 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

LED EKRAN GÖRÜNTÜLÜ TV ALIMI 21.06.2010 01.07.2010 86000,00 75000,00 
FOTO REMZİ SAN. LTD. 

ŞTİ. 

FOTO REMZİ 

SAN. LTD.ŞTİ. 
Mal Alımı 

4734 Sayılı İhale Kanununun  22(f) 

maddesi (Pazarlık Usulü) 

SEYREK-GÜNERLİ  CAMİİ MİNARE İNŞAATI 23.06.2010 23.06.2010 18383,33 17650,00 

İBRAHİM ÜRKMEZ 

MUSTAFA KURTTUTAN 

MUZAFFER ALPTÜZÜN 

MUZAFFER 

ALPTÜZÜN 
27 mT 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

TÜRKELLİ ŞEHİR PARKI VE ÇEŞİLİ 

SOK.PARKE VE BORDÜR DÖŞM.İŞİ 
28.06.2010 28.06.2010 15611,75 14192,00 

ÖMER PİŞKİN 

İBRAHİM HALİL ÇİN 

EDİP CİN  

EDİP CİN 
4623 m

2
 

1054 m 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

MALTEPE MAH.376 ADA 1 NOLU PARSELDE 

İHDAS İŞLEMİ 
05.07.2010 05.07.2010 2083,14 1000,00 

ÖZDE HARİTA 

GÖZLEM HARİTA 

FIRTIN HARİTA 

 

FIRTIN 

HARİTA 

 

--- 
4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Hizmet Alım İşi) 

KOYUNDERE NENE HATUN CAD.BİRLİK 

KOOP. ÖNÜ BETONARME KANAL YAPIM. 
14.07.2010 14.07.2010 22000,00 20000,00 

MEHMET SAL 

SADIK ARSLAN 

VEDAT AKAY 

MEHMET SAL 

 
152 m 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

MEHMETÇİK GAZİNOSU ÇEVRE 

DÜZENLEMESİ İŞİ 
23.07.2010 23.07.2010 12400,80 9877,20 

İLKER BAYRAK 

ERAY ŞENGÜL 

MEHMET TAŞCI 

MEHMET 

TAŞCI 
1156,8 m

2
 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

SEYREK JANDARMA BİNASI YAPILASI İŞİ. 

(FAYANS SERAMİK ) 
27.07.2010 27.07.2010 30500,00 26500,00 

RAMAZAN SUNKUR 

TUNCAY BAYRAKTAR 

HİKMET EROL 

HİKMET 

EROL 

Bina 

Yapımı 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

SEYREK 9. EYLÜL CAD.BETON PARKE VE 

BORDÜR DÖŞEME İŞİ 
06.08.2010 06.08.2010 35000,00 30000,00 

MUSA YETGİN 

YUSUF ATEŞ 

KORKMAZ ARTUN 

KORKMAZ 

ARTUN 
8000 m

2
 

2000 m 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

KOYUNDERE  ÇEŞİTLİ CADDE VE 

SOKAKLARIN PARKE VE BORDÜR DÖŞEME 

YAPILMASI İŞİ. 

09.08.2010 09.08.2010 33827,60 32047,20 
YAŞAR AYDIN 

FARUK ARSLAN  

FARUK 

ARSLAN 
7422 m

2
 

1480 m 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

SEYREK  GÜNERLİ CAMİİ VE KÖY EVİ  

ÇEVRESİ TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ 
10.08.2010 10.08.2010 16500,00 8455,72 

A.BAKİ SÜSÜLÜ 

MURSEL AKAR 

MÜRSEL VURAL 

MÜRSEL 

VURAL 
301.99 m

2
 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

ULUKENT  30 AĞUSTOS MAH. BASKETBOL 

SAHASI YAPILMASINA AİT BETONARME  

İŞLERİ 

17.08.2010 17.08.2010 2420,00 2200,00 

UĞUR YIKILMAZ 

DURMUŞ KAVAŞ 

RAMAZAN BAYLAN  

RAMAZAN 

BAYLAN 
440 m

2
 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

  
 

 
      



 
 
 

 

İşin Adı 
İhale 

Tarihi 

Kesinleşen 

İhale 

Kararı 

İhale 

Bedeli 

Sözleşme 

Bedeli (TL) 
Katılan Firmalar/Şahıs 

İhaleyi Alan 

Firma/Şahıs 

İşin 

Miktarı 
İhale Türü 

TÜLBENTLİ MAH.356 ADA DÜZENLEM 

SAHASI  İŞİ 
07.09.2010 07.09.2010 6500,00 4000,00 

ÖZDE HARİTACILIK 

GÖZLEM  HARİTA 

FIRTIN HARİTA 

FIRTIN 

HARİTA 
---- 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Hizmet Alım İşi) 

TÜLBENTLİ MAH.365 VE 397 ADA 

DÜZENLEM SAHASI  İŞİ 
07.09.2010 07.09.2010 8833,33 5000,00 

GÖZLEM HARİTACILIK 

ŞERİFOĞULLARI HRTA 

FIRTIN HARİTA 

FIRTIN 

HARİTA 
--- 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Hizmet Alım İşi 

SEYREK  KÖYEVİ VE MUHTARLIK BİNASI 

KABA İNŞ.İŞLERİNİN YAPILMASI. 
20.09.2010 20.09.2010 14515,00 13108,00 

RAMAZAN SUNKUR 

TUNCAY BAYRAKTAR 

HİKMET EROL 

HİKMET 

EROL 

Bina 

Yapımı 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

MUSABEY ISPANAK YIKAMA HAVUZU 

TAD.VE TAMİRAT İŞİ. 
29.09.2010 29.09.2010 5861,73 4800,00 

İSA ÖZDEMİR 

CEMALETTİN GÖL 

METİN KARAKUŞ 

CEMALETTİN 

GÖL 

 

 
4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

KATLI YERALTI OTOPARK YAPIM İŞİ 04.10.2010 12.11.2010 3108804,99 2054900,00 

BARANKAYA 

 EKİNCİ MİM.MÜH.A.Ş. 

TAYFUR İNŞ. 

YÖRÜK İNŞ. 

HAKAN İDİZARGON  

GÜRTAŞ İNŞ. 

BARANKAYA 

İNŞ. 

Bina İnşaası 

Yapımı 

4734 Sayılı İhale Kanununun 19 

maddesi (Açık İhale Usulü) 

MALTEPE VE SEYREK TE ÇEŞİTLİ  CADDE 

VE SOK.BETON PARKE VE BORDÜR 

DÖŞM.İŞİ 

07.10.2010 07.10.2010 320037,82 16319,00 

CAFER DUMAN 

ABDURRAHMAN PALA 

KORKMAZ ARTUN 

KORKMAZ 

ARTUN 
4576 m

2
 

197 m 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

ULUKENT SANAYİ CADD.4 VE 3.CADDE 

PARKE VE BORDÜL YAPILMASI İŞİ. 
01.11.2010 01.11.2010 33418,00 28644,00 

TURGUT LÖK 

EMRAH BERKE 

EDİP CİN  

EDİP CİN 
8215 m

2
 

1333 m. 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

ULUKENT  30 AĞUSTOS MAH. 

KAFETERYA YAPILMASINA AİT 

BETONARME  İŞLERİ. 

01.11.2010 01.11.2010 1181,40 1075,50 

NÜRETTİN DEMİR  

RAMAZAN BAYLAN  

MEHMET ATKIN  

NÜRETTİN 

DEMİR  
330 m

2
 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

MUSABEY KÖYÜ ISPANAK YIKAMA 

HAVUZU İÇİN SU SONDAJ  KUYUSU 

YAPILMASI 

03.11.2010 03.11.2010 7333,70 4850,00 

İZZETTİN BEMLİ 

UĞUR TOKSUZ 

MUZAFFER ERGENÇ 

MUZAFFER 

ERGENÇ 
55 m 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

KOYUNDERE  İLAVE EK DERSLİK OKUL 

BİNASI YAPILMASI İŞİ. 

08.12.2010 08.12.2010 15843,60 13851,00 RAMAZAN SUNKUR 

NİHAT AÇA  

HİKMET EROL 

HİKMET 

EROL 

Bina 

Tadilatı 
4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

ASARLIK BELD.HİZ.BİNASININ DERSANE 

BİNASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TAD.VE 

TAMİRAT YAPILMASI İŞİ. (FAYANS 

SERAMİK 

01.12.2010 01.12.2010 17333,33 15000,00 BİNALİ MENÇUR 

HÜSEYİN EMEKÇİ 

HÜSEYİN BARIŞ 

HÜSEYİN 

EMEKÇİ 

 

Tadilat ve 

Tamirat 4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 

ASARLIK BELD.HİZ.BİNASININ DERSANE 

BİNASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TAD.VE 

TAMİRAT YAPILMASI İŞİ.   

10.12.2010 10.12.2010 3808,52 3751,10 YAKUP YOLCU 

TURAN ZEYTİN 

İSMAİL UZUNBAYIR. 

İSMAİL 

UZUNBAYIR. 
385 m

2
  4734 Sayılı İhale Kanununun 22(d) 

maddesi ( Yapım İşi) 



 
 

Fen İşleri Şantiye Amirliği 2010 Yılı Faaliyet ve Proje Bilgileri 

 Ulukent mahallesi, 3. Cadde üzerinde bulunan yaklaşık 2000 m2 ’lik alanı kaplayan 

bölgede yeşil alan düzenlenmiştir.Bu alan içerisinde  3 m. yarıçapında 0.70 cm yüksekliğinde üç 

nodullu havuz yapılmış ve yürüyüş yolları,oturma mekanları bordür taşları ile ayrılıp, yürüyüş 

yolları beyaz-kırmızı-siyah kilit beton parke taşı döşenmiştir.Oturma grupları, çimlendirme ve 

ağaçlandırma çalışmaları yapılarak kullanılır hale getirilmiştir.  

 Ulukent mahallesi 3. Cadde ve İzmir-Çanakkale asfaltından 4. Caddeye doğru giden 

kavşak üzerindeki 20 m.’lik imar yolunun 650 m.’lik kısmında bordür çalışması, yaya ve orta refüj 

düzenlemesi yapılmıştır.Yollar beyaz-kırmızı ve siyah kilit parke taşı  ile döşenmiş ve  yaya 

yürüyüş yolları 30x30 cm ebadında döşeme ile bütünleştirilmiştir.Cadde boyunca 34 adet 1x1,5 m. 

ebadında yer havuzları yapılarak, 70 adet 2 m. boyunda palmiye ağaçları ve sokak aydınlatma 

lambaları ile tamamlanmıştır. 

 Aynı cadde üzerindeki 15 m. genişliğindeki imar yolunun 250 metrelik kısmına bordür 

taşları, beyaz-kırmızı-siyah kilit parke taşı döşenmiş, yaya yürüyüş yolları  ise 30x30 ebadında 

beton parke taşları ve sokak aydınlatma lambaları ile bütünleştirilmiştir. Bu cadde düzenlemesi 

yapay şelale ile tamamlanmıştır.  

 Ulukent mahallesi 3. Cadde üzerinde bulunan tepe şeklindeki yükseltiler iş makineleri ile 

düzgün şevler haline getirilip, çelik hasır tellerle örülmüştür.Toprak kayması olasılığına karşın 

betonlaştırılıp yapay kaya halinde düzenlenmiştir. 

 Yan yol üzerine 30x17 m. uzunluğunda basketbol sahası  için beton atılıp, tel çitlerle 

çevrilmiş ve spor sahası tamamlanmıştır. 

 Ulukent mahallesi sanayi bölgesinde yaklaşık 1500 metre uzunluğunda, 10-12 ve 14 

metre genişliğindeki eski , bozulmuş sanayi yollarının kilit parke taşları sökülüp yerine yeni kilit 

parke taşı döşemesi yapılarak bitirilmiş ve yol trafiğe açılmıştır. 

 Ulukent Sultan Mehmet Camii çevresinde  575 m2 lik bir alanda andezit taş duvar 

çalışması ve duvar üstü beyaz küpeşte süslemesi yapılmış, duvarlar korkuluk demirleri ile 

tamamlanmıştır.  

 1400 m2  büyüklüğündeki camii avlusu, beyaz-siyah-kırmızı kilit parke taşı ile 

kaplanmıştır. 

 Ulukent mahallesi 7607 sokakta bulunan basketbol sahası çevresinde 300 m2 lik bir alan 

renkli kilit parke taşı ile kaplanmış  ve yol üstüne 100  m2 andezit taş duvar yükseltmesi yapılarak 

bitirilmiştir.  

 Ulukent Sultan Mehmet Camii yanındaki 12.000 m2 lik tepe görüntüsü şeklinde bulunan 

alan; İzmir Büyükşehir Belediyesinden getirilen D.8 dozer ve kırıcı kepçeler ile 20 gün içerisinde 

düzeltilmiş ve bu bölgede park-yeşil alan düzenlemesi yapılarak modern , çağdaş bir hale 



 
 
 

 

dönüşmüştür.Fen işleri ekiplerimizce 12.000 m2 lik bu alana 400 kamyona yakın toprak çekimi 

yapılmıştır. Bordür düzenlemesi ile parsel parsel yeşil alanlar oluşturulup yürüme ve oturma 

alanları yapılmıştır. Alan, beyaz-kırmızı ve siyah kilit parke taşı  ile döşenmiş, park içi 

aydınlatmaları içerisine 6 m. çapında havuz ile 390 m2 büyüklüğündeki çelik konstrüksiyondan kafe 

inşaatı düzenlemesi halen devam etmektedir. 

 Ulukent 4. Cadde üzerinde 30 metre genişliğinde 300 metre uzunluğundaki yolda; bordür 

taşları ile yaya ve orta refüj bölünmüş, kilitli beyaz-kırmızı-siyah parke taşı döşenmiştir.Yaya 

yürüyüşü yollarına 30x30 ebadında beton kırmızı-beyaz ve siyah taş döşemesi yapılmış, yol 

düzenlemesi aydınlatma sokak lambaları ile tamamlanmıştır.  

 Ulukent 4. Cadde ve Sultan Mehmet Camii yanında bulunan açık olan üzerine kurulan 

semt pazaryeri inşaatımız devam etmekte olup, 10.000 m2 lik alanın üzeri çelik konstrüksiyon ile 

kapatılmaktadır.  

 Menemen merkezdeki eski Güzin kundura binasının zemin ve 1.nci katlarında 300 m2 alt 

üst toplam 600 m2 alanda tadilat düzenlemesi yapılmıştır.  Sosyal Güvenlik Kurumu projesi 

kapsamında, bölmeler gaz beton , duvarlar alçı sıva , asma tavan , yerler 60x60 granit seramik, 

lamine döşemeler, elektrik aydınlatmaları, tavan üstü yangın söndürme tertibatları, ısıya dayanıklı 

alüminyum doğramalar, ısıtma ve soğutma salon ve tavan tipi klimalar, alüminyum temperli camlı 

korkuluklar, sensorlu kapı ve sistem odaları yapılmıştır.Sözleşmeye uygun olarak hareket edilmiş 

ve  Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Bölge Müdürlüğüne teslim edilerek halkın rahatça 

kullanabileceği, modern, çağdaş bir hizmet binası yapılmıştır. 

 Emirâlem mahallesinde bulunan kapalı düğün salonu tadil edilmiştir.Salon tavanına asma 

tavan döşenmiş, aydınlatmaları yenilenmiş, tuvaletlere yeni seramik ve tuvalet taşları döşenmiş, 

çeşmeler yenilenmiş, salon içerisine salon tipi ısıtma ve soğutma klimaları konularak düğün salonu 

tamamen yenilenmiş ve vatandaşımızın kullanabileceği temiz bir düğün salonu haline getirilmiştir.  

 Seyrek-Günerli mahallesi içerisinde bulunan eski köy muhtarlık binası yıkılıp yerine yeni 

mahalle konağı ve kahve binası yapılmıştır.Çevresine andezit taş ile duvar örülmüş, üzerleri küpeşte 

ve aydınlatma lambaları ile tamamlanmıştır.Bahçe içerisi kilit parke taşı ile döşenmiş olup ayrıca 

Atatürk büstü yapılmıştır.  

 Günerli mahallesinde mevcut bulunan camiinin olmayan yeni camii minaresi yapılmıştır. 

Camii çevresi duvarları andezit taş ile örülerek, duvar aydınlatmaları ile tamamlanmıştır.Camii 

bahçesi kilit parke taş ile kaplanmış ve tuvaletleri yapılmıştır. 

 Kazımpaşa mahallesinde bulunan Atatürk İlköğretim Okulunun bahçesine  1600 m2 

renkli kilit parke taşı  ve 300 metre bordür döşemesi yapılmıştır. Kaide yazısı ile Atatürk büstü 

yapılmış ve bahçe içerisine 40 m. ferforje demir süslemeli korkulukları ile tamamlanmıştır.  



 
 
 

 

 Koyundere merkezde bulunan belediye hizmet binasında (eski jandarma binası) tadilat 

yapılarak bina, 6 sınıflık okul haline getirilmiştir.  Doğramalar pimapen, sınıf kapıları dolgu 

ahşaptan yapılmış, tuvalet ve kantininden bahçe-duvar düzenlemesine kadar tamamen Belediyemiz 

tarafından yapılarak Koyundere İlköğretim Okuluna ilave okul binası olarak teslim edilmiştir.  

 Seyrek mahallesinde Gediz Üniversitesi yanında bulunan arsaya Belediyemiz tarafından 

420 m2 büyüklüğünde betonarme kiremit çatılı hizmet binası yapılmıştır.Koğuşu, yemekhanesi, 

tuvaletleri, banyosu, silahlığı ve hizmet bürolarını içeren hizmet binasında yerler seramik döşeme, 

camlar pimapen doğrama olarak yapılmıştır. 

 Şehir merkezinde İZ-SU tarafından kazılmış olan yollardaki parke taşı tamirleri 

ekiplerimizce kısa sürede zamanında onarılıp halkımızın kullanımına sunulmaktadır. 

 Kasımpaşa mahallesinde, Yasemin - Çavdar - Yörük Efe ve Türbe Geçidi sokaklarının 

kilit parke taşı döşemeleri belediyemiz tarafından yapılmıştır. 

 Cengiz Topel Caddesi üzerindeki İdris Tınaz Parkının bahçe ve çevre düzenlemesi 

yapılmıştır.Bahçe duvarı andezit taş ile örülmüş, duvar üstü küpeşte süslemeleri ve korkuluk demir 

süslemesi yapılarak düzenlenmiştir.  

Park  İşleri Amirliği 

Belediyemizin Stratejik Planında belirtilen görev ve misyonu ile yürüteceği çalışmalarıyla 

çağdaş bir kent olan Menemen’imizin yaşam standartlarının artırılmasına katkı sağlamaktır. 

Menemen ilçesi olarak ilçemizde yaşayan insanların yaşam kalitesi, sağlığı ve huzuru için 

park, yeşil alan, rekreasyon alanları, mimari, sosyal, kültürel unsurları ile yeterli, dengeli çağdaş 

planlı bir kent oluşumu ve sürekliliğini sağlamak önem arz etmektedir. 

Genel olarak kent yaşamında plansız kentleşmenin sebep olduğu çevresel zararlı etkilerin 

azaltılması, kentsel dönüşümün tamamlayıcı unsuru olarak kent yeşil alanlarının yeterli ve dengeli 

olarak planlaması çağdaş kent yaşamı için gerekli ve önemlidir. Park ve yeşil alanların peyzajının 

planlanması, uygulanması, görsel güzelliğin sağlanması, park, çocuk oyun alanlarının tesisi ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bakım, onarımını yapmak, kent içi yeşil alanların önemi ve 

korunması konusunda halkın bilinçlenmesini sağlamak temel amacımızdır. 

 

Menemen Belediyesi genel belediye hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütürken bazı 

hizmetlere öncelik vermiştir. Bunlardan biri de halkı güzel bir çevre ile buluşturan, ilçemize nezih 

bir hava katan, ayrıca en önemlisi çocuklarımız için sağlıklı birer oyun alanı olan parklarımız ve 

diğer yeşil alanlarımızdır. Bu anlamda müdürlüğümüz, Belediye Başkanımız öncülüğünde azimle 

Park Yapımı 



 
 
 

 

çalışmış, 2004-2010 yılları arası yaptığı 35 park ve çocuk oyunalanına, 2010 yılında 20.500 m2 

yeşil alan daha ekleyerek ilçemiz için değerli ve kalıcı bir hizmet sunmuştur. 

 

 

Menemen İlçe sınırları dahilindeki tüm parklar, yeşil alanlar, refüjler ile bu alanlarda 

bulunan tüm ekipmanların bakım ve onarım hizmet işi kapsamında Amirliğimiz kontrolünde 

yaptırılmıştır. Bir hizmeti gerçekleştirmek kadar onu korumak ve sürekliliğini sağlamak da 

önemlidir.Her türlü detayın dikkate alındığı bakım ve onarım çalışmaları; parkların ve Menemen 

sınırlarındaki diğer yeşil alanların daha kullanışlı hale gelmesini sağlayarak ilçemize nezih ortamlar 

sunmaktır. 

 

Amirliğimiz yapım, bakım ve onarım çalışmaları yanında mevcut parkları yenilemektedir. 

Bu kapsamda kent mobilyaları, açık hava spor aletleri, çocuk oyun grupları gibi yeni üniteler hem 

park alanlarına hem de yeşil alanlara uygulanarak hizmete sunulmaktadır. Faaliyet koluna ilişkin 

2010 yılına ait yapmış olduğumuz çalışmalar tabloda görülmektedir. 

2010 Yılında Kullanılan Ekipmanlar 

Birim          Miktar 

Bank Sayısı       Adet   300 

Metal Ayaklı Çöp Kovası     Adet   500 

 

Ağaç dikim çalışmaları; mevcut parklarımız, yapımı gerçekleşen parklar, cadde-sokak ve 

refüjler, kamu kurumları, okulların ağaç dikim kampanyaları çerçevesinde belirlemiş oldukları 

alanları kapsamaktadır. Dikilecek ağaçlar; İlçemizin iklim koşullarına uygunluğu, ilçemizin 

florasına uyumu, toprak yapısı, bitkinin mukavemeti (uygulama alanına göre ) gibi kriterlere göre 

teknik elemanlarca  belirlenmektedir. 

 

 

Park İşleri Amirliği tüm bu faaliyetlerin yanında  Okullar, Sağlık Ocakları, Camiler, 

Karakollar, Muhtarlıklar gibi tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına da imkanlar dahilinde hizmet 

vermektedir. 

Park Bakım Onarım 

Park Yapımı 

Kamu Kurumlarına Verilen 

Hizmetler 



 
 
 

 

 Hukuk İşleri Müdürlüğü 

 

Faaliyetin Amacı:  Menemen Belediye Başkanlığı kamu kişiliğinin, tüm hukuksal 

sorunlarına, yürürlükteki Anayasa ve yasalara dayanılarak düzenlenen tüzükler ile yönetmelikle 

göre, Belediye Başkanınca verilen vekaletname sınırları içinde çözümler getirmek. 

Görevleri : Belediye Başkanı adına tüm Yargı mercilerinde, Hakemler, İcra Daireleri, 

Mahkemeler ve Noterlerde Hukuk İşleri Müdürü ve Avukat olarak;            

a) Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, 

b) İcra işlerini yürütmek, 

c) Dava açmak, 

d) Açılan davalarda gerekli savunmaları yapmak, 

e) Davaları sonuçlandırmak. 

Üçüncü şahıslar tarafından Belediye aleyhine açılmış olan davalarda gerekli savunmaları 

yapmak, davaları izlemek ve sonuçlandırmak. 

Başkanlık Makamı veya Belediye Müdürlükleri ile Belediyeye bağlı müesseslerin 

çözemedikleri, tereddüde düştükleri hukuksal sorular hakkında mütalaalarda bulunmak. 

Başkanlık Makamı veya Belediye Müdürlükleri ile Belediyeye bağlı müesseselerden gelen 

dava dosyalarının ve diğer bölgelerin kayıt ve havale işlerini yürütmek.              

Yargı organları tarafından verilen kararları dosyalamak,ilgili müdürlük ve kuruluşlara 

bildirmek 

Mahkemelerden icra dairelerinden gelen tebligat ve yazışma evraklarını dosyalamak ve ilgili 

kuruluşlara bildirmek.      

Mevcut dava dosyalarının işlemlerinin ve duruşmalı davalarda, her duruşmadan sonra 

verilen ara kararları ile yeni duruşma günlerinin kayıtlarını tutmak.    

Müdürlükçe aktin feshi, tahliye, müdahalenin önlenmesi, kamulaştırma işlemlerinin iptali, 

imar planı iptali kamulaştırılmaz taşınmazın geri alınması,ihalenin feshi ve Belediye işlemlerinin 

iptali ile konusu para olmayan davaların da yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını 

sağlamak.                



 
 
 

 

Hukuk İşleri Müdürü ve Avukat olarak dosyaların ve dosyalar ile ilgili işlemlerin Yargı 

Mercilerinde, Noterlerde, Resmi Dairelerde yapılması gereken tüm işlerin evrak ve dilekçe 

takiplerinin Hukuk İşleri Bürosu tarafından yapılmasını sağlamak. 

Açılmış veya açılacak icra takiplerinin harç, tebliğ, kayıt, posta, mübaşir, teskere masrafları 

ile tüm icra giderlerinin ilgili yerlerde yatırılıp yatılmadığını izlemek.    

Ceza  Mahkemelerinde açılmış kamu  davalarının yürütümü ve  sonuçlandırılmasını Asliye 

ve Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılmış davaları yürütmek ve sonuçlandırmak.  

Hukuk İşleri Müdürlüğünde; 1 Müdür ve 1 geçici işçi olmak üzere 2 personel görev 

yapmaktadır.                

2010 YILI GELEN-GİDEN EVRAK 

GELEN EVRAK SAYISI 40 

GİDEN EVRAK SAYISI 24 

 

 

2010 YILI DAVA DOSYALARININ ŞEMASI 

 
AÇILAN 

DAVA 

(117) 

BİTEN DAVA 

(38) 

2009 

YILINDAN 

DEVREDİLEN 

DAVA (57) 

DERDEST 

DAVA 

(136) 

İDARE MAHKEMESİ 33 5 28 56 

ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİ 
9 2 9 16 

İŞ MAHKEMESİ 34 - 11 45 

SULH HUKUK MAHKEMESİ 3 2 1 2 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 7 2 5 10 

SULH CEZA MAHKEMESİ - - - - 

İCRA MAHKEMESİ 30 27 3 6 

CUMHURİYET 

BAŞSAVCILIĞI 
1 SUÇ DUYURUSUNDA 

BULUNULMUŞTUR 
 1 

 

 

 

 



 
 
 

 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

 

 

Belediyemizin stratejik amaçları doğrultusunda 2010 yılı içerisinde aşağıdaki faaliyetler 

gerçekleştirilmiştir. 

 Sekreterlik Kursu : 

Katılım sayısı 22 kursiyer; 18 – 40 yaşındaki ilköğretim mezunu kişilere verilmiştir.  

Günde 8 saat haftada 5 gün olmak üzere gerçekleştirilen kurs toplam 103 iş günü 

sürmüştür. Kursiyerlere İş-kur tarafından 15 TL. günlük ücret ödenmiştir. 

 Muhasebe Yardımcılığı Kursu : 

Katılım sayısı 22 kursiyer; 18 – 40 yaş Lise mezunu kişilere verilmiştir. 

Günde 8 saat haftada 5 gün olmak üzere 105 iş günü sürmüştür. Kursiyerlere İş-Kur 

tarafından 15 TL. günlük ücret ödenmiştir. 

 

İŞ VE MESLEK EDİNDİRME FALİYETLERİ : 

Başvuru Sayısı  : 1984 

 İlköğretim :  962  

 Ortaöğretim :  606  

 Önlisans :  256  

 Lisans : 160  

İş için Aranan Kişi Sayısı : 1714  

İş Önerilen Kişi Sayısı : 1420 

İşe Başlatılan Kişi Sayısı : 116 

Sunulan İş Teklifi Sayısı  : 236 

İş-Kur’a Kayıt Edilen İşsiz Sayısı : 569 

* Aynı Kişi Birden Fazla İş İçin Aranmış Olabilir. 

 

 



 
 
 

 

Eğitime Göre Başvurular 

 

 

 
 

 

Yaşlara Göre Başvurular 
 

 
 

 

Eğitim Durumu Adet Yüzde 

İlkokul 699 35,2 

Ortaokul 263 13,3 

Lise 299 15,1 

Mesleki Lise 307 15,5 

On Lisans 256 12,9 

Lisans 160 8,1 

Toplam 1984 100,0 

Yaş Grupları Adet Yüzde 

Dilekçe İle Başvuru 

(Belirtilmemiş) 

48 2,4 

18-25 677 34,1 

26-30 499 25,2 

31-35 319 16,1 

36-40 222 11,2 

41-45 155 7,8 

46-50 46 2,3 

51-55 10 0,5 

56-60 ve + 8 0,4 

Toplam 1984 100,0 



 
 
 

 

 

Cinsiyete Göre Başvurular 
 

 

 

 
 

 

İş Teklifleri Durumları 
 

 

 
 

Cinsiyet 

Durumu Adet Yüzde 

Belirtilmemiş 1 0,1 

Bayan 654 33,0 

Bay 1329 67,0 

Toplam 1984 100,0 

Teklif Sonuçları Adet Yüzde 

İş İçin Arandı 58 3,4 

İş Teklifini Beğenmeyenler 

(Şahıs Red) 
233 13,6 

İşe Başlatılanlar 116 6,7 

İş Veren Red 213 12,4 

Belediyede Bir İş İsteyenler 10 0,6 

Cevap Bekleniyor 478 27,9 

Anlaşamadı 94 5,5 

İş İçin Arandı  (Çalışıyor) 218 12,7 

Ulaşılmadı 294 17,2 

Toplam 1714 100,0 



 
 
 

 

EĞİTİM FAALİYETLERİ 

             2010 yılı içinde müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerimiz aşağıdadır; 

           Düzenlenen Eğitimler 

1. 4857 sayılı iş kanunu 

           Katılımcı: 10 Kişi 

2. İnsan Kaynakları Eğitimi 

            Katılımcı:6 Kişi 

İŞ-KUR FAALİYETLERİ 

              İş-Kur ile 10.03.2010 tarihinde imzalanan protokol sonrası gerçekleştirilen e-iskur a kayıtlı 

işsiz sayısı  : 569 

 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, aşağıda sayılan mevzuat hükümlerinde yer alan görevleri yerine 

getirir; 

 10. 12. 2003 tarihinde kabul edilen, 24. 12. 2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesi kapsamında 

verilen görevler, 

 26. 05. 1981 tarihinde kabul edilen, 29. 05. 1981 tarih ve 17354 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında verilen görevleri, 

 29. 07. 1970 tarihinde kabul edilen, 11. 08. 1970 tarih ve 13576 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında verilen görevleri yapmak, 

 21. 07. 1953 tarihinde kabul edilen, 28. 07. 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu kapsamında 

verilen görevleri yapmak, 

 21. 08. 1981 tarih ve 17435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2464 Sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerin Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik kapsamında verilen görevleri yapmak, 

 18. 02. 2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme 

Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile verilen görevler, 



 
 
 

 

 31. 12. 2005 tarih ve 26060 sayılı (3. mükerrer ) Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol 

ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile verilen görevler, 

 21. 01. 2006 tarih ve 26056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebe Yetkililerinin 

Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile verilen görevler, 

 18. 02. 2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme 

Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile verilen görevler, 

 31. 12. 2005 tarih ve 26040 sayılı ( 3. mükerrer ) Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebe 

Yetkilisi 

 Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul Ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, 

 21. 01. 2006 tarih ve 26056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ön Ödeme ve Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik ile verilen görevler, 

 08. 06. 2005 tarih ve 25839 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe 

Yönetmeliği ile verilen görevler, 

 01. 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu başta olmak üzere ihale mevzuatının ilgili hükümlerine uygun işlem 

yapmak, 

 31. 12. 2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete yayımlanan Merkezî 

Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerinin mali işlemlerde tam olarak uygulanmasını 

sağlamak, 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü, burada sayılmamakla birlikte Belediye bütçesinden bir gider 

yapılırken uyulması gerekli diğer mali mevzuat hükümleri ile verilen veya yukarıdaki belirtilen 

mevzuatta değişiklik olması durumunda yürürlüğe girecek mali mevzuat ile verilen görevleri de 

yapar. 

 Mali Hizmetler Müdürlüğümüz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Belediye 

Yönetmeliği çerçevesinde yapılandırma çalışmalarının büyük bir kısmını tamamlayarak yasada 

öngörülen Mali Hizmetler Müdürlüğü, (Muhasebe yetkilisi) Harcama Yetkilisi, ödemeler ve 

Muhasebe bölümleri oluşturulmuş çalışmalarımız bu birimlerle yürütülmektedir.  

 

Servisimizce 2010 yılı içerisinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre 2011 yılı Analitik 

Bütçesi ile izleyen iki yılın tahmini bütçeleri hazırlanmıştır. Hazırlanan bütçeler sırasıyla 

Encümene, Meclise ve Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmuş ve onayından sonra 

yürürlüğe girmiştir. 

Bütçe Servisi 



 
 
 

 

 Ayrıca, 2010 yılı bütçesi ile ilgili ödenek aktarma işlemleri, ödeme evraklarının 

ödeneklerinin ayrılması işlemleri yapılmıştır. 

   

 

2009 yılı kesin hesabı hazırlanarak Encümene, Meclise ve Büyükşehir Meclisine sunularak 

onaylanmıştır. Onaylanan kesin hesap ve cetvelleri, banka hesap ekstreleri mutabakat yazısı ve 

yönetim dönemi hesabı hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir. 

 2010 yılına ait birer aylık dönemler halinde Mal Müdürlüğüne (Muhasebat Genel 

Müdürlüğü’ne (Kamu Hesapları Bilgi Sistemi) gelir ve giderler ile ilgili veri girişleri yapılmıştır. 

 İhale ve vergi teminatlarının kaydı yapılmış ve geri ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 

 Belediye muhasebe kayıtlarına 6187 adet yevmiye kaydı işlenmiştir. 

 

 

 Tahakkuka bağlanmış her türlü giderin Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine 

ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygunluğu araştırıldıktan sonra nakden veya mahsuben 

ödemesi yapılmaktadır. 

 Birimlerimizde acil olan işler ile ilgili avans verme ve kapama işlemleri yapılmaktadır. 

 Maaş Tahakkuk Servisince hazırlanan Belediyemiz memur ve isçi personel maaşları düzenli 

olarak ödenmektedir. 

 Personelin primleri Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Emekli Sandığına gönderilmek üzere 

düzenli olarak emanete alınmaktadır. 

Müdürlüğümüz Amaç ve Hedefleri: 

Belediyemiz 2010 yılı amaç ve hedeflerimiz Stratejik Planına uygun olarak aşağıda 

belirtilen tablodan da anlaşılacağı gibi verilerle belirtilmiştir:  

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HEDEFLER 

STRATEJİK 

AMAÇ 

Hizmet ve hizmet kalitesini 

artırmak 

2008 

Gerçekleşen 

2009 

Gerçekleşen 

2010 

Gerçekleşen 
2011 Hedef 

STRATEJİK 

HEDEF 

Gerçekçi ve uygulanabilir 

bir bütçe yapısı oluşturmak 

PERFORMANS 

HEDEFİ 

Bütçe gerçekleşme oranının 

bir önceki yılın altına 

düşmemesi 

PERFORMANS 

 

GÖSTERGELERİ 

Gider bütçesi hedefi 25.000.000,00 42.000.000,00 44.000.000,00 45.000.000,00 

Gider bütçesi gerçekleşmesi 15.335.037,01 26.344.569,08 30.964.479,18 0 

Gider bütçesi 

gerçekleştirme oranı 
% 61,34 %62,73 %70,38 %90 

Gelir bütçesi hedefi 25.000.000,00 42.000.000,00 44.000.000,00 45.000.000,00 

Gelir bütçesi gerçekleşmesi 13.140.483,80 21.493.525,15 28.496.029,35 0 

Gelir bütçesi gerçekleşme 

oranı 
%52,57 %51,18 %64,77 %90 

Muhasebe ve Kesin Hesap 

Servisi 

Giderler Servisi 



 
 
 

 

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler: 

 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce 01.01.2010- 31.12.2010 tarihleri arasında 

Yapılan Faaliyetlerle ilgili (Sayısal veriler, Tablolar ve Grafikler) bilgileri gösterilmiştir: 

Bütçe Yılı : 2010 

GELİR  

KODU 
AÇIKLAMA 

Bütçe 

İle 

Tahmin 

Edilen 

2010 

Yılı 

Net Tahsilâtı 

Tahsilât 

Oranı 

(%) 

01  VERGİ GELİRLERİ 12.170.000,00 13.296.278,70 109,26 

01 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 5.500.000,00 8.319.345,75 151,26 

01 3 DÂHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ 1.400.000,00 1.824.256,38 130,31 

01 6 HARCLAR 5.220.000,00 3.151.390,87 60,38 

01 9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER 50.000,00 1.285,70  2,58 

03  TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 7.331.000,00 1.984.173,66  27,07 

03 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 755.000,00 293.111,17  38,83 

03 4 KURUMLAR HASILATI 1.771.000,00 226.905,30  12,82 

03 5 KURUMLAR KARLARI 500.000,00 44.904,14  8,98 

03 6 KİRA GELİRLERİ 4.305.000,00 1.419.253,05 32,97 

04  ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 3.450.000,00 837.750,31 24,29 

04 2 MERKEZİ YÖNETİM BUTCESINE DAIR IDARELERDEN ALINAN 900.000,00 0,00  0,00 

04 3 DİGER İDARELERDEN ALINAN BAGIŞ VE YARDIMLAR 1.000.000,00 656.303,38 65,63 

04 4 
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE 

BAĞIŞLAR 
1.550.000,00 181.446,93 11,71 

05  DİĞER GELİRLER 19.164.000,00 12.377.826,68 64,59 

05 1 FAİZ GELİRLERİ 150.000,00 35.853,75 23,91 

05 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 16.649.000,00 11.325.600,92 68,03 

05 3 PARA CEZALARI 2.210.000,00 890.291,63 40,29 

05 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 155.000,00 126.080,38 81,34 

06  SERMAYE GELİRLERİ 1.870.000,00 0,00  0,00 

06 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 1.380.000,00 0,00  0,00 

06 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 465.000,00 0,00  0,00 

06 3 ARAZİ VE MADDİ OLMAYAN VARLIKLARIN SATIŞI 5.000,00 0,00  0,00 

06 4 DEĞERLİ KAĞITLARIN SATIŞI 20.000,00 0,00  0,00 

08  ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 20.000,00 0,00 0,00 

08 1 YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT 20.000,00 0,00 0,00 

08 1 DİĞER YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT 20.000,00 0,00 0,00 

08 1 Kamu Ortaklıklarından 5.000,00 0,00 0,00 

08 1 Özel Teşebbüslerden 5.000,00 0,00 0,00 

08 1 Hane Halklarından 5.000,00 0,00 0,00 

08 1 Diğerlerinden 5.000,00 0,00 0,00 

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

09 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ -5.000,00 0,00 0,00 

09 3 Mal ve hizmet satış gelirleri -2.000,00 0,00 0,00 

09 3 Mal satış gelirleri -1.000,00 0,00  0,00 

09 3 Hizmet gelirleri -1.000,00 0,00  0,00 

09 3 Kurumlar Hasılatı -1.000,00 0,00  0,00 

09 3 Mahalli idareler kurumlar hasılatı -1.000,00 0,00  0,00 

09 3 Kira Gelirleri -2.000,00 0,00  0,00 

09 3 Taşınmaz Kiraları -1.000,00 0,00  0,00 

09 3 Taşınır kiraları -1.000,00 0,00  0,00 

Genel Toplam 44.000.000,00 28.496.029,35 64,77 
 

 

 

 



 
 
 

 

 2006-2010 YILLARI BELEDİYE BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANI 

YILI BÜTÇESİ GELİR MİKTARI ORANI GİDER 

MİKTARI 

ORANI 

2006 23.950.000,00 15.256.029,26 %64 17.550.548,61 %74 

2007 28.000.000,00 14.849.417,13 %53 17.634.653,16 %63 

2008 25.000.000,00 13.140.483,80 %53 15.335.037,01 %62 

2009 42.000.000,00 21.493.525,15 %52 26.334.569,08 %63 

2010 44.000.000,00 28.496.029,35 %65 30.964.479,18 %71 

 

 BÜTÇE-GELİR-GİDER  KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 
YILI 2008 2009 2010 

GİDER BÜTÇE HEDEFİ                          25.000.000,00 42.000.000,00 44.000.000,00 

GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ       15.335.037,01 26.344.569,08 30.964.479,18 

GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME 

ORANI  

%62 %63 %71 

GELİR BÜTÇE HEDEFİ                          25.000.000,00 42.000.000,00 44.000.000,00 

GELİR BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ        13.140.483,80 21.493.525,15 28.496.029,35 

GELİR BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI         %53 %52 %65 

 

 

 BÜTÇE-GİDER-GELİR KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ (2008-2009-2010) 
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 BEŞ YILLIK BÜTÇE GELİR GİDER TABLOSU 
YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 

BÜTÇE 23.950.000,00 28.000.000,00 25.000.000,00 42.000.000,00 44.000.000,00 

GELİR 15.259.639,86 14.849.417,13 13.140.483,80 21.493.525,15 28.496.029,35 

GİDER 17.550.548,61 17.634.653,16 15.335.037,01 26.344.569,08 30.964.479,18 
 

 

 BEŞ YILLIK BÜTÇE GELİR GİDER GRAFİĞİ 

 

 PERSONEL HARCAMALARI TABLO ve GRAFİĞİ 
 

YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 

Personel+ SGK 6.159.265,00 6.853.533,00 7.411.500,00 16.079.500,00 13.795.198,00 

Toplam Bütçe 23.950.000,00 28.000.000,00 25.000.000,00 42.000.000,00 44.000.000,00 

Pers. Bütçe.Oranı %26 %25 %30 %39 %32 
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 SON 5 YILA AİT BÜTÇE TOPLAMI VE YATIRIM HARCAMALARI  
Yıllar 2006 2007 2008 2009 2010 

Toplam Bütçe 23.950.000,00 28.000.000,00 25.000.000,00 42.000.000,00 44.000.000,00 

Toplam Bütçe Gideri 17.550.548,61 17.634.653,16 15.335.037,01 26.344.569,08 30.964.479,18 

Yatırım Harcamaları 5.695.418,33 2.960.413,94 2.475.697,14 2.406.772,15 3.199.933,04 
 

 

Kurumsal  Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi: 

2010 yılı sonunda tahakkuk-tahsilât oranımız % 65 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2010 Mali 

yılında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce 2010 mali yılı bütçesine konulan tahmini rakam 

kadar tahakkuk gerçekleştirilmiştir. Bu sonuca göre geçen yıl tahakkuk edilen hedefin yaklaşık 25 

puan üzerindedir. 

Üstünlükler: 

 Belediye başkanı ve yönetiminin kararlı, katılımcı ve şeffaf oluşu. 

 Personelin yönetimde dikey ve yatay yönetimi yerine ‘’ birlikte çözüm yöntemi’’ 

ilkesinin benimsenmesi. 

 Belediyemize ait tüm birimlerin tek bir bina bünyesinde faaliyet göstermesi.  

 Belediyemizin normal bir mali yapıya sahip olması. 

 Tüm birimlerin bilgisayar ortamında %100 entegre olması. 

 İlçemizde 1/1000’lik planlarda yapılan çalışmalar. 

 Belediyemiz sınırları içerisindeki taşınmazların %100 kayıt altında olması. 

 Belediyemizin deneyimli, bölgeye hâkim ve eğitimli bir personel yapısına sahip olması. 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

2006 2007 2008 2009 2010

Toplam Bütçe Toplam Bütçe Gideri Yatırım Harcamaları



 
 
 

 

 Zayıflıklar 

 İlçemizin topografik yapısının dağınık olması 

 İlçemizin İzmir’in ilk ve eski gecekondu bölgelerinden biri olması 

 İlçemizin göç ve nüfus yoğunluğun çok olması 

Öneriler ve Tedbirler: 

 Yıllardır sürdürülen ruhsatsız ve plana aykırı yapılaşmaya karşı kararlı tutumun devam 

ettirilmesi. 

 Mahalle bazında paneller düzenlenerek ‘Ruhsatsız yapıların olumsuzlukları’ konusunda 

ilçe halkımız bilinçlendirilmeli. 

 Kamu Personel Daire Başkanlığından ihtiyaca yönelik memur talebi yapılmalı. Bu sayede 

norm kadro çalışmaları daha etkin hale getirilmeli. 

 Hizmet içi ve meslek içi eğitimlerine daha da önem verilerek personelin bilgi ve 

tecrübelerine yeni gelişmelerden haberdar edilerek katkı sağlanması hizmette kalitenin devamını 

sağlayacaktır. 

 Personele yönelik moral isteklendirme aktiviteleri düzenlenmesine devam edilerek 

personelin performansının ve devamlılığının artması sağlanmalıdır. 

Müdürlüğümüzde bağlı servislerin 2010 yılı faaliyet bilgileri; 

 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hüküm ve mevzuatlarına uygun olarak, İlçemiz Belediye, 

mücavir alan ve idari sınırları içerisindeki ve İlçemize bağlı bulunan mahalle ve köylerimizdeki 

bina,arsa ve arazi niteliğindeki taşınmazların emlak beyannameleri alınarak emlak vergisi tahakkuk 

ettirilmekte ve aynı zamanda Çevre Temizlik Vergisi Kanununa göre işyeri niteliğindeki 

taşınmazların çevre temizlik beyannameleri alınarak Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk 

ettirilmektedir. 

5747 sayılı yasa ile  tüzel kişiliği sona ererek İlçemize mahalle olarak bağlanan beldelerle 

birlikte 17 olan mahalle sayımız 46’ ya ulaşmıştır. Bunlar; Ahıhıdır, Atatürk, Buruncuk, Camikebir, 

Çavuş, Esatpaşa, Gaybi, İsmet İnönü, Kasımpaşa, Kazımpaşa, Mermerli, Musabey, Seydinasrullah, 

Tülbentli, Uğur Mumcu, Zafer, Gölcük, Irmak, İncirlipınar, Yeşilpınar, Zeytinlik, Emiralem 

Merkez, Değirmendere, Kır, Yayla, Gazi, Ulus, Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Mustafa Kemal 

Atatürk,  75. Yıl Cumhuriyet, Günerli, İnönü, Kesik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 85. Yıl 

Emlak  Servisi  



 
 
 

 

Cumhuriyet, Süzbeyli, Tuzçullu, Villakent, Fatih, Yıldırım, İstiklal, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül 

ve Ahmet Efendi mahalleleridir.Ahmet Efendi mahallesinin 12.11.2010 tarihinde Çiğli İlçe 

sınırlarına dahil edilmesi sonucu mahalle sayımız 45 olmuştur.Ayrıca İlçemize bağlı 20 köy 

muhtarlığına da servisimizce hizmet verilmektedir.  

Buna göre; aktif emlak vergi mükellef sayımız: 43962 

Aktif çevre temizlik vergi mükellef sayımız: 4595 

Taşınmazlara ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi işlemleri sırasında mükellefiyet 

kayıtları incelenerek emlak ve çevre temizlik vergisi bildirimleri düzenlenmekte mükelleflerin 

servisimize borcu olup olmadığı bakılmakta varsa eski borçları tahsil edilmekte olup, 01.01.2010-

31.12.2010 tarihleri arasında 821 adet yapı kullanma izin belgesi ve 162 adet yapı ruhsatı  

müracaatlarına rayiç değerleri verilip tahakkukları oluşturulmuş mükelleflerin servisimize borcu 

olup olmadığı araştırılmıştır. Borcu olan mükelleflerin borcu tahsil edilmiştir. 

Bağ-Kur, SSK, yeşil kart, fakir aylığı , banka ipotek yazıları ve sağlık karnesi işlemleri için 

servisimizce kayıtlar araştırılarak gerekli yazışmalar yapılmaktadır. İpotek işlemleri için müracaat 

eden ve borcu olan mükelleflerin borcu tahsil edilmektedir.Kaydı olmayanların beyanları alınarak 

vergileri tahsil edilmektedir. 

Muhtelif vergi dairelerince mal varlığı ve mükellefiyet araştırması sorulan vergi borçlarının 

kayıtları incelenerek beyan bilgileri tespit edilenleri beyan suretleri ilgili vergi dairelerine 

gönderilerek kayıtlar arasındaki mükelleflerin servisimize borcu olup olmadığı araştırılmıştır. 

Vergi dairesince veraset intikal işlemleri sırasında istenen bahse konu taşınmazların rayiçleri 

Servisimiz kayıtlarından çıkarılmakta, beyanı olmayanların beyanları kabul edilerek tahakkukları 

oluşmakta varsa emlak ve çevre temizlik vergi borçları tahsil edilerek mirasçılarının adına beyan 

alınmaktadır. 

Tapu Sicil Müdürlüğünde satış ve cins değişikliği işlemleri sırasında işlem yapılabilmesi 

için gayrimenkul sahiplerinin emlak beyan kayıtları incelenerek satışa esas rayiç değerleri 

verilmekte ( 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında  3583 adet verilmiştir ) ve bu işlem yapılırken  

mükellefiyet kayıtları incelenerek emlak ve çevre temizlik vergisi bildirimleri düzenlenmekte 

mükelleflerin  Belediyemiz Emlak, Çevre Temizlik, Su ve İcra Servislerine olan borçlarının tahsili 

yapılmaktadır. 

 Tapu Sicil Müdürlüğünde satış ve cins değişikliği işlemlerinden sonra düzenlenen ve 

Servisimize gönderilen satış bilgi formlarına göre satışı yapılan  3583  adet gayrimenkulün beyan ve  

tahakkukları kapatılarak 1 nolu formlar dosyalarına kaldırılmıştır. Bu bilgi formlarına istinaden yıl 



 
 
 

 

sonuna kadar (süresinde) beyanda bulunmayan mükellefler hakkında takibat işlemleri yapılmak 

üzere dosyalanmıştır. 

Belediyemiz Emlak-Çevre Temizlik ve İcra Tahakkuk Servislerindeki işlemlerin daha 

verimli olabilmesi bilgi güncellemelerinin ve tahakkuk kayıplarının azaltılması hedeflenerek 

Belediyemizde yeni başvurularda birimler arası otokontrol sistemi uygulanılması 

gerekmektedir.İşyeri açma ruhsatı, ilan reklam-belediye dükkanları (kira-devir) tahakkuk işlemleri 

sırasında mükelleflerin Servisler arasında  gezmesi sağlanarak kayıtlarının  incelenip çevre temizlik 

ve emlak beyanlarının alınması, mükelleflerin  adlarına çevre temizlik ve emlak vergisi 

tahakkuklarının oluşması  ve ayrıca;Türkiye sınırları içerisinde tek meskeni olan hiçbir geliri 

olmayanlara ve emeklilere uygulanan emlak vergisi muafiyetinin kontrolünün yapılması açısından 

emekli mükellefler saptanarak bu mükelleflerin Türkiye sınırları içerisinde birden fazla 

gayrimenkulü olanlar tespit edilerek (geçmişe dönük cezalı emlak vergisi tahakkuklarının 

oluşturulması Servisimizin  2011 yılındaki hedeflerindendir.  

Servisimizce 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında 13382 adet bina (mesken+işyeri), 

7978 adet arsa ve 8028  adet arazi emlak bildirimi , 420 adet işyeri , 99 adet mesken için çevre 

temizlik bildirimi  dolduruldu, sicilleri açılarak mükellefiyeti başlatılıp tahakkukları  yapılmıştır. 

Servisimizde kayıtlı ; 50231 adet bina (mesken+işyeri), 19541 adet arsa , 31129 adet arazi 

emlak beyan kaydı ve 8816 adet işyerine ait çevre temizlik vergi kaydı bulunmakta olup; buna 

rağmen çok sayıda kaçak olduğu tarafımızca bilinmekte ve bunların kayıt altına alınıp 

tahakkuklarının oluşturulabilmesi için ekip kurulup, kayıtsız olan gayrimenkullerin kayıtlarının 

alınıp, tahakkuklarının oluşturulması gerekmektedir. 

Muhtelif resmi kurumlara servisimizden  577 adet   yazı verilmiştir. 

2010 yılı emlak vergisi genel beyan döneminde uygulanacak arsalara ait asgari ölçüde 

metrekare birim değerlerinin takdiri ile ilgili 2009/1 nolu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi 

gereği işlemler yapılarak 2010 yılı arsa m2 birim değerleri tespit edilmiş bu değerler bilgisayarlara 

girilerek tahakkuklar oluşturulmuştur.2010 yılı içerisinde bağlanan beldelerin bilgisayar 

programının değiştirilmesi ile birlikte ortaya çıkan vergi tahakkuklarında oluşan hatalar, mükerrer 

kayıtlar tespit edilerek gerekli düzeltmeler yapılmış ve yine bilgisayar programının aktarımıyla 

hisseli beyanların vergi hesaplarının hatalı olduğu tespit edilmiş olup,hisseli beyanların sicilleri 

saptanıp her sicil   dosyalarından kontrol edilerek tahakkukları düzeltilmektedir. 2010 yılı 

usulsüzlük cezalarındaki değişiklikler ve 2010 yılı inşaat maliyet bedelleri  bilgisayara girildi.              

2010 yılı bina(mesken+işyeri)+arsa+arazi vergileri Toplam Tahakkuku:12.074.807,38-TL       



 
 
 

 

2010 yılı Emlak Vergisi Tahakkukuna ait Toplam Tahsilat   : 8.319.345,75-TL ’dır. 

Buna göre ; 01.01.2010 – 31.12.2010  tarihleri arası tahakkukunun % 68’i tahsil edilmiştir. 

Tahsili yapılamayan emlak ve çevre temizlik vergileri için 1051 adet ödeme emri düzenlenmiştir. 

Tahakkuk eden emlak vergisinin % 10’u Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı 

olarak tahakkuk edilmiştir. 

 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arası çevre temizlik vergisi tahakkuku 627.400,52-TL 

olup;  581.906,19-TL’si tahsil edilmiştir.(% 93) 

 Belediyemizde mükellef sicilleri ayrı  olan ve emlak ve çevre temizlik mükellef sicilleri ayrı  

mükellefler saptanarak sicil birleştirme işlemi yapılarak mükellef sicili tek bir sicil altına 

alınmıştır.(01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında 298 adet sicil birleştirilmiştir. 

 

2010 Yılı İçerisinde Yeni Kaydı Alınan Beyan Durumu 
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 Köylerimizde Kayıtlı Emlak Beyan Sayıları  
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İlçemiz Mahallelerinde Kayıtlı Emlak Beyan Sayıları 
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Tahsilât Sevisi Belediye alacaklarına ilişkin vergi resim ve harçların Belediye Meclisinin 

belirlediği tarifelerin usulüne uygun uygulanmasının takip ve tahsilâtını yapmakla yetkilidir. Bu 

yetkinin kullanımı sırasında amme alacakları için 233 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre hareket etme zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

Bu birimin görevleri; 

1) Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu tahsilâtlar ve 

Kesin Teminat, Çeşitli Gelir,Kayıt suret harcı vs. tahakkuksuz tahsilâtları yapmak, 

2) 3194 sayılı, İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 40–41–42. 

maddelerine göre Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen Kararı 

ile kesinleşmiş olan cezaların tahsilâtını yapmak, 

3) Mahalli İdareler 1608 sayılı iç hizmet kanuna istinaden Zabıta Müdürlüğünce kesilen para 

ceza zabıtları Belediye Encümenince onaylandıktan sonra tahsil etmek,  

4) Fen İşleri - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat biriminden gönderilen inşaat ruhsatı 

otopark bedellerinin tahsilâtını yapmak 

5) Şeflik bünyesinde bulunan icra servisi tarafından tahsili yapılamayan alacakların evrak 

bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemlerinin tamamlanmasından sonra icra ve haciz işlemleri için 

servise intikal eden mükellefleri takibe alarak gecikme faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme 

Alacakları Kanunu gereğince işlemlerini yapmak, 

6) Belediyemizin Posta Çeki hesabına yatırılan, şehir içi ve şehir dışındaki 

mükelleflerimizin vergi ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilatlarını yapmak, 

7) Belediye kasasına giren günlük tahsilatın gün bazında ilgili envallerin mevcut bulunduğu 

yevmiye defterine işlenerek, ay sonunda ilgili hesapların yekünleri alınıp Muhasebe hesapları ile 

karşılaştırılarak aylık gelir hesabı tutturmak, 

8) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların giriş ve çıkış 

kayıtlarını tutmak. 

Şefliğimiz emrinde 4 tahsildar, 1 tahsilât şefi, olmak üzere toplam 5 personel görev 

yapmaktadır. Memurluğumuz 2010 mali yılı içerisinde tahakkuk memurluğundan verilen ilan 

reklâm, yol katılım, ruhsat harcı, imar harcı, meclis karar harçları, garaj geliri, nikâh kıyma ve 

Tahsilat Servisi 



 
 
 

 

düğün salonu geliri, tellâliye harçları, hafta tatil ruhsatı, dükkân kiraları ve işgaliye gelirlerinin 

önemli bir kısmını tahsil etmiştir. 2010 mali yılı içerisinde toplam tahsilât 15.704.802,49 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

 

Birimimiz yetkileri gereği , 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun ilgili maddeleri (12-

16. md. Eğlence Vergisi, 52-57.md. İşgal Harcı, 80. md. İmar Harcı, 81. md. İşyeri Açma Harcı, 82. 

md. Muayene Ruhsat Rapor Harcı, Mükerrer 97.md. Maden Payı ) kapsamında tarh ve tahakkuk 

işlemlerini yapmaktadır. Ayrıca, tarh ve tahakkuk işlemlerinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

Görevlerimiz; 

 Vadesinde borçlarını ödemeyen tüm mükelleflere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri için, 

6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme emri düzenlemek ve tebliğ etmek, bu suretle borçlu 

mükellefler hakkında takibat dosyası açarak haciz yoluyla borçlarının ödenmesini sağlamak, 

 3194 sayılı, İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 40–41–42. 

maddelerine göre Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen Kararı 

ile kesinleşmiş olan cezaların tahakkukunu uygulayıp, süresi geçmiş olan ödemelere haciz varakası 

düzenleyip Tapu Müdürlüğü’ne haciz şerhinin konulması ve kaldırılması konusundaki işlemleri 

yapmak, 

 Mahalli İdareler 1608 sayılı iç hizmet kanuna istinaden Zabıta Müdürlüğü’nce kesilen 

para ceza zabıtları Belediye Encümenince onaylandıktan sonra Karar ve Tebliğ İlmühaberi, Tebliğ 

Alındısıyla birlikte müdürlüğümüze tahsil edilmesi hususunda zimmetli olarak gönderilerek 

tarafımızca ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilmesini sağlamak, 

 Belediyece ihale yoluyla kiraya verilen ve ecrimisil borçlarının tahakkuk ve tahsilinin 

yapılması, 

 Mülkiyeti belediyeye ait yerlerdeki işgallerin tespitinin yapılarak ecrimisil alınması ve 

tahliyesinin sağlanması, 

 Belediyeye gelir sağlanması amacıyla kiraya verilecek büfe, dükkân ve halk pazarları 

değerlerinin tespit edilerek ihaleye çıkarılması, 

 Belediyenin mülkiyetinde bulunan ve kiraya verilen dükkânlar, büfeler ve ecrimisilli 

yerlerin yıllık kira artışları yapılarak ilgililerine tebliğ edilmesi, 

İcra-Gelir Tahakkuk Servisi 



 
 
 

 

 Servisimizce her ay kiraya verilen taşınmazların aylık kira bedellerinin tahakkuk ve 

tahsilâtların takibinin yapılması, 

 Kira ve ecrimisil bedellerini ödemeyen kiracıları tespit edilip, Servisimizce önce süreli 

tebligat yapılıp, halen borcunu ödemeyenler hakkında Başkanlık onayı alınarak yasal yollardan 

kiralarının tahsili için Hukuk İşleri Müdürlüğüne bildirilmesi,  

 Belediyenin borcundan dolayı bazı kiracıların Vergi Dairesi ile İcra Müdürlüklerine 

yatırmak zorunda kaldıkları aylık kira bedellerinin birer örneği dosyasına konulmakta, bir örneği de 

tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilerek takibi yapılmaktadır, 

2010 yılı faaliyet bilgileri; 

 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu ile İlan Reklam Vergisi-Yol Katılım Bedeli-

Emlak Vergisi-Çevre Temizlik Vergisi- Otopark ve Para cezalarının, vergi mükelleflerinin geçmişe 

dönük vergi borçlarının tahsil edilebilmesi için vergi mükelleflerine ödeme emri tebliği ve posta 

gönderileri düzenlenerek ulaşmaya çalıştık. 

 Borçlu mükelleflerin Tapu Sicil Müdürlüğünde kaydı bulunan taşınmazlarına haciz 

şerhi işlenmesi ve bankalardaki hesaplarının bloke edilmesi için resmi yazışmalar sürekli 

yapılmaktadır. Yapılan  işlemler sonucunda tahsilatımızı yapmaktayız.  

 Mükelleflerimizin borçları ile ilgili olarak ödeme yapmasından sonra makbuzları 

işlenmekte ve dosyaları tam tahsil bölümüne kaldırılmaktadır. Daha sonra Tapu Sicil Müdürlüğünde 

ve bankalarda haciz şerhi varsa terkin yazılarını yazarak hacizlerin kaldırılmasını 

gerçekleştirmekteyiz. 

 Kira gelirleri  olarak 2010 yılı Tahakkuk Toplamı : 1.648.825,73 TL  

 İlan Reklam Vergisi olarak 2010 yılı Tahakkuk Toplamı : 451.060,41 TL 

 Yol Katılım Bedeli   olarak 2010 yılı Tahakkuk Toplamı: 890.471,28 TL 

 Servisimizce diğer tahakkuklar ile birlikte 2010 yılında oluşturduğu Toplam Tahakkuku : 

2.990.357,42 TL ’dır.      

 İcra servisi olarak 2010 yılı içerisinde yapmış olduğumuz Toplam Tahsilat 1.770,726,42 

TL’dır. 

 Ünitemiz tarafından yürütülen iş ve işlemlerin yapılışı sırasında meydana gelen aksaklıkların 

giderilmesi ve ünitemiz için daha verimli bir çalışma ortamı yaratmak için , Belediyemiz İcra ve 

Tahakkuk Servisine bir adet tebliğ elemanın görevlendirilmesine gereksinim duyulmaktadır. 



 
 
 

 

 

 

 Servisimize gelen faturaların girişleri günü gününe yapılmış olup; malzemeler imza 

karşılığında ünite ve şubelere dağıtılmıştır. 

 2009 yılında tüzel kişiliği kapatılan beldelerin ilçemiz belediyesine katılması nedeniyle 

demirbaşları teslim alınıp; kayıtları yapılmıştır. 

 Şubeler, dış üniteler ve hizmet binamızdaki demirbaş listeleri yeniden gözden geçirilip 

hurdaya çıkarılacak olan malzemeler tespit edilmiş, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hurdaya 

ayrılmıştır. 

 Belediyemize bağlanan beldelerdeki araçlar teslim alınmış; gerekli düzenlemeler ve 

kayıtları yapıldıktan sonra kullanılacak birimlere teslim edilmiştir. 

 Belediyemizce kullanılmak üzere ihale karşılığında alımı yapılan kırtasiye malzemelerinin 

ambar stok kayıt işlemi yapılmış olup; gerekli görülen malzemelerin ünite amirlerine müzekkere 

karşılığında teslimi yapılmıştır. 

 Belediyemizce ünitelerimizde kullanılmakta olan temizlik malzemelerinin ünite amirlerine 

müzekkere karşılığında teslimi yapılmıştır. 

 Belediyemizce ünitelerimizde ve şubelerimizde kullanılmak için satın alma ünitemiz 

tarafından alınan malzemeler belediyemiz ambarında stoklanarak ünite amirlerinin talepleri 

doğrultusunda imza ve müzekkere karşılığında teslimi yapılmıştır. 

 

 

Belediyemize ait Santral Garajında Menemen-İzmir hattında çalışan 66 adet otobüs, 71 adet 

hatlı minibüs,  54 adet belde ve 24 adet köylere çalışan araç bulunmaktadır.  

Ayrıca Menemen-Foça ve Yeni Foça hattında sabah 07.15 , 08.15 , 09.15, öğlen 15.15 , 

16.15 , 17.15 saatlerinde Büyükşehir Belediyesine ait Eshot araçları garajımızdan hareket 

etmektedir.  

Belediyemize ait araçlar ise Atatürk -İsmet İnönü - Uğur Mumcu(Belediye Koop.) – 

Esatpaşa -  Mermerli (Eski Hastane) ve Musabey mahalleleri olmak üzere sabah 06.45 , akşam 

23.00’e kadar sefer yapmaktadır.  

Garaj Amirliği 

Ambar Servisi 



 
 
 

 

2010 yılı içerisinde garajımızda giriş, çıkış ve paso olmak üzere toplam 60.000 TL tahsilât 

yapılmıştır.  

Belediyemiz Temizlik İşleri Amirliği ile koordineli bir şekilde çalışılarak garajın temizliği 

tertip ve düzeni itinalı bir şekilde yürütülmektedir.  

Belediyemiz garajında tahsilât, zabıta düzeni ve müdürlüğü ile ilgilenen 1 memur ve 

bekçilik yapan 3 işçi bulunmaktadır. Garaj Amirliği olarak, aşağıda maddeler halinde belirtilen 

ihtiyaçlarımızın giderilmesi ile garaj hizmetlerimiz daha verimli olarak sunulacaktır ; 

 Garaj içerisinde bulunan tuvaletlerin yeniden düzenlenip modern bir şekilde hizmete 

sunulması, 

 Bekleme salonunun tadilat yapılarak yenilenmesi, 

 Garaj içerisinde bulunan rögarların tıkalı olduğundan dolayı şiddetli yağmurların yağdığı 

zaman garaj içerisinde yer yer  ulaşımı aksatacak bir şekilde su birikintileri meydana gelmektedir. 

Yeni bir rögar döşenmesi ,  

 Garaj içerisinde giriş ve çıkışlar geniş olduğundan dolayı mevcut bariyerler yetersiz 

kalmaktadır. Garaj çıkışını kontrol altına alabilmemiz ve daha sağlıklı bir şekilde garaj tahsilâtını 

yapabilmemiz için bütçemiz doğrultusunda yeni bir bariyer sistemi kurulması, 

 Otobüs ve minibüs araç sahipleriyle paso ücretinin tahsilâtı ve asayişi ilgili yer yer 

tartışmalar yaşanmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için garaj içerisinde bulunan polis 

noktasına Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilip gündüz bir polis memuru görevlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

 Özel Kalem Müdürlüğü 

Müdürlüğün Görevleri: 

 Başkanlık Makamının günlük çalışma programının düzenlenmesi 

 Protokol, resmi ve özel tebrikler ile teşekkür ve taziyelerin hazırlanması 

 Üniteler ve kurumlar arasında ilişkilerde gerekli yasal tedbirlerin alınması 

 Kurum içi iletişimin güçlendirilmesi 

 Etkin, şeffaf ve kaliteli halkla ilişkiler hizmetinin sunulması 

 İlçe halkından gelen başvuru, istek ve önerileri en iyi ve en hızlı şekilde değerlendirmek 

 Belediye hizmetlerinin tanıtımını ile birlikte tüm hizmetlerde rehberlik hizmeti sunulması 



 
 
 

 

 Enformasyon işlerinin yerine getirilmesini sağlamak 

 İlçe halkının yönetimine katılımını sağlamak 

 Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şeklinde kullanmayı sağlamak 

 Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Belediye Başkanınca verilen görevlerin, hizmetlerin 

ve işlerin tam ve zamanında yapılmasını ve yerine getirilmesini sağlamak 

Müdürlüğün Yetki ve Sorumlulukları 

 Müdürlüğün sevk ve yönetiminde Belediye Başkanına karşı sorumludur. 

  Özel Kalem Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında irtibat kurar, koordinasyon sağlar. 

 Başkanlık Makamının emirleri doğrultusunda programı yapar ve uygulamasını sağlar. 

 Özel Kalem Müdürlüğüne ilgili yönetmelikler gereği verilen görevlerin eksiksiz ve 

zamanında yapılmasını sağlar. 

 

 Sağlık İşleri Müdürlüğü 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; 

 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 

 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu‘na göre Temel Sağlık Hizmetleri Kanunu Ayakta 

Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre görev yapmaktadır. 

Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde bir Diş Hekimi görev yapmakta olup, 2010 yılı 

içerisinde 585 hastanın diş muayenesi ve diş çekimi gerçekleştirilmiştir. 

 

 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  

 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 

Menemen Belediye Meclisinin 08.05.2007 tarih ve 22 sayılı kararı ile kurulmuş ve yönetmeliği 

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik, 

tüzükler çerçevesinde Menemen ilçe sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç tüm 

kesimlerin (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. mağdur ve muhtaç kimselerin) ayni ve nakdi her türlü 



 
 
 

 

yardım işlerini planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmekle görevlidir. 

Müdürlüğümüz kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan ve kontrolleri dışında 

oluşan maddi manevi ve sosyal yoksulluklarının giderilmesini, ihtiyaçlarının karşılanmasını, sosyal 

sorunlarının belirlenmesini ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını, hayat standartlarının 

iyileştirilmesini ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesini 

sağlar.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün misyonu gerçek ihtiyaç sahiplerini yerinde rencide 

etmeden, kırmadan, incitmeden tespit ederek ihtiyaçlarına uygun şekilde yardım edilmesini 

sağlamaktır.Müdürlüğümüz toplumumuzda kaybolmaya yüz tutmuş yardımlaşma ve dayanışma 

bilincini ayakta tutmaya çalışmakta, muhtaç ve mazlum insanların ihtiyaç duydukları onurlu bir 

yaşamı onlara sunma gayreti içerisindedir. Değişen dünyanın değişmeyen değerlerinin yaşatılmasını 

sağlamak bunun için mücadele vermek, tekeri çamura batmış bir aileyi düzlüğe çıkarmak, tutunacak 

hiçbir dalı kalmamış, yakınlarının dahi arayıp sormadığı, tüm kapıların kapandığı umutların 

tamamen bittiği hikayeler, yetim öksüz çocuklar, kimsesiz yaşlılar, dul bayanlar, engelli anneleri, 

şehit ailesi çocukları bizim en özellerimiz… 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2010 yılında da konulan hedeflerin oldukça üzerine 

çıkmıştır. Gerek vatandaş memnuniyeti, gerek diğer birimlerin memnuniyeti, birim içi iş 

memnuniyeti hedeflenenin oldukça üzerindedir. 

Sağlık Yardımı 

• Muayene 

• Tahlil – Tetkik 

• İlaç Yardımı 

• Medikal Malzeme 

• Hasta ve Çocuk Bezi 

Gıda Yardımı 

• Erzak Yardımı 

• Ekmek Yardımı 

Giyim Yardımı 

• Yetim ve Öksüz Giyim Yardımı 

• Okul Kıyafeti Yardımı 

• Aceze Giyim Yardımı 

Sünnet 

• Sünnet Kıyafeti 

• Sünnet Hizmeti 

Nakit Yardımı 

• Periyodik Nakit Yardımı 

• Encümen Kararı İle Yapılan Nakit Yardım 

Engelliler Masası 

• Akülü Tekerlekli Sandalye Yardımı 

• Tekerlekli Sandalye Yardımı 

 

Toplu Nikâh 

• Toplu Nikâh 

• Eşya ve Çeyiz Yardımı 

Aşevi 

• Sıcak Çorba Dağıtımı 

• İftar Yemekleri 

 

 

 



 
 
 

 

 

Atatürk’ün Türk Milletine hedef olarak gösterdiği çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmanın tek 

toplumun eğitilmesinden geçer. Eğitim, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için en önemli araçtır. 

Bir millet için hayati önem taşıyan eğitimin sürekli devam eden bir mücadele olduğunu 

unutmayarak, toplumun tüm fertlerinin eğitimine önem vermekteyiz. 

2008 yılında faaliyetlerine başlayan Menemen Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezimiz, 

7 dalda yaklaşık 1000 bayanımıza eğitim hizmeti sunmuştur.223 kursiyerle hizmetlerine devam 

eden Merkezimizde eğitim alan kadınlarımızın meslek öğrenmeleri yanında kaliteli bir zaman 

geçirmeleri de sağlanmaktadır. 

 Farklı mahallelerdeki merkezlerimizde devam etmekte olan eğitimlerimiz, Ahşap Boyama, 

Giyim ve Kumaş Desenleme, Gümüş İşlemeciliği, Üç Boyutlu Resim, Tel Kırma, Mis Sabun , 

Kurdele Nakışı olmak üzere 7 branştan oluşmaktadır. 

Kurs bitiminde dönem sonlarında öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi ve kermes 

organizasyonları düzenlenerek hem kursiyerler motive edilmekte hem de bu tür meslek alanlarının 

yaygınlaşması sağlanmaktadır. 

 2010 yılı içerisinde faaliyet gösteren kurslarımız ve mezuniyet durumları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. Kurslarımıza katılım gösteren kursiyerler eğitimlerini başarı ile  tamamlayarak sertifika 

almaya hak kazanmıştır. 

Meslek Edindirme Kursları   Öğrenci Sayısı 

       2009 Yılı 2010 Yılı 

Ahşap Boyama          53      65 

Giyim ve Kumaş Desenleme        10      25 

Üç Boyutlu Resim         14      50 

Takı Tasarım          62      75    

Telkırma           10      25    

Kurdele Nakışı         16      45    

Mis Sabun          17      35 

Gümüş İşlemeciliği          14      37 

GENEL TOPLAM                                196        357             

 

Mesleki Eğitim Kurs Merkezi 



 
 
 

 

 Yazı İşleri Müdürlüğü 

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesinde belirtilen ve 

belediye olunabilmesi için kanuni zaruret olan dört temel müdürlükten biri ve ilk olanıdır. Aynı 

zamanda Yazı İşleri Müdürlüğü belediyenin tüzel kişiliğidir. 

Müdürlüğümüz Yazı İşleri Müdürlüğü görev-yetki ve sorumlulukları ile birlikte, Personel 

İşleri ile ilgili mevzuatta yer alan görevleri de yürütmektedir. 

Müdürlüğümüz 2010 yılı içerisinde; gerek vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri, gerekse 

kurum ve kuruluşlardan gelen evrakları en kısa sürede ilgili birimlere iletmeyi, gereğinin 

yapılmasından sonra da hazırlanan cevapları en hızlı, en güvenli ve en doğru şekilde ilgililere 

ulaştırmayı, meclis ve encümende alınacak olan kararların mer-i mevzuata uygun, yerinde ve doğru 

olarak alınması için tüm kalem, kırtasiye ve altyapı (organizasyon) hizmetlerini zamanında ve 

olması gerektiği şekilde yerine getirmeyi, asker maaş müracaatlarını en kısa sürede değerlendirip 

sonuçlandırmayı ve kurum arşiv hizmetlerini yürütmeyi, bir birim müdürü ve 9 personel ile stratejik 

plan ve performans kriterleri ölçüsünde hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmıştır. 

Müdürlüğümüz bundan sonrada kamu kaynaklarını en etkin ve en verimli bir şekilde 

kullanarak, vatandaşlarımıza ve tüm birim müdürlüklerine en kaliteli hizmetleri sunabilmek için 

daha da artan azim, kararlılık ve heyecanla çalışmalarını sürdürecektir. 

 

 

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 17/32 maddeleri, Belediye Meclisi 

Çalışma Yönetmeliği ve diğer kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde çalışmalarını 

yürüten en büyük karar organıdır. 

Belediye Meclisinin çalışmaları, meclis kalemi tarafından organize edilir, kayıt altına alınır 

ve arşivlenir. Meclis kalemi, mecliste görüşülmek üzere birimlerce hazırlanmış teklifleri alır ve 

gündemi hazırlayarak belediye başkanının onayına sunar. Başkan tarafından uygun görülen 

gündemi mevzuatın öngördüğü usul ve sürelerle belediye ilan panosunda ilan edilmesini temin eder. 

Ayrıca gündemi, meclis üyelerinin zabıta marifetiyle bizzat kendilerine tebliğ edilmesini sağlar. 

Gündemin oluşturulması, ilan edilmesi ve tebliğ işlemlerine ilişkin tüm evrakları dosyasında 

arşivler. 

Meclis Kalemi 
 



 
 
 

 

Meclis toplantılarının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli idari tedbirleri alır ve 

meclis salonunu toplantıya hazırlar. Toplantı süresince aksine bir meclis kararı yoksa tüm 

birleşimlere bizzat iştirak eder. Gerekli kayıt ve diğer işlemleri zamanında gerçekleştirir. Mecliste 

görüşülerek karar haline dönüşen teklifleri karar olarak yazar. Kararları meclis başkan ve kâtip 

üyelerine imza ettirdikten sonra, belediye başkanının onayına sunar. Başkan tarafından iade 

edilmeyen ve kesinleşen kararların birer nüshalarını yürürlüğe girmesi için Kaymakamlık 

Makamına ve gereği için ilgili birim müdürlüklerine gönderir. Onaya tabi kararları ise konusuna 

göre onay makamına gönderir. Kararların asıl bir nüshasını da dayanak belgeleri ile beraber 

arşivler. Alınan tüm kararlara ilişkin karar özetlerini internet yoluyla kamuoyunun bilgisine sunar. 

2010 yılında Belediye Meclisimizce toplam 81 adet karar almıştır. Kararların müdürlük 

bazında dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 

 2010 Yılı Meclis Kararlarının Birimlere Göre Dağılımı 

İlgili Birim                                                                Karar Adedi 

Etüd Proje  Müdürlüğü                                                         23 

Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                  22 

Yazı İşleri Müdürlüğü             13 

Fen İşleri Müdürlüğü                                                 7 

Başkanlık                                                             8 

Zabıta Müdürlüğü                                                                 6 

Meclis Üyeleri tarafından verilen önergeler                         2 

Toplam                                                                                81 

 

 Meclis Kararlarının Konularına Göre Dağılımı 

 Skala  2008 2009 2010  

İmar Kararları Adet  11 23 23  

Bütçe Kararları Adet  6 15 10  

Önerge Kararları Adet  20 30 37  

Diğer Kararlar Adet  5 17 11  

Toplam   42 85 81  

 



 
 
 

 

 

Belediye meclis kararlarının konularına göre dört kategoride istatistikleri birimimiz 

tarafından tutulmaktadır.Belediye Meclisi tarafından 2010 yılında 23 adet imar kararı, yıllık bütçe 

görüşmelerini kapsayan  bütçe , kesin hesap ve tarifelere ilişkin 10 adet bütçe kararı,  37 adet 

önerge kararı ve 11 adet diğer konuları ihtiva eden karar alınmıştır. 

 

Belediye Encümeni, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/36 maddeleri ve diğer kanunların 

kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde çalışmalarını yürüten ve belediye meclisinden sonra ikinci 

derecede öneme haiz bir karar organıdır. Belediye meclisine nazaran daha süreklilik arz etmekte ve 

haftada iki gün toplanmaktadır. Belediye Başkanının başkanlığında, meclis üyeleri arasından bir 

yıllığına seçilmiş üç üye, Mali Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri 

arasından bir yıl için seçmiş olduğu Yazı İşleri ve Fen İşleri birim amirlerinden oluşmaktadır. 

Encümen Kalemi, encümende görüşülmek üzere birimlerce hazırlanmış ve belediye başkanı 

tarafından gündeme alınması için onaylanarak havale edilen teklifleri alır ve gündemi hazırlar. 

Encümen toplantılarının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alır ve encümen 

salonunu toplantıya hazırlar. Encümende görüşülerek karar haline gelen teklifleri kayıt defterine 

kaydederek karar numarası verir ve yazarak gereği için bir nüshasını ilgili müdürlüğe, idari para 

cezası içeren kararların bir nüshasını ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğüne zimmet karşılığı teslim 

eder. Encümen kararlarını encümen başkanı ve üyelerine imzalattırır. Karar asılları ile birlikte 

müdürlük tekliflerini ve konuyla ilgili dokümanları arşivler. 

2010 yılında Menemen Belediye Encümeninde 310 adeti idari karar, 331 adeti ise ceza 

kararı olmak üzere Toplam 641 adet karar alınmıştır. Encümen kararları, gereği için ilgili birim 
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2010 Yılı Meclis Kararları Dağılımı

İmar Kararları

Bütçe Kararları

Önerge Kararları

Diğer Kararlar

Encümen Kalemi 
 



 
 
 

 

müdürlükleri ve servislerine çoğaltılarak dağıtımı yapılmaktadır.Kararların birim bazında dağılımı 

aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir : 

Encümen Kararlarının Birimlere Göre Dağılımı 

İlgili Birim                                                          Karar Adedi 

İcra – Tahakkuk Servisi     251 

Zabıta Müdürlüğü     238 

Fen İşleri Müdürlüğü     160 

Mali Hizmetler Müdürlüğü    52 

Sicil Memurluğu      8 

Personel Tahakkuk Servisi    8 

Yazı İşleri Müdürlüğü     3 

Hukuk İşleri Müdürlüğü     3 

Tahsilat Servisi      2 

Türkelli Şube Sorumluluğu    1 

Emiralem Şube Sorumluluğu    1 

Meta-Su Şirketi      1 

Otobüs İşleri Amirliği     1 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü    1 

Etüd Proje Müdürlüğü     1 

Halkla İlişkiler Müdürlüğü    1 

Başkan Yardımcısı     1 

                                         Toplam                            733 

 

 

Encümen Kararlarının Dağılımıİcra – Tahakkuk Servisi

Zabıta Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sicil Memurluğu

Personel Tahakkuk Servisi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Tahsilat Servisi

Başkan Yardımcısı

Emiralem Şube Sorumluluğu

Meta-Su Şirketi

Otobüs İşleri Amirliği

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Türkelli Şube Sorumluluğu



 
 
 

 

 

 

Gerek vatandaşlardan posta yoluyla gelen talep ve şikâyetler, gerekse kamu kurum ve 

kuruluşlarından gelen her türlü resmi evrakın teslim alınması, kurum kayıtlarına geçirilmesi, 

konularına göre tasnif edilmesi, çoğaltılması, ilgili müdürlüğün bilgisine sunulmak üzere zimmet 

karşılığı teslim edilmesi iş ve işlemlerini gelen evrak kalemi yürütür. 

2010 yılında Menemen Belediyesine toplam 5132 adet resmi evrak girişi olmuş, evraklar 

içerdiği konuya göre çoğaltılarak 7015 adet evrak olarak birimlere dağıtılmıştır. 

Gelen Evrak ve Dilekçenin Birim ve Müdürlüklere Göre Dağılımı 

İlgili Birim  Dağıtılan Evrak Adedi            İlgili Birim  Dağıtılan Evrak Adedi 

Fen İşleri Müdürlüğü  1752 

Sosyal Yardım İşl. Md.lüğü 1010 

Yazı İşleri Müdürlüğü  802 

Emlak Servisi   773 

Başkanlık   735 

Evlendirme Memurluğu  706 

Halkla İlişkiler Müdürlüğü 546 

Zabıta Müdürlüğü  529 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 470 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 457 

İlan Memurluğu  395 

Etüd Proje  Müdürlüğü  378 

Maaş Tahakkuk Servisi  377 

Ulukent Şube Sorumluluğu 75 

Türkelli Şube  Sorumluluğu 66 

Satın Alma Servisi  61 

Koyundere Şb.Sorumluluğu 52 

Özel Kalem Müdürlüğü  43 

Meta-su  Şirketi  43 

Asarlık Şube  Sorumluluğu 42 

Asarlık Şube  Sorumluluğu 42 

Seyrek Şube Sorumluluğu 41 

İcra-Tahakkuk Servisi  37 

Emiralem Şb.Sorumluluğu 31 

Temizlik İşleri Amirliği  23 

M. Belediyespor Kulübü 14 

Bilgi İşlem Servisi  14 

Elektrik İşleri Amirliği  12 

İ.K. ve Eğitim Müdürlüğü 8 

Tahsilat Servisi   6 

Maltepe Şb.Sorumluluğu 6 

Otobüs İşleri Amirliği  4 

Park İşleri Amirliği  3 

Meclis Başkanlığı  1 

Santral Memurluğu  1 

Garaj Amirliği   1 

               Toplam         9556 

 

Gelen  Evrak 



 
 

 

Dilekçe Müracaat 

Yardım, şikâyet, istek, tebrik vb. sebeplerle belediyemize bizzat müracaat eden vatandaşlara 

veya hükmi şahıs temsilcilerine ait dilekçelerin incelenip kabul edilmesi, teslim alınarak kurum 

kayıtlarına geçirilmesi, tasnif edilmesi, çoğaltılması, ilgili müdürlüğün bilgisine sunulmak üzere 

zimmet karşılığı teslim edilmesi, içeriklerine göre mevzuatta belirlenen sürelerde 

cevaplandırılmalarının sağlanması iş ve işlemlerini yürütür. 

2010 yılında toplam 2541 adet dilekçe kayıt altına alınarak ilgili birimlere havale edilmiştir. 

 

 

Gerek vatandaşlarımıza, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmek üzere birimimize 

diğer birimlerce gönderilen evrakların teslim alınması, sisteme kayıt edilmesi, giden evrak numarası 

verilmesi, tasnifi, posta yoluyla gönderilecek evrakların posta defterine işlenmesi, zarflanması ve 

gönderiye hazır hale getirilerek zimmet karşılığı posta edilmesi, kurye yoluyla teslim edilecek 

Gelen Evrak ve Dilekçe Dağılımı

Fen İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü
Emlak Servisi Başkanlık Evlendirme Memurluğu
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü İlan Memurluğu Etüd Proje  Müdürlüğü
Maaş Tahakkuk Servisi Ulukent Şube Sorumluluğu Türkelli Şube  Sorumluluğu
Satın Alma Servisi Koyundere Şube Sorumluluğu Özel Kalem Müdürlüğü
Meta-su  Şirketi Asarlık Şube Sorumluluğu Asarlık Şube Sorumluluğu
Seyrek Şube Sorumluluğu İcra-Tahakkuk Servisi Emiralem Şube Sorumluluğu
Temizlik İşleri Amirliği Menemen Belediyespor Kulübü Bilgi İşlem Servisi
Elektrik İşleri Amirliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Tahsilat Servisi
Maltepe Şube Sorumluluğu Otobüs İşleri Amirliği Park İşleri Amirliği
Meclis Başkanlığı Santral Memurluğu Garaj Amirliği

Giden Evrak 



 
 
 

 

evrakların zimmet karşılığı belirli bir program dâhilinde ilgililere kurye vasıtasıyla teslim edilmesi 

iş ve işlemlerini yürütür. 

2010 yılı içerisinde toplam 2377 adet  evrak kurum dışına gönderilmiştir.Bu evraklardan 

1093 adeti posta ile diğerleri ise elden zimmetle ilgili kurumlara gönderilmiştir. 

 

 

Müdürlüğümüz, Belediyemizde memur, işçi, sözleşmeli statüsünde görev yapmakta olan 

personelin özlük işlemleri, maaş tahakkuk işlemleri, disiplin kurulu işlemleri ve eğitimi konularında 

ilgili mevzuat, kurumumuz stratejik planı ve Müdürlüğümüz performans kriterleri kapsamında 

aşağıda belirtilen konularda faaliyet göstermektedir: 

 Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlararası nakil, kadro değişikliği, 

açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip 

sonuçlandırılması, göreve başlayış işlemlerinin yapılması. 

 Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerini belirten listelerin 

takibi, onaylarının alınması. Maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti. 

 Memur personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası, mazeret) göreve başlayış ve 

görevden ayrılış işlemlerinin yapılması. 

 Memur kadro ve sicil defterlerine özlük hareketlerinin işlenmesi. 

 Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (S.S.K., Bağ-Kur, Tahsil değişikliği, 

Askerlik süresi ve diğer mazerete dayalı süreler) işlemlerinin yapılması. 

 İlk ataması yapılacak memur personelin ilk işe giriş evraklarının (güvenlik soruşturması, 

sağlık kurulu raporu vb.) temin edilerek atamasının yapılması ve emeklilik sicil numarası 

verilmesine ilişkin Emekli Sandığı ile gerekli yazışmada bulunulması. 

 Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelin özlük 

dosyalarının gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise dosyalarının teslim alınması. 

 Memur Mal Bildirim Formu (Memur personelin mal değişikliklerinde bir ay içerisinde, 

sonu 0 ve 5’li yılların Şubat ayının son gününe kadar) ve Bilgi Formu (ilk işe giriş) düzenlenmesini 

sağlayıp muhafaza edilmesi. 

 Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik 

işlemlerinin yapılması. 

PERSONEL İŞLERİ 



 
 
 

 

 Gizli Sicil Raporlarının düzenlenerek, birim amirleri tarafından doldurulmasını takip 

ederek dosyalarına kaldırılmasının sağlanması. 6 yıllık sicil ortalaması 90 ve üstü olanlara her yılın 

ilk haftası itibariyle bir kademe verilmesi. 

 Stajyer ve hizmetli personele görev verilerek takibinin yapılması. 

 Memurların özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerine 

gerekli yazışmalarla cevap verilmesi. 

 Memur personelin hizmet sendikalarına üye olma ve istifa etme aşamalarında gerekli 

mevzuatın uygulanması. 

 Açıktan Atanma, Kadro İhdas ve Kadro Derece Unvan değişiklikleri ile ilgili 

yazışmalarının yapılması. 

 Sözleşmeli Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre 

sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında gerekli işlemlerin yapılması. 

 İşçi personelin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro 

değişiklikleri gibi özlük işlerinin yapılması. 

 Sakat işçi, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal 

çerçevede alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 

 Yıllık izin onaylarını düzenleyip, tetkik ederek onaylanması. 

 Toplu İş Sözleşmesi taslağının ve tutanaklarının hazırlanması. 

 İşçi Disiplin Kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip 

ederek, disiplin kararını yazıp, onaylatarak, disiplin defterine işlenmesi. 

 İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Kurulu yazışmalarının hazırlanması. 

 İşçi maaş, ikramiye ve her türlü Sosyal Yardım ödemelerinin tahakkuklarının 

hazırlanması 

 Memur maaşlarının hesaplanarak tahakkuklarının hazırlanması. 

 Encümen üyeleri hakkı huzurlarının tahakkuklarının hazırlanması. 

 Meclis üyeleri hakkı huzurlarının tahakkuklarının hazırlanması. 

 Başkan ve Başkan Yardımcıları maaşlarının tahakkuklarının hazırlanması. 

 Memur sosyal denge ödemelerinin tahakkuklarının hazırlanması. 

 İşçi-Memur yurtiçi ve yurtdışı yolluklarının tahakkuklarının hazırlanması. 

 İşçi kıdem-ihbar tazminatlarının tahakkuklarının hazırlanması 

 Her ay emekli keseneklerinin İnternet ortamında Emekli Sandığı’na (e-bildirge) 

gönderme işlemlerinin yapılması. 



 
 
 

 

 İcra dosyalarının takibini ve işlemlerinin yapılması. 

2010 yılı içerisinde yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsedecek olursak; 

 

 

2010 yılında 87 adet terfi ve intibak işlemi, 950 adet izin ve istirahat işlemi ile 261 adet 

görevlendirme, 47 adet vekâlet ve atama işlemi gerçekleştirilmiştir. 45 memur, 115 işçi 

personelimiz ise 5747 sayılı Kanun gereği Valilik tarafından ilgili kurumlara atanmak suretiyle 

kurumumuzdan ayrılmıştır. 9 adet personelimizin emeklilik işlemleri tamamlanmıştır. 

 Personel Sicil İşlemleri 

İşlemler    Skala 2009 2010 

Terfi ve İntibak   Adet           88                             87 

İzin ve İstirahat   Adet           872            950 

Görevlendirme Adet           240            261 

Vekalet ve Atama Adet           30                          47 

Emeklilik   Adet            5                                9 

Disiplin Adet            6                                       33 

Nakil Gelen   Adet           192                                           - 

Nakil Giden   Adet            -                                 160 

 

 

21.04.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlığın 2010/9 sayılı genelgesi 

hükümlerine uygun olarak, 5747 sayılı kanun gereğince tüzel kişiliği kaldırılan Asarlık, Emiralem, 

Koyundere, Maltepe, Türkelli, Seyrek ve Ulukent belediyelerinden devredilen personelden ihtiyaç 

fazlası olarak tespit edilenler Valilik Olur’ları ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 

belirtmiş olduğu merkezi idare kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki boş kadrolarına atamaları 

yapılmış  ve  45 memur ile 115 işçinin ilgili kurumlara devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

İhtiyaç fazlası olarak belirlenen personellerin öğrenim durumu, yaş, hizmet sınıfı, ünvanı, 

derece/kademesi, hizmet süresi, yabancı dili ve kimlik bilgileri listelenerek Valilik tarafından 

oluşturulan komisyona bildirilmiştir. Valililiğin 27.07.2010 tarihli Olur’ları ile ihtiyaç fazlası olarak 

belirlenen personellerin merkezi idare kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki boş kadrolarına 

atamaları yapılmıştır. İlgili kurumlarla yazışmalar yapılmış, personel nakil bildirimleri , hizmet 

cetvelleri, son 3 yıla ait sicil notları, izin durumları, maaş ilmühaberleri, bordroları, toplu iş 

Personel Özlük ve Sicil Hakları 



 
 
 

 

sözleşmeleri hazırlanmış ve özlük dosyaları ile birlikte belediyemiz ile olan ilişikleri kesilerek ilgili 

kurumlara gönderilmiştir.  

Valilik tarafından yapılan atamalar sonucunda, bu personelin birçoğu merkezi idare 

kuruluşlarının Menemen teşkilatlarında görevlendirilmişlerdir. 

İhtiyaç Fazlası Memur ve İşçi Personelin Atandıkları Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Ataması Yapılan Kurumu Görevlendirildikleri Kurum Memur Sayısı İşçi Sayısı 

Çevre ve Orman Bakanlığı İzmir Bölge Md.lüğü 3 10 

Bayındırlık İskan  İl Müdürlüğü   2 

Sağlık Bakanlığı Menemen Devlet Hastanesi 2 4 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

İlçe Tarım Md.lüğü 4  

Agro Hidroloji Md.lüğü  24 

Tarımsal Araştırma Enstitü Md.lüğü  20 

Utaem  25 

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Müdürlüğü 1  

Valilik Makamı 

İl Dernekler Md.lüğü 2  

İlçe Nüfus Md.lüğü 2  

 İzmir Valiliği 5  

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Menemen İlçe Milli Eğitim Md.lüğü 11 16 

Çiğli İlçe Milli Eğitim Md.lüğü 4  

Çiğli  Halk Eğitim Md.lüğü 1  

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Md.lüğü 2  

İl Milli Eğitim Md.lüğü 3  

Orman Bakanlığı 

Bölge Müdürlüğü  2 

Menemen İlçe İşletme Şefliği 3 1 

Bergama  Orman İşletme Md.lüğü  1 

Karayolları Bölge Müdürlüğü   6 

Maden Tetkik Arama Bölge Müdürlüğü  2  

Gençlik Spor İl Müdürlüğü   4 

                                       Toplam                                      45                115 

 

 



 
 
 

 

 

 

Belediye Başkanı, memur, işçi, sözleşmeli personellerin maaş tahakkuk işlemleri, meclis 

ve encümen üyeleri huzur hakkı ve diğer tahakkuk işlemleri aksatılmadan zamanında 

gerçekleştirilmiştir. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile memur personel ve 

bakmakla yükümlü olduğu yakınları genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olup, bu kapsamda 

Belediyemizde görev yapmakta olan memurların bilgileri güncellenerek sisteme işlenmiştir. 

İnternet üzerinden gönderilen emekli kesenekleri her ay düzenli olarak Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet sitesine girilmiştir. Memur Sosyal Denge Sözleşmesi kapsamında her ayın 

5’inde memurların ödenek bordroları hazırlanmış ve sözleşme hükümlerine göre performans 

ödenekleri tahakkuk ettirilmiştir. 

2010 yılında işçilerin devlet tarafından verilen ve sözleşme gereği hak ettikleri ikramiyeleri 

zamanında tahakkuk ettirilmiştir. 

Stajyer İşlemleri, Personel Devam Takip Sistemi 

Belediyemizin  merkez hizmet binasında personel Devam takip sistemi etkin olarak 

uygulanmış, mesai saatlerine riayet etmeyen personelle ilgili gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. 

2010 yılında, 32 adet ücretsiz stajyerin kabul işlemleri yapılarak ihtiyaçları doğrultusunda 

birimlerde görevlendirilmiştir. 

Hizmet içi Eğitim ve Uygulamaları 

2010 yılında personelimizin eğitimi ile ilgili de Kurumumuzda yapılan eğitimlerin yanı 

sıra özellikle kurum dışında eğitimlere dernek ve mahalli idare birlikleri tarafından yapılan 

eğitimlere  katılmaları sağlanmıştır. 21 personelimizin uygulama, mevzuat ve kişisel gelişim gibi 

kategorilerde  eğitime katılımı sağlanmıştır. 

Yapılan bu çalışmalar hizmet ve kalite anlayışımız gereği personelimizin performans ve iş 

verimliliğinin arttırılması amacına uygun olarak yürütülmüştür. 2011 yılı çalışmalarımız da bu 

doğrultuda devam edecektir.  

    

 

 

Maaş Tahakkuk Servisi 



 
 
 

 

 

Müdürlüğümüze bağlı olarak Belediye Başkanlığımızca  evlendirme  yetki  ve  görevi  

verilen  Evlendirme  Memuru,  birbirleri  ile  evlenmek  isteyen  kadın  ve  erkeğin  evlenmeye  dair  

müracaatlarını  kabul  etmek,  mevzuatın  öngördüğü  şekilde  evlenme  dosyasını  hazırlamak,  

evlenme  akdini  yapmak,  aile  cüzdanı  düzenleyip  vermek,  evlenmenin  nüfus  kütüklerine  

tescilini  sağlamak,  evlenme  kütüğü  ve  dosyalarını  iyi  bir  şekilde  muhafaza  etmek,  denetim  

yapmak  isteyen  yetkililere  gerekli  kolaylığı  göstererek  ve  bu  yetkililerce  istenen  kütük,  

dosya  ve  belgeleri  denetime  hazır  halde  bulundurmakla  görevlidir. 

Evlendirme Memuru  bu  görevlerinden  dolayı  Nüfus  Müdürlerine  karşı  sorumlu  olup,  

Belediye  Başkanına  karşı  olan  sorumluluğu  ise  saklıdır. 

2010 Yılı Faaliyet Bilgileri; 

  680  Adet sade (Törensiz) nikâh  

           248  Adet Törenli Nikâh, 

            30  Adet Nişan, 

            20 Adet  Kongre, 

            20  Konferans  ve                                                                              

            50 Adet çeşitli etkinlikler yapılmıştır. 

2010 Yılında Yapılan Nikahlar: 

15  adet yabancı uyruklu vatandaşı olmak üzere toplam 928 adet nikah yapılmış ve nikahı 

kıyılan tüm çiftlere Uluslararası Aile Cüzdanı tanzim edilerek nikah anında kendilerine verilmiştir. 

15 adet Mernis  (Evlenme Bildirimi)  tanzim  edilerek Menemen Nüfus  Müdürlüğüne  gönderilmiş  

ve  nikah akdinin  başka  ilde  yapılmasını  isteyenler  için  82  adet  tek  taraflı  evlenme  izni  

verilmiştir. 

Yapılan Tahsilatlar: 

2010  yılı Gelir tarifesi yapılırken Memurluğumuz tahsilat kalemlerine ortalama yüzde 8 

artış  yapılmıştır.  

                 680 Adet  Nikah  Bedeli                                        47.600.-TL 

        240  Adet  Salon  dışı  nikah  Bedeli                      16.800.-TL. 

                  110  Adet  Salon  Bedeli                                       27,500.-TL. 

                                 Toplam olarak                                         91.900.-TL.  

ücret tahsil edilerek Belediyemiz hesaplarına yatırılmıştır. 

 

Evlendirme Memurluğu 



 
 
 

 

   

Bu servis aşağıdaki görevleri yapar: 

1) Menemen Belediye Başkanlığında mevcut olan müdürlüklerin yazılım, donanım ve program 

ihtiyaçları ile ilgili teknik destek vermek, 

2) Ana bilgisayar sistemi, yan üniteleri ve network cihazları, bilgisayar, yazıcılar ve kesintisiz güç 

kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak, 

3) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde kurulu olan programların bakım ve  

güncellemelerini yapmak veya yaptırmak, 

4) İç ve dış müdürlükler ile diğer kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini 

sağlamak, 

5) Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere İntranet oluşturmak, 

6) İnternet ve WEB sitesi kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alış verişini sağlamak, 

7) Müdürlüklerin tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri 

doğrultusunda donanım yazılımlarının Bilgi İşlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik 

desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu 

kapsamda donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte 

bulunmak. 

 

 Zabıta Müdürlüğü   

 

Zabıta Müdürlüğü bünyemizde; 1 Zabıta Müdürü, 2 Zabıta Amiri, 4 Zabıta Komiseri, 6 

Zabıta Memuru, 11 Zabıta Görevlisi(işçi) , 10 Güvenlik Görevlisi ve 3 Şoförü ile hizmet 

vermektedir.5393 sayılı kanun 51. maddesinde Belediye Zabıtasının görev ve yetkileri şu şekilde 

belirlenmiştir; 

 Belediye Zabıtası, İlçede esenlik, sağlık ve düzenin sağlanmasından sorumludur. 

 Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi 

cezalandırılır. 

 Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve 

saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı 

olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta 

Bilgi İşlem Servisi 



 
 
 

 

hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak o yılın bütçe kanununda belirlenen üst 

sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir. 

 Belediye zabıtası; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 4. maddesi b fıkrasında; beldenin 

düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu 

amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvveti olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmeliğin 

12. maddesi gereği belediye zabıtası amir ve memurları görevlerine ilişkin kanun, tüzük, 

yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve 

görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludur. 

Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 

 Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını 

korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği 

belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

 Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer 

birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri 

yerine getirmek, 

 Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve 

sonuçlarını izlemek, 

 Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özelik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin 

gerektirdiği hizmetleri görmek, 

 Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, 

tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak, 

 Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları 

yerine getirmek, 

 Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin 

koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak, 

 2. 1. 1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan 

çalışan işyerlerini hakkında tutanak hazırlayarak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak, 

 Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki 

karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan 

eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra 

bulana verilmesini sağlamak, 

 25. 04. 2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre 

çıkarılan 31. 7. 2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Adres ve Numaralamaya 



 
 
 

 

İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait 

levhaların sökülmesine, bozulmasına engel olmak, 

 23. 02. 1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketiciyi Korunması Hakkında Kanun hükümleri 

çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar 

ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek, 

 Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin almaksızın veya harç ve 

vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, 

kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak, 

 26. 5. 1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen 

yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilât görevlerine yardımcı olmak, 

 11. 1. 1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine 

göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını 

önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış 

yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış, hileli, 

ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında 

gerekli işlemleri yapmak, 

 14. 6. 1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14. 7. 2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik hükümleri gereğince işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili 

mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak, 

 5. 12. 1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan 

eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin 

yol, meydan, pazar, kaldırım, köprü ve benzeri yerlerde satışa izin vermemek ve satışına teşebbüs 

edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek, 

 21. 7. 1953 tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna 

göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilâtlarda yardımcı olmak, 

 13. 3. 2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine 

getirmek, 

 Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, 

çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan 

vermemek, 

 Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetleri ile ilgili 

emirlerini yerine getirmek, 



 
 
 

 

İmarla İlgili Görevleri; 

 Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek, 

 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre 

belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması, açıkta bulunan kuyu, çukur 

gibi yerleri kapattırarak zararları ve tehlikelerini gidermek, yıkılacak derecedeki binaların 

boşaltılarak yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, 

 Ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal durdurarak belediyenin fen 

kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem 

yapmak. 

 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan 

vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve gerekli diğer tedbirleri almak, 

Sağlıkla İlgili Görevleri; 

 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27. 5. 2004 tarihli ve 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması 

gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak, 

 Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak, 

 İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci 

fıkrasının ( l ) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin 

ruhsatlı olup olmadığını denetlemek, 

 Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak,  

 Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış 

yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine 

getirilmesi istenen hizmetleri yapmak, 

 Yetkili mercilerin kararların doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini 

engellemek, 

 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar 

veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, 

işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve 

bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek, 

 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve 

hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini 



 
 
 

 

kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimlerini önlemek, bunların hakkında kanuni 

işlemler yapmak, 

 24.06.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere zabıtanın 

görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak, 

 İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda 

üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde 

nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak, 

Trafik İle İlgili Görevler; 

 13. 10. 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları 

ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, 

olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek, 

 Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, 

sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve 

işlemleri yapmak, 

 Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerden belediye başkanlığınca 

uygun görülenleri yürütmek, 

 Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında trafik önlemlerini almak, 

 Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek, 

 Yardım Görevleri; 

 Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak, 

 Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin 

gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek, 

 Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri 

tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. 

Yetkileri; 

 Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının 

yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; Umuma açık yerlere girer, 

gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve 

haklarında tutanak düzenler, 

 Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan 

yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkilerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular, 

 Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli 

kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler, 



 
 
 

 

 Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler, 

 Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimselere ve 

başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men 

eder, 

 Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir 

edilerek satışını önler, 

 5849 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların 

tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, Pazar, yol, meydan,  köprü 

gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen 

materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder, 

 Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan 

bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder, 

sahipsiz olup beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan 

tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale 

getirilmesine yardımcı olur, 

 Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazaryerlerinde 

geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli, ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli 

yasal işlemi yapar. 

Sorumluluğu; 

 Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve 

emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine 

getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. 

 Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati 

aksatılmadan sürdürülür. 

 Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14. 7. 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan 

yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel 

Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi 

belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı 

Kanunda yer alan hükümler uygulanır. 

 Zabıta Personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 

48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta 

memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, 



 
 
 

 

personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu 

uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 

sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin 

verilebilir. 

    2010 Yılı İçerisinde İlçemiz Sınırları İçerisinde Mevcut İşyerlerini Gösterir Tablo 
 

İŞYERİ ADI ADET 

LOKANTA 85 

OTEL 3 

KAHVEHANE 255 

İNTERNET VE OYUN SALONU 123 

PASTANE 57 

ÇAY OCAĞI 91 

BAKKAL 354 

FIRIN 36 

GSM 197 

BERBER VE KUAFÖR 152 

DİĞER 1912 

TOPLAM 3235 

2010 Yılı İçerisinde İcra Edilen Denetim Faaliyetlerini Gösterir Tablo 

 İŞLER             ADET 

İŞYERİ AÇMA RUHSATI 411 

DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI 1856 

SÜRESİZ KAPATILAN İŞYERİ ----- 

PEŞİN PARA CEZASI VERİLEN İŞYERİ ------ 

PARA CEZASI TUTARI (YTL)  36.013 TL 

KAPATMA CEZASI VERİLEN İŞYERİ 43 

TANZİM EDİLEN ZABIT VARAKASI 651 

KAPATMA CEZASI MİKTARI (Gün ) ----- 

İHTAR EDİLEN İŞYERİ SAYISI 1761 

VERİLEN DİLEKÇELERE CEVAP YAZISI 61 

 

    



 
 
 

 

 2010 Yılı İçerisinde Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 

             İŞYERİ SINIFI ADET 

 
SIHHİ İŞYERLERİ  236 

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER 

            2.SINIF 

            3. SINIF                                    

 

18 

36 

KAHVEHANE 32 

OYUN SALONU 12 

İNTERNET CAFE 11 

İÇKİLİ İSTİRAHAT VE EĞLENCE 

YERİ 

12 

DÜĞÜN SALONU 2 

TOPLAM 347 
 

 

 

Temizlik İşleri Amirliğimiz bünyesinde yapılan ve Menemenlilerin gündelik yaşamına 

direkt etkisi olan çöp toplama çalışması özellikle önemsediğimiz bir çalışmadır. 2010 hizmet 

yılında sokakların temizliğine ve çöplerin zamanında alınmasına özen gösterilmiş ve Menemen’in 

tüm cadde ve sokaklarından günlük olarak çöpler toplanmıştır. Sokaklara konan çöp 

konteynırlarının düzensiz kullanımının çevre kirliliğine ve kötü koku yayılımına yol açması 

dolayısıyla, belediyemiz  çöpleri düzenli olarak günlük toplamaktadır. Çöp toplama faaliyetlerimiz 

çevre kontrollerimiz tüm mahallelerde gece ve gündüz düzenli olarak yapılmaktadır. 

2010 döneminde, İlçe Merkezimizde 1 amir, 2 çavuş, 3 bekçi, 25 işçi olmak üzere toplam 

41 personel ile çalışmalarımız sürdürülmüş olup,  1 adet yol süpürme aracı (Hamarat),  4 adet 

sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 2 adet traktör ile günlük ortalama 100-110 ton çöp toplanarak 

Harmandalı Düzenli Depolama  Tesisine nakledilmektedir. 

 

 

Çevre Temizli çalışmaları, Menemen’in tüm sokakları ile birlikte ilçemize mahalle olarak 

bağlanan Asarlık, Emiralem, Koyundere, Seyrek, Türkelli, Ulukent ve Maltedpe bölge 

sorumluluklarımızın da sokak ve caddelerinin süpürülerek temizlenmesini  kapsamaktadır. Sokak 

ve caddelerin çoğu elle süpürülürken, bazı yollarımız da yol süpürme makinesi ile süpürülmektedir. 

Daha temiz ve modern bir Menemen için yol süpürme makinesi ile süpürme çalışmaları zamanla 

artırılacaktır. 

2010 döneminde 23 personel ile İlçe merkezimiz cadde ve sokakları düzenli olarak 

temizlenmiş ve günlük olarak süpürülmeye devam etmektedir.15 günde 1 kez de tüm temizlik 

ekipleri (Şube Sorumluluklarındaki ekipler ile birlikte) merkez mahallelerimizde genel temizlik 

çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Çevre Temizlik 

Temizlik İşleri Amirliği 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asarlık , 

Koyundere , 

Türkelli , 

Emiralem , 

Seyrek , 

     Ulukent , 

          Maltepe 

                                           Şube Sorumlulukları … 

 

 

 

 



 
 
 

 

 KOYUNDERE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

2010 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 Belediyemiz Koyundere Şubesinde 2010 yılı içerisinde hizmetlerimizi bir plan ve program 

dahilinde yerine getiren personel listemiz aşağıya çıkarılmıştır. 

 Zabıta Hizmetleri    : 1 Zabıta Komiseri, 1 Zabıta Görevlisi (işçi) 

 Tahsilat Hizmetleri    : 1 Tahsilat Memuru 

 Emlak Hizmetleri    : 1 Emlak Memuru 

 Santral ve Temizlik Görevlisi             : 1 İşçi 

Bayındırlık Hizmetleri                       : 1 Usta (işçi sorumlusu), 1 Kepçe Operatörü,  

                                                             1  vidanjör ve kamyon şoförü 

     -    Temizlik Hizmetleri    

 Çöp Konteyner Temizliği   : 1 Şoför , 2 Temizlik İşçisi 

 Yol Süpürge Hizmetleri  : 4 İşçi 

 Hizmet Binası Güvenlik Görevlisi  

(Bekçi)     : 2 İşçi 

 Çok Amaçlı Spor Salonu Güvenlik 

Görevlisi (Bekçi)   : 1 İşçi 

 Koyundere İlköğretim Okulu 

Görevlisi    : 1 geçici işçi 

 Toplam     : 19 personel 

Yapılan hizmetlerimiz aşağıda sıralanan araçlar ile yerine getirilmiştir. 

  

Sıra No              Taşıtın Cinsi    Plakası  

 1   Fatih Çöp Kamyonu   35 UK 081 

 2   Damperli Kamyon   35 MNR 77 

 3   Kamyonet    35 MJC 33 

 4   Mercedes Otobüs   35 KH 487 

 5   Zirai Traktör    35 MAH 21 

 6   Austin Kamyon-Tanker  35 MBU 97 

 7   BMC Kamyon Vidanjör  35 BJB 32 

            8                                 Damperli kamyon (Su tankeri)           35 UE 655 

 9   Fiat Traktör kazıcı-yükleyici Kepçe 

 Koyundere bölgemiz Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Gazi ve  Ulus olmak üzere 4 mahalleden 

oluşmaktadır. 

 Koyundere' de bulunan esnaflarımız günü birlik denetlenmektedir. 

 Koyundere' de bulunan mahallelerin cadde ve sokakları dolaşılarak, eksikler tespit edilerek 



 
 
 

 

ilgili birimlere bildirilmektedir.  

 Vatandaşlarımıza nurmarataj tespiti için  bilgi verilerek yardımcı olunmuştur. 

 Yapılan yazışmaların Merkez ve Şube arasındaki koordinasyonu sağlanmaktadır. 

 Koyundere'de bulunan 4 mahallemizde çöp konteyneri temizlik işleri haftanın 7 günü 

ivedilikle yapılmaktadır. Başlangıçta 360 adet olan konteyner sayımız, Belediyemiz tarafından 

yapılan takviyeler ile arttırılmıştır. Mevcut konteynerlerin bakım ve onarımı yapılmıştır. 

Yol süpürge ekiplerimiz cadde ve sokakların temizlik işlerini günübirlik yapmakta olup, tüm 

personel ile birlikte zaman zaman genel temizlik yapılmaktadır.  

 Park ve bahçelerin genel temizliği yapılmış olup, Kemal Atatürk Mahallesi Kılıçkent sitesi 

parkında bakım ve çimlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 Ulus Mahallesinde bulunan Birlik Bir sitesinin içme suyu, kanalizasyon ve  yağmur suyu 

gibi altyapı çalışmaları tamamlanmış, site içinde parke taş yenileme, aydınlatma, yeşil alan ve 

ağaçlandırma çalışmaları yapılarak, site sakinlerinin çağdaş bir ortamda yaşamaları sağlanmıştır. 

Ayrıca sitenin yanında yaklaşık 2.000 m² lik alanda park ve yeşil alan çalışmaları yapılmaktadır. 

 Cadde ve sokaklarda meydana gelen ve İzsu Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin giderdiği 

içmesuyu, kanalizasyon arızaları sonucu oluşan parke taşları, bordürleri ve asfaltı bozulan yollar, 

İzsu ve İzbeton Genel Müdürlüklerine listeler halinde bildirilerek bakım ve onarımları sağlanmaya 

çalışılmıştır. Ancak, İZBETON ekiplerinin tamir olacak yerlere gecikmeli müdahaleleri sonucu 

oluşan sorunlar kendi ekiplerimiz tarafından giderilmeye çalışılmıştır. 

 ESHOT Genel Müdürlüğü’ ne yapılan başvurular neticesinde, Çanakkale Asfaltı boyunca 

yeni kapalı ESHOT otobüs durakları yerleştirilmiştir.   

 Koyundere İlköğretim Okulunun 4 derslikten oluşan ek binasının (eski Jandarma binası) 

tadilat çalışmaları Belediyemiz tarafından gerçekleştirilerek, 2010-2011 öğretim yılının ikinci 

yarısında  hizmete açılmıştır. 

Ayrıca, okullarda ağaç  kesimi, bahçe düzenlemesi ve eksik oturma banklarının 

tamamlanması sağlanmıştır. Okullarımızın düzenlediği etkinliklere gerekli destek ve katkı 

sağlanmıştır. 

 Cadde ve sokaklarda eksik olan aydınlatmalar TEDAŞ'a bildirilmek sureti ile giderilmeye 

çalışılmış, ancak bilindiği üzere TEDAŞ ekiplerinin yetersiz kaldığı yerlerde Belediyemiz elektrik 

işleri Amirliğinin desteği ile karanlıkta kalan sokaklarımız aydınlatılmıştır. 



 
 
 

 

 Yamanlar dağından gelen 5 km'lik tatlısu hattı 60 tonluk su deposu ve sokak çeşmeleri 

elden geçirilerek, gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmış, Koyundere ve Asarlık'ın bir kısmında 

oturan vatandaşlarımızın sağlıklı tatlı su içmeleri sağlanmıştır. 

 Yaz döneminde sivrisinekle mücadele için gerekli ilaçlama yapılmış olup, gerekli verim 

alınmıştır.  

 Yaz döneminde vidanjörle mevcut ağaçlarımızın sulanması yapılmaya çalışılmıştır. 

 Sokak hayvanları ile mücadele için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

 Bunların haricinde vatandaşlarımızın ambulans ve cenaze aracı talepleri karşılanmaya 

çalışılmıştır. 

 Vidanjör ve itfaiye aracı ile vatandaşlarımızın ev ve işyerlerindeki kanalizasyon arızaları 

giderilmeye çalışılmıştır.  

 Asker ve düğünler için gelen otobüs talepleri Garaj Amirliğimize iletilmiştir. 

 Koyundere'de İZSU Genel Müdürlüğü tarafından toplam 32 km.lik “İçmesuyu Uygulama 

Projesi” Haziran 2010 da bitirilmiş olup, içme suyu şebekesinin tamamı yenilenmiştir. Bu 

çalışmalar nedeniyle parke taş ve asfalt olan yolların tamamı bozulmuş durumdadır. Bu yolların 

yapımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile gerekli görüşmeler 

yapılmıştır. Aynı zamanda “Koyundere Kanalizasyon Şebekesi Yenileme Projesi” ve 

“Koyundere Deresi Islah Projesi” için İZSU Genel Müdürlüğü’ nün ihaleye çıkması 

beklenmektedir.    

 Koyundere Şube Müdürlüğü hizmet binamızda Halk Eğitim Merkezi kursları için bir oda 

tahsis edilmiştir. Aynı zamanda hizmet binamızda Belediye Başkanlığımız tarafından 3 Mahalle 

Muhtarımıza (Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Ulus) yer tahsis edilerek, Muhtarlarımızın tek bir çatı 

altında toplanması sağlanmıştır. 

 EMLAK VE TAHSİLAT HİZMETLERİ 

Emlak Servisinde 1 Memur, Tahsilat Servisinde 1 Memur olmak üzere toplam 2 personel 

tarafından, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve miktarı kanunlarla belirlenmiş ücret ve tarifeler 

uygulanarak Tahsilat işleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun ve 5393 sayılı Belediye 

Kanununa göre üretilen, verilen hizmetlere karşılık tahsilat yapılmıştır. 

Yapılan çalışmalar Belediyemizin diğer ünite ve şubeleri ile koordinasyon halinde 

gerçekleştirilmiştir. Hizmetlerimiz  mevcut personelimiz ile en üst düzeyde performans gösterilerek 

yerine getirmeye çalışılmıştır. 



 
 
 

 

 EMİRALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

2010 YILI FAALİYET RAPORLARI 

 

 Belediyemiz Fen İşlerince; Emirâlem Yayla Mahallesi Faik Bey Sokak, 9 Eylül 

Kurtuluş Caddesi tren yolu  arkası, Çınarlı Kuyu Caddesi Çıkmaz Sokak, Hava Pilot Yüzbaşı Murat 

Aydın Caddesi Çıkmaz Sokak, Nergiz Sokak, Şehit Çağlar Çıkmazı, Merkez Mahallesi Yeni Camii 

Sokak, Rabia Hızmay Çıkmazı, Değirmendere Mahallesi Kaygusuz Sokak, Şehit Barış Demir 

Caddesinde iki adet çıkmaz sokak, 30 Ağustos Caddesi bir adet çıkmaz sokak olmak üzere toplam 

15.000 m²  parke taşı ve bordur döşeme işi yapılmıştır. 

 Belediye Başkanlığımız tarafından Emiralem Kırmahalle mevkiinde bulunan 7000 ağaç 

zeytinlerin sulama ve futbol sahasının sulama işi için 160 mt derinliğinde derin su kuyusu açılmış 

ve içine dalgıç pompa konularak sulamaya hazır hale getirilmiştir. 

 Belediyemiz toptancı sebze ve meyve halinde 24 saat 1 sorumlu personel olmak üzere 

toplam 3 personel ile hizmet verilmiş ve hal hizmetleri aksattırılmadan yürütülmüştür. 

 Belediyemize ait Eski Emiralem mevkiinde bulunan narenciye bahçemiz bütün yaz 

boyunca sulaması yapılmış, kuru dalları ayıklanarak sezon sonunda 2010 yılı mahsul tohumları 

alıcısına satılmıştır. (20.250 TL) 

 Belediyemize ait yaklaşık 7000 ağaç zeytinler içindeki yabancı otlar için yabancı ot 

ilaçlaması yapılmış ve yaz boyunca tanker ile sulama işleme yerine getirilmiştir.  

 Belediyemize ait futbol sahasının gübreleme, ilaçlama ve sulama işleri bir personel ile 

aksattırılmadan yürütülmüştür. 

 Belediyemiz Emiralem şube sorumluluğunda bulunan bölgede haftanın  6 tam gününde 

(yaklaşık 50 ton evsel atık) çöp toplama işi 1 şoför ve iki araç arkası personel ile yapılmakta olup, 

Harmandalı çöplüğüne götürülmektedir. Ayrıca 4 personel ile mevcut yollar faraş ile 

temizlenmektedir. 

 Bölgemizde kanalizasyon olmayan ve henüz bağlantısı yapılmayan yerlerden gelen 

istek doğrultusunda foseptik çukurları temizlenmektedir. 

 Yaz mevsimi gelmeden önce bordür taşlarının diplerinde çıkan yabancı otlarla mücadele 

edilmiş ve ilaçlamaları yapılmıştır.  

 Bütün yaz mevsimi boyunca Belediyemiz Emiralem şube sorumluluğunca Emiralem, 

Türkeli bölgeleri ve yakın köylerde haftada bir kez olmak üzere sinek ilaçlaması yapılmıştır. 

 Bozuk olan ova yollarına imkanlarımız dahilinde malzeme dökülerek düzeltilmiştir. 



 
 
 

 

 İzsu görevlilerince yapılan su ve kanalizasyon tamirleri sonucunda bozulan yerler 

Belediyemiz görevlilerince tamiratı yapılmıştır. 

 1995 yılında inşa edilen, Emiralem şube sorumluluk alanı içinde kalan Düğün 

Salonumuzun komple çatı değişimi, tavanların değişimi, elektrik tesisatının değişimi, dış cephe 

fayanslarının değişimi, erkek bayan tuvaletlerinin komple yeniden yapılması ve 8 adet yeni klima 

takılması Belediyemiz tarafından yapılmış ve modern  hale getirilmiş olup, yıl boyunca halkımızın 

hizmetine sunulmuştur. 

 Soğuk hava depomuz mevsimlik olarak halkımızın hizmetine sunulmuş olup, 

Bölgemizdeki elektrik işlemleri Belediyemiz elektrik işleri amirliği tarafından yapılmıştır. 

 Belediyemize ait Zeytinyağı fabrikasına verilen elektriklerin düşük voltajlı olması 

nedeniyle yeni güç regülatörü alınmış ve zeytinyağı fabrikasının elektrik sorunu giderilmiştir. 

 Belediyemiz Emiralem şube sorumluluğu bölgesinde 1 personel ile tahsilat işlemleri  

Belediyemiz adına devam etmektedir. 

 Belediyemiz Zeytinyağı fabrikası düzenli olarak çalışarak, 2010 yılı sezonunda;  

 652.911 ton zeytin işlenmiştir. 

 Toplam 45.283.00 TL zeytinyağı satılmış olup, 217.590 kg pirina teslim edilerek 

toplam 52.593.00 TL gelir elde edilmiştir. 

 

 TÜRKELLİ  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

2010 YILI FAALİYET RAPORU 

Türkelli mahallemizde toplamda 6.000 m2 yeni yeşil alan oluşturuldu. Ağaçların dikilmesi, 

çimlenmesi tamamlanıp içerisine süs havuzu yapılarak halkımızın kullanımına sunuldu. 

Mahallemizde pazar yeri eski yerinden kaldırılarak daha kullanışlı yere taşındı. Mahallemizde 

çeşitli yerlere 50 adet çöp konteynırı yerleştirilerek daha temiz daha çağdaş görünüme kavuştu. 

Geçen yıldan eksik kalan parke döşemeleri yapıldı. Düğün salonumuz tepeden tırnağa değiştirilerek 

çağdaş bir görünümde halkımızın hizmetine sunuldu. Ova yollarının bozuk yerlerine malzeme 

döküldü. Mahallemizden geçen derelerin temizliği yapıldı. Mezarlığın yan yollarına malzeme atılıp 

yollar genişletildi. 

 

 

 



 
 
 

 

 MALTEPE  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

2010 YILI FAALİYET RAPORLARI 

 

2010 yılında Belediyemiz Maltepe Şube Sorumluluğunda hizmetlerin bir plan ve program 

dahilinde yerine getirilmesinde görevli personel listesi aşağıya çıkarılmıştır. 

 Şube Sorumlusu  : Geçici İşçi 1 

             Geçici İşçi 9 

 Şube Sorumlusu  : 1 Personel 

  Şoför   : 1 Personel 

  Operatör : 1 Personel  

 Temizlik İşçisi    : 7 Personel 

 Geçici İşçi        : Toplam 10 personel 

 Maltepe’de yaşayan vatandaşlarımızın en önemli sorunlarından biri olan ana sınıf konusu 

ilköğretim okulu havlusu içerisinde bulunan lojmanın tüm tadilat işleri Belediyemiz tarafından 

yapılmış ve modern hale getirilerek 6 yaş grubu çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur. 

 Belediyemiz Maltepe Düğün Salonunun çatı tavan tadilatı iç ve dış cephe boyaları 

yapılarak salon içerisine 6 adet klima montajı yapılmıştır. 

 Çavuş Mahallesinde 216 no lu sokağın bozulan parke taşları sökülüp yerine yaklaşık 400 

m2 yeni kilit parke taş döşenmiştir. 

 Şubemiz Musa Bey Mahallemizde bulunan 2 no lu ıspanak yıkama havuzunun tadilatı 

yapılarak 90 metre derinliğinde 3 hinçlik artezyen kuyusu açtırılmış ve ıspanak yıkama havuzunun 

su ihtiyacı buradan karşılanmaktadır. Bu bölgede ıspanak üretimi yapan çiftçilerimiz önemli 

derecede rahatlamıştır. 

 Şubemiz Kesik Mahallesindeki mevcut parka çocuklarımızın eğlenmeleri için çocuk 

oyuncak grubu kurulmuştur. 

 Aynı oyuncak grubundan Musa Bey Mahallesine de montaj yapılarak buradaki 

çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur. 

 Belediyemiz Maltepe Şube Sorumluluğunda bulunan kapalı Pazar yeri ve düğün 

salonunun düzenli olarak temizliği yapılarak pazar yeri pazarcı esnafının, düğün salonu da 

halkımızın hizmetine devam etmektedir. 



 
 
 

 

 Bölgemizde kanalizasyon olmayan ve kanalizasyona bağlı olmayan yerlerde 

vatandaşlarımızın vidanjör talepleri karşılanmış ve fosoptik çukurları düzenli olarak temizlenmiştir.  

 Kesik ve Çavuş mahallelerimizdeki okulların Maltepe şubemizdeki ilköğretim okulunun 

ihtiyaçları giderilmiş her konuda destek ve yardımcı olunmuştur. 

 Sorumluluk bölgemizdeki Maltepe, Kesik , Çavuş ve Musa Bey Mahallelerinin bozuk 

olan arazi yollarına dolgu malzemesi  çekilerek düzeltilmiştir. 

 Şubemiz sorumluluk alanındaki mahallelerimizin kanalizasyon sularının, deşarj edilen 

kanallarının kış mevsimine girmeden temizletilmiştir. 

 Şubemiz sorumluluğundaki mahallelerin yaz mevsimi süresince bir adet araç ve bir adet 

personel ile kara sinek  ve sivri sineğe karşı düzenli bir şekilde ilaçlaması yapılmıştır. 

 Belediyemiz Maltepe Şubesi hudutları içerisindeki fıstık çamları yaz mevsiminde düzenli 

bir şekilde sulaması ve yangınlara karşı ot temizliği yapılmıştır. 

 Sorumluluk alanımızdaki Çavuş ve Musa Bey mahallelerinin çöpleri belediyemiz 

temizlik işleri  tarafından, Kesik mahallesinin çöpleri Seyrek Şubesi tarafından, Maltepe’nin  çöpleri 

ise 1 araç ve 3 personelimiz tarafından düzenli bir şekilde toplanarak Harmandalı çöp toplama 

merkezine götürülmektedir. 

 Sorumlu alanımızdaki su ve kanalizasyon arızalarının mahalle muhtarlarımızla koordineli 

bir şekilde çalışarak İZSU yetkilileri ile diyalog içerisinde meydana gelen arızalar vatandaşlarımızı 

mağdur etmeden yaptırılmıştır. 

 Sorumluluk bölgemizdeki elektrikle ilgili problemler belediyemiz bünyesindeki elektrik 

işleri sorumlusu personel tarafından giderilmiştir. 

 Sorumluluk bölgemizde su ve kanal arızası nedeni ile sökülen parke taşlarının bir kısmını 

İZSU yetkilileri ile görüşerek İZSU elemanlarına bir kısmını da kendi elemanlarımıza yeniden 

döşetilmektedir. 

 ULUKENT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

2010 YILI FAALİYET RAPORU 

 

Şubemizde bir sorumlu müdür 1 tahsildar 1 bekçi 3 çavuş dışarıda çalışan 34 işçiyle  beraber 

toplam 39 kişi çalışmaktadır. 

 Bölgemiz sınırları içindeki aydınlanma direklerinin kontrolleri yapılarak arızalı olanlara 

yetkimiz çerçevesinde müdahale edildi, veya gerekli birimlere bilgileri verilerek onarımlarının 

yapılması sağlandı. 



 
 
 

 

 Bölgemiz sınırları içindeki çöp konteynırlarının kontrolleri yapılarak hasarlı olanların 

onarımı yapıldı. 

 Ana su ve atık su kanaletlerinin temizlik ve bakım işlemleri yapıldı. 

 Bölgemiz sınırları içindeki mazgallar temizlendi tıkalı olanlar için ilgililere bilgileri 

verildi. 

 Park ve bahçelerdeki aydınlanma işlemlerine iştirak edildi. 

 Düğün salonu yanındaki Umumi tuvaletin foseptik çukuru temizlendi ara baca sistemi 

yapıldı, tıkanıklara müdahale edildi. 

 Yağmurlu havalarda su baskınına uğrayan cadde, sokak ve evlere gerekli müdehaleler 

yapıldı, su boşaltma ve kurtarma faaliyetlerine iştirak edildi. 

 Ova küme evleri mevkiinde çukurların dolgu ve tesviye işlemleri yapıldı. 

 Bölgemizdeki kuru ot temizleme ve atma işlemleri yapıldı. 

 Bölgedeki evsel atıkların toplanarak atılması sağlandı. 

 Şube Müdürlüğü binamızın ve düğün salonu bahçesinin budama sonucu ortaya çıkan 

atıkların toplanarak atılması sağlandı. 

 Ekiplerimizin kullandığı ekipman, alet ve şantiye binamızın bakım ve düzeni sağlandı. 

 Tüm ekibin koordineli çalışabilmesi için gerekli toplantı ve seminerler yapıldı. 

 Bölgemiz sınırları içinde bulunan tatlı su deposunun düzenli olarak temizlik, bakım ile 

dağdaki su patlaklarının onarım işleri yapıldı. 

 Şubemiz sınırları içindeki park ve bahçelerin, temizlik, sulama, çim biçme, budama 

işlemleri düzenli olarak yapıldı. 

 Şubemiz sınırları içindeki cadde ve sokakların temizliği ile bordur boyamaları, 

kaldırımdaki ağaçlar budama, sulama, çapalama ve temizlik işleri yapılmıştır. 

 Bölgemizdeki yabani otları kurutmak için ilaçlama işlemleri düzenli olarak yapılmıştır. 

 Bölgemiz sınırları içinde kısmi olarak bozulan parke ve bordürlerin onarım çalışmaları 

yapıldı. 

 Şubemiz sınırları içindeki 3 parkın çimleme işlemleri yapıldı. 

 Ulukent köy meydanındaki parkın yenileme çalışmalarına iştirak edildi. 



 
 
 

 

 Bölgemizdeki okulların bahçe ve çevre temizlikleri ile budamaları yapıldı. 

 Birimimize bağlı alanda dolaşan başıboş ve saldırgan köpekler düzenli olarak 

toplanmıştır. 

 7117-7124-1418-7119-7425-7423 8.cadde, bu sokak ve caddelerde yapılan asfalt 

çalışmaları ekibimiz tarafından düzenli olarak takip ve kontrolü yapılmıştır. 

 Çalışmalarımızı gösteren el ilanları dağıtılmıştır. 

 Şubemiz sınırları içinde asılı olan ilan ve pankartların kontrolleri yapılmış hasarlı olanlar 

yenilenmiştir. 

 Halkın şikayet ve önerileri alınarak gerekli müdehale ve ilgili birimlerin bilgilendirilerek 

yönlendirilmesi sağlandı. 

 Yol yapımı esnasında sökülen eski kilitli taş ve bordürlerin toplanarak tahsis edilen alana 

nakli sağlandı. 

 Yaz boyunca iki ulv cihazımızla rüzgarın almadığı her gün biriyle köy merkezlerinde 

diğeriyle Kent 2 yi sivri sineklere karşı ilaçladık. İBŞB. Haşere mücadele ekipleri tarafından sezon 

boyunca sırt tulumbaları ile bölgemizde taban çalışması yapıldı. 

 Bütün su kanaletlerinin içi Ulukent şube müdürlüğümüze bağlı işçilerimiz tarafından 

topraktan temizlenip bozuk yerlerin onarılarak işler hale getirildi. 

 Ulukent şube sınırları içindeki çoğu kırık, bozuk ve kullanılamaz durumda olan otobüs 

durakları İBŞB Eshot genel müdürlüğü ile işbirliği yapılarak yenileme çalışması yapılmış olup 

vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 

 3. cadde boştan sona bordür ve renkli parke taş ile döşenmiş, yol boyunca küçük 

havuzlar, şelale, çim alanları, ağaçlandırma çalışmaları, ışıklandırma çalışmaları, yeşil alan ve 

oturma gruplarıyla belediyemizce vatandaşların kullanımına sunulmuştur. 

 Kent 2 deki mevcut camilerimizin sınırları taş duvarla çevrilmiş bahçesi parke taş ile 

döşenmiş olup, yeşillendirme ve ışıklandırma çalışmalarımız devam etmektedir. 

 Kent 2 merkezindeki mevcut pazaryerimizin üzeri kapama çalışmaları son surat devam 

etmektedir. 

 Kent 2 merkezinde büyük park çalışmamız kısmen tamamlanmış, çimleme, ışıklandırma, 

cafeterya çalışmalarımız devam etmektedir. 



 
 
 

 

 Kent 2 merkezinde halı saha çalışmamız devam etmektedir. Parkımız, cafeteryamız, halı 

sahamız ve pazaryeri çalışmalarımız takriben mart 211 sonuna kadar tamamlanacaktır. 

 Menemen tedaş müdürlüğüyle irtibata geçilerek 7124 sk ve 5. cadde üzerinde galveniz 

direklerle aydınlatma çalışması tamamlanmış olup  vatandaşlarımızın gece daha güvenli bir şekilde 

gidip gelmeleri sağlanmıştır. Ayrıca tedaş müdürlüğüyle yapmış olduğumuz görüşmelerin 

akibetinde katanlık olan birçok sokağımızın aydınlatılması konusunda çalışmalarımız devam 

etmektedir. 

 Şubemiz sınırları içindeki sanayi bölgesinin temizliği yapışmıştır. 

 Tedaş’a ait trafo binaların boyaları yapılmıştır. 

 Şubemiz sınırları içindeki fakir vatandaşlarımız belirlenip bu kişilere erzak yardımı 

yapışmıştır. 

 

ŞUBEMİZDE KULLANILAN ARAÇ LİSTESİ 

35 MJY 39  FORD KAMYON 

35 MFS 57 FATİH KAMYON 

35 UE 655 BMC SU TANKERİ 

35 MEL 68 FATİH MERDİVENSİZ KÜÇÜK İTFAİYE 

35 EU 514 FATİH VİDANJÖR 

35 MCK 40 LEVENT ÇİFT KABİN 

351399004  JCB KEPÇE 

35 MDS 47 KARTAL SLX 

35 MKM 99 MOTORSİKLET 

35 MKN 03 MOTORSİKLET 

35 ZZ 770  80/66 FİAT TRAKTÖR 

35 MEL 69 FATİH 105 ÇÖP KAMYONU 

35 AFC 33 FATİH 105 ÇÖP KAMYONU 

35 MJN 51 BMC LEVENT TEK KABİN 

35 MCM 82 FATİH İTFAİYE 

35 MBF 90 DEV FATİH ÇÖP KAMYONU 

FİAT 55/46 TRAKTÖR (PLAKASIZ EMİRALEMDEN GELME 

 

 



 
 
 

 

 ASARLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

2010 YILI FAALİYET RAPORU 

 Belediyemiz Asarlık Şubesinde 2010 yılı içerisinde hizmetlerimizi bir plan ve 

program dahilinde yerine getiren personel listemiz ( 2010 yılında görev yapan) aşağıya çıkarılmıştır. 

 Zabıta  ve Güvenlik Hizmetleri : 4 Zabıta Memuru, 1 Zabıta Görevlisi (işçi) 

 Emlak ve Tahsilat Hizmetleri  : 2 Büro Elemanı (İşçi) 

 Santral ve Temizlik Görevlisi  : 2 İşçi 

            Bayındırlık Hizmetleri     :1 İşçi sorumlusu, 1 Kepçe Operatörü, 

 1 vidanjör ve itfaiye şoförü, 1 traktör şoförü, 1 

kamyon + ambulans + cenaze aracı şoförü  

     -   Temizlik Hizmetleri    

 Çöp Konteyner Temizliği   : 2 Şoför , 4 Temizlik İşçisi 

 Yol Süpürge Hizmetleri  : 7 İşçi 

  Çok Amaçlı Spor Salonu Güvenlik 

Görevlisi (Bekçi)   : 1 İşçi 

 Asarlık Karakol Görevli  : 1 İşçi 

 Toplam     : 29 personel. 

 Yapılan hizmetlerimiz aşağıda sıralanan araçlar ile yerine getirilmiştir. 

      Sıra No         Taşıtın Cinsi     Plakası  

1                          Hyundai binek otomobil                    35 MAP 14 

       2                          Kartal binek otomobil                        35 MAA 11 

       3   Fatih Çöp Kamyonu   35 MLT 12 

       4   Fatih Çöp Kamyonu   35 BND 42 

       5   Fatih Çöp Kamyonu   35 MHC 20 

       6   Fatih Damperli Kamyon  35 MHB 72 

       7   AS 900 Damperli Kamyon  35 CLF 73 

       8   Kamyonet    35 MBD 52 

       9   Fatih Sulama Aracı   35 MAP 66 

      10   Traktör (Hamarat)   35 CDH 20 

      11   Levent Cenaze Aracı   35 MMZ 28 

      12   Iveco Ambulans   35 HUT 58 

      13                          Bedford Vidanjör                              35 CDH 19 

      14   JCB Kepçe 

 Asarlık bölgemiz Gölcük, Irmak, İncirlipınar, Yeşilpınar ve Zeytinlik olmak üzere 5 

mahalleden oluşmaktadır. 

 Asarlık' ta bulunan esnaflarımız günübirlik denetlenmektedir. 



 
 
 

 

 Asarlık' ta bulunan mahallelerin cadde ve sokakları dolaşılarak, eksikler tespit edilerek 

ilgili birimlere bildirilmektedir.  

 Vatandaşlarımıza nurmarataj tespiti için  bilgi verilerek yardımcı olunmuştur. 

 Yapılan yazışmaların Merkez ve Şube arasındaki koordinasyonu sağlanmaktadır. 

 Asarlık' ta bulunan 5 mahallemizde çöp konteyneri temizlik işleri haftanın 7 günü 

ivedilikle yapılmaktadır. Yaklaşık 250 adet çöp konteynerimiz mevcuttur. Eski olan konteynerlerin 

bakım ve onarımı yapılmıştır. 

 Traktör hamarat ile her gün ana cadde ve sokaklar süpürülmektedir. Yol süpürge 

ekiplerimiz cadde ve sokakların temizlik işlerini günübirlik yapmakta olup, tüm personel ile birlikte 

zaman zaman genel temizlik yapılmaktadır.  

 İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Asarlık Çok Amaçlı Spor 

Salonunun açılışı Şubat 2010 içerisinde yapılmış, bölgede bulunan vatandaşlarımıza spor ve diğer 

soysal aktivitelerde hizmet vermesi sağlanmıştır. 

 Mevcut park ve bahçelerin genel temizliği ve bakımı yapılmaktadır. İzmir Büyükşehir 

Belediyesi ekipleri tarafından, Gölcük mahallesinde 2.000 m²’ lik ve Zeytinlik mahallesinde 11.000 

m²’ lik alanlarda 2 adet yeni park ve yeşil alan çalışması yapılmıştır. 

 Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Turgut Özal Bulvarı’ nda yaklaşık 1.800 m. 

uzunluğundaki alanda yoğun kullanım sonucu yıpranan tretuvar ve kaldırımların yenileme 

çalışmaları devam etmektedir.  

 Yeşilpınar mahallesinde bulunan ve Asarlık deresinin karşı tarafında kalan 7 hane için 

büz döşenmiş ve yoları açılarak vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiştir.   

 İncirlipınar mahallesi 105 sokakta vatandaşlarımızın yoğun şikayetine sebep olan istinat 

duvarı yapımı gerçekleştirilmiştir. 

 TOKİ 1. ve 2. etap konutları arasında bağlantı yolu açılmış, bu şekilde 2. etap 

konutlarının yolunun  çok dik eğiminden kaynaklanan ulaşım sorunu giderilmiştir. Ayrıca 544 

konutun bulunduğu 2.etap konutlarında mevcut olan içme suyu abonelik sorunları, İZSU Genel 

Müdürlüğü ile görüşülerek çözüme kavuşturulmuştur. TOKİ konutlarına yeni çöp konteynerleri 

konularak, temizlik hizmetleri düzenli bir hale getirilmiştir.  

 ESHOT Genel Müdürlüğü’ ne yapılan başvurular neticesinde, Çanakkale Asfaltı boyunca 

yeni kapalı ESHOT otobüs durakları yerleştirilmiştir.   



 
 
 

 

 Cadde ve sokaklarda meydana gelen ve İzsu Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin giderdiği 

içmesuyu, kanalizasyon arızaları sonucu oluşan parke taşları, bordürleri ve asfaltı bozulan yollar, 

İzsu ve İzbeton Genel Müdürlüklerine listeler halinde bildirilerek bakım ve onarımları sağlanmaya 

çalışılmıştır. Ancak, İZBETON ekiplerinin tamir olacak yerlere gecikmeli müdahaleleri sonucu 

oluşan sorunlar kendi ekiplerimiz tarafından giderilmeye çalışılmıştır. 

 Okullarda ağaç  kesimi, bahçe düzenlemesi ve eksik oturma banklarının tamamlanması    

sağlanmıştır. Okullarımızın düzenlediği etkinliklere gerekli destek ve katkı sağlanmıştır. 

 Cadde ve sokaklarda eksik olan aydınlatmalar TEDAŞ'a bildirilmek sureti ile giderilmeye 

çalışılmış, ancak bilindiği üzere TEDAŞ ekiplerinin yetersiz kaldığı yerlerde Belediyemiz elektrik 

işleri Amirliğinin desteği ile karanlıkta kalan sokaklarımız aydınlatılmıştır. 

 Yaz döneminde sivrisinekle mücadele için gerekli ilaçlama yapılmış olup, gerekli verim 

alınmıştır.  

 Yaz döneminde vidanjörle mevcut ağaçlarımızın sulanması yapılmaya çalışılmıştır. 

 Sokak hayvanları ile mücadele için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

 Bunların haricinde vatandaşlarımızın ambulans ve cenaze aracı talepleri karşılanmaya 

çalışılmıştır. 

 Vidanjör ve itfaiye aracı ile vatandaşlarımızın ev ve işyerlerindeki kanalizasyon arızaları 

giderilmeye çalışılmıştır.  

 Asker ve düğünler için gelen otobüs talepleri Garaj Amirliğimize iletilmiştir. 

 Asarlık’ ta mevcut olan düzensiz altyapı ve imar durumunun iyileştirilebilmesi 

kapsamında, “Asarlık İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekesi Yenileme Projesi” ve “Asarlık ve 

İncirlipınar Dereleri Islah Projesi” için İZSU Genel Müdürlüğü’ nün ihaleye çıkması 

beklenmektedir.    

 Belediyemizin bu dönemde en büyük projelerinden biri olan Menemen Belediye 

Dershanesi, Asarlık Şube Müdürlüğü hizmet binamızın tadilat çalışmaları tamamlanarak 2010-2011 

öğretim yılı 2. döneminde faliyetine başlamışır.  

EMLAK VE TAHSİLAT HİZMETLERİ 

Emlak Servisinde 1 Memur, Tahsilat Servisinde 1 Memur olmak üzere toplam 2 personel 

tarafından, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve miktarı kanunlarla belirlenmiş ücret ve tarifeler 

uygulanarak Tahsilat işleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun ve 5393 sayılı Belediye 



 
 
 

 

Kanununa göre üretilen, verilen hizmetlere karşılık tahsilat yapılmıştır. 

Yapılan çalışmalar Belediyemizin diğer ünite ve şubeleri ile koordinasyon halinde 

gerçekleştirilmiştir. Hizmetlerimiz  mevcut personelimiz ile en üst düzeyde performans gösterilerek 

yerine getirmeye çalışılmıştır. 

 SEYREK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Seyrek 9 Eylül Caddesi eski yol sökülüp, yerine 1100 metre bordür, desenli yaya kaldırımı, 

550 metre desenli kilit parke taşıyla yenilenmiştir. Yenilenen bu yol, 130 adet aydınlatma direğiyle 

ışıklandırılmıştır. 9 Eylül Caddesini kavaklı caddesine bağlayan Seyrek İlköğretim Okulu yanındaki 

100 metrelik göçük ve kırık yaya yolu sökülüp desenli kilit parke taşıyla yenilenmiştir. 9 Eylül 

Caddesi 4115/1 sokaktaki göçük ve kırık parke taşları sökülüp yerine 70 metre kilit parke taşıyla 

yenilenmiştir. Günerli Mahalle Camiimizdeki 36 metre yükseklikteki minaresi, bay ve bayan 

tuvaletleri foseptiği, camiimizin etrafı taş duvarlarla çevrilmiş olup, ferforje yapılıp 

ışıklandırılmıştır. Bu alan 350m2 olup bordür ve kilit parke taşıyla yapılmıştır. Günerli 

Mahallemizdeki eski muhtarlık ve köy kahvesi yıkılıp, yerine 100m2 lik muhtarlık konağı, köy 

kahvesi, market ve Atatürk büstü yapılmıştır. Muhtarlık konağı, köy kahvesi, marketin önüne 10 

metre uzunluğunda 3 metre genişlikte  sundurma yapılmış olup, zemini andazit taşıyla kaplanmıştır. 

Köy kahvesine tuvaletler ve foseptik yapılmıştır. Bu alan 650m2 olup bordür ve kili parke taşıyla 

döşenip, taş duvarlarla çevrilmiş, ferforje yapılıp ışıklandırılmıştır. Günerli Mahallemizde 2001 

sokak 480metre bordür , 240 metre kilit parke taşıyla kaplanmıştır. Tuzçullu Mahallemizde 45m2 

alan bordür ve kilit parke taşıyla kaplanıp, bu zemin üzerine 4metre uzunluğunda 2metre 

yüksekliğinde mermer kaide yapılıp, Çanakkale Savaşındaki şehit ve gazilerimizin isimleri pirinç 

harfleri yazılıp Atatürk büstüyle bütünleştirilmiştir. Mahallemizde Gediz Üniversitesinin yanında 

400m2 inşaat alanına sahip jandarma karakol binası belediyemizce yapılmıştır. Mahallemizde 

bordür ve kilit parke taş çalışması yapılan yerlerin yağmur  suyu bağlantı logarları yenilenmiştir. 

Seyrek, Villakent , Kesik, Günerli, Tuzçullu, Süzbeyli Mahallelerimizin, Ekin Koleji, Gediz 

Üniversitesi, İzmir Büyükşehir atık su artıma tesisi, kuş cenneti, tarımsal araştırma enstitüsü, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağının evsel katı atıkları düzenli bir şekilde toplanmaktadır. 

Belirtilen bu alanlarda yabancı ot ve sineklerle mücadele, ilaçlama düzenli bir şekilde 

yapılmaktadır. Menemen Belediyesi Seyrek Şube Müdürlüğünde emlak, tahsilat yapılmakta olup, 

vatandaşlarımızın İZ-SU, Tedaş , Telekom ile ilgili sorunları irtibat telefonlarına arıza bildirilip 

yardımcı olunmaktadır. 



 
 
 

 

1.18 Menemen Belediyesi Şirketi 

 Meta-Su  İnş. Taşım. Unlu Mam.Turizm San ve Tic. Ltd. Şti  

 

Şirketimize ait olan dokuz adet MAN otobüs ve iki İVECO minibüs ile Atatürk Mah., 

Belediye Evleri ve Garaj-Devlet Hastanesi arası Garaj-Çavuş ve Musabey ile Asarlık-Hastane, 

Villakent-Bostanlı, Ulukent -Pazaryeri arası şehir içi taşımacılık yapılmaktadır.  

Kırmahalle-Emiralem İ.Ö.O. , Işıklar Mah.-Gazi İ.Ö.O. , Işıklar Mah.- Miyase İnceer İ.Ö.O., 

Endüstri Meslek Yurdu- Endüstri Meslek Lisesi Öğrenci servislerini gerçekleştirmekteyiz.  

Ayrıca ilçemiz öğrencilerinin doğal yaşam parkı, çevremizdeki diğer okul ve fabrika 

gezilerini gerçekleştirmekteyiz.  

Dini günlerimizde ve yakınlarını kaybeden ailelere mezarlığa ve askere oğullarını gönderen 

ailelere ücretsiz araç tahsisi edilmekte ve ihtiyaç sahiplerine uygun bir bedel ile nişan, düğün ve 

sosyal aktivitelere otobüs kiralanmaktadır.  

Belediyemizin Menemen’e kazandırmış olduğu şehir parkımızın içerisinde bulunan 

kafeterya, restoran uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışı ile halkımıza hizmet etmekte ve kültür 

merkezimizde sinema, tiyatro ve konferans, nikâh salonları ile öğrencilerimizin, gençlerimizin ve 

tüm Menemenlilerin hoşça vakit geçirirken kültür ve sanat etkinliklerini de sunmanın gayreti 

içerisindeyiz. 

OTOBÜS İŞLETME AMİRLİĞİ 

Otobüs işletme amirliğimiz, 12 şoför 3 yönetici ve 9 Man Otobüs, 6 İveco Minibüs 1 adet 

BMC Levent minibüs ile günde 18 saat aralıksız çalışarak kusursuz bir şekilde Menemenlilere 

hizmet vermenin gayreti içindedir. Otobüs işletmemizin şehir içi ulaşımdaki güzergahları sırası ile ; 

GARAJ-ATATÜRK MAH. 06.30-24.00 (yarım saatte bir) 

GARAJ BELEDİYE EVLERİ 06.45-23.00 (saat 17.00’ye kadar yarım saat 17.00’den sonra saat 

başı) 

GARAJ-HASTANE RİNG  07.00-16.00 (saatleri arası 30 dakikada bir) 

ASARLIK-HASTANE RİNG 07.00-16.00 (saatleri arası 40 dakikada bir) 

GARAJ-MUSABEY MAH. (günde 4 sefer 08.00, 11.30, 12.40, 18.00) 

VİLLAKENT- BOSTANLI  (günde 3 sefer 08.00, 12.00, 18.00) 

ULUKENT-PAZARYERİ RİNG (11.00-18.00 arası 30 dakikada bir)  

KIRMAHALLE-EMİRALEM ÖĞRENCİ SERVİSİ (08.15 gidiş, 15.00 dönüş) 



 
 
 

 

IŞIKLAR MAH.- GAZİ İ.Ö.O ÖĞRENCİ SERVİSİ (08.15 gidiş, 15.00 dönüş) 

IŞIKLAR MAH.- MİYASE İNCEER İ.Ö.O ÖĞRENCİ SERVİSİ (08.15 gidiş, 15.00 dönüş) 

END. MESLEK YURDU- END. MES. LİS.ÖĞR.SER. (08.00 gidiş, 16.20 dönüş) 

Ayrıca ilçemizde bulunan okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin Sasalı doğal yaşam 

parkı gezileri, çevredeki fabrika ve okullara düzenlenen mesleki gezileri, Belediyemiz Kültür 

Merkezimizdeki sinema, tiyatro faaliyetleri, okul etkinlikleri ve özel gün ve gecelere taşınmasını 

ücretsiz olarak yapmaktayız. Düğün, nişan törenlerinde çok ucuz bir şekilde ve yine asker 

uğurlamaları ile cenazelerde de bedava olarak Menemenlilere hizmet vermekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

2. Performans Sonuçları Tablosu  

 KATILIMCI YÖNETİM 

Hedefler Süre Performans Kriteri Gerçekleşme  
Başarı 

Durumu 
  

Kent Konseyi uygulamasının sürekliği ve etkinliklerinin artırılması     

Meclislerin Sürekliliği 2 kez/yıl Toplantı Sayısı % 100  Çokiyi   

Meclislerin Oluştururlması 15.01.2010 
Süresinde 

oluşturulması 
% 100  Çokiyi   

Meclis Çalışma Gruplarının Sürekliliği 2 kez/yıl Toplantı Sayısı % 100  Çokiyi   

Kent Konseyi toplantıları 1 kez/yıl Toplantı Sayısı % 100  Çokiyi   

Toplantı tutanaklarının yayınlanması 2 kez/yıl Toplantı Sayısı % 100  Çokiyi   

Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.     

Kamuoyu yoklaması İhtiyaca Göre Yapılması % 100  Çokiyi   

İhtiyaç durumunda lokal kamuoyu 

yoklaması yapılması 
İhtiyaca Göre Yapılması % 100  Çokiyi   

İlçemiz merkezi ve yeni bağlanan 

mahallelerimizdeki kahvehanelerde halk 

toplantıları yapılması  

Üç Ayda Bir Yapılması % 100  Çokiyi   

 

 KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Hedefler Süre Performans Kriteri Gerçekleşme  
Başarı 

Durumu 

Yatırımların Yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi.  

Plan Düzenlemelerinin yapılması İhtiyaca Göre Yapılması % 100 Çokiyi  

Altyapı yatırım desteğinin sağlanması İhtiyaca Göre Yapılması % 100 Çokiyi  

Kente Özgü Markasal Ürünlerin tanıtımı. 
 

Belediyemiz  İnternet Sitesinde yayımlanması 
Yıl boyunca 

(sürekli) 
Yapılması % 100 Çokiyi  

Meslek Sitelerinin oluşumunun sürekliliği ve gelişimi 
 

Plan  Düzenlemelerinin yapılması İhtiyaca Göre Yapılması % 100 Çokiyi  

Altyapı yatırım desteğinin sağlanması İhtiyaca Göre Yapılması % 100 Çokiyi  
 

 .BELEDİYE MALİ YAPISI 

Hedefler Süre Performans Kriteri Gerçekleşme 
Başarı 

Durumu 

Gelir Kaynaklarının etkin temini  

Tahakkuk  kayıplarının azaltılması. % 70 Yapılması %  100 Çokiyi  

Tahsilat oranlarının artırılması % 93 Yapılması % 70 İyi 

Yeni kaynakların oluşturulması.  

Ulusal ve Uluslararası fonlardan yararlanma 
Gerekli 

görüldüğünde 
Yapılması - 

Hedef 

Altı 

Yap-işlet-devret modeli uygulaması 
Gerekli 

görüldüğünde 
Yapılması - 

Hedef 

Altı  

Denk Bütçe.  

Gelir-gider dengesinin sağlanması % 85 Yapılması % 63 Orta 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 İNSAN KAYNAKLARI 

Hedefler Süre 
Performans 

Kriteri 
Gerçekleşme 

Başarı 

Durumu 

Kentteki işsizliği önleyici çalışmalar yapmak.  

Her yıl kentteki işsiz sayısını % 10 oranında azaltmak. Her yıl Yapılması %  60 Orta 

Kentte yaşayan işsizlere mesleki beceriler kazandırmak  

Her yıl kentteki işsizlere  % 10 oranında yeni meslek 

kazandırmak Her yıl Yapılması %  60 Orta 

Menemen Belediyesine Kurumsal kimlik kazandırmak.  

Belediyenin, ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi ile 

belgelendirilmesi 

2012   

yılı 
Belgelendirilmesi    - Hedef Altı 

Belediye çalışanlarının hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.  

Her çalışana eğitim verilmesi 
  3 

saat/yıl 
Yapılması % 70 İyi 

Kentlilere mesleki kurslar ve beceri eğitimleri düzenlemek  

Yılda 600 kişinin mesleki kurs ve beceri eğitimi almasını 

sağlamak 
10 kurs Yapılması % 100 Çokiyi 

Kent Bilgi Sistemi  

Belediye Kent Bilgi Sistemini oluşturmak 
2012 

yılı 
Yapılması Çalışılıyor Orta 

 

  ALTYAPI ÇALIŞMALARI 
 Hedefler Süre Performans 

Kriteri 
Gerçekleşme Başarı 

 Durumu 
Altyapının tamamlanması.     
Yol çalışmaları 

- Asfalt 

        -  Parke Yol 

 

50000 

m2/yıl 

2000 m2/yıl 

Yapılması % 100 Çokiyi 

Planlı yolların açılması  Yapılması %  75 İyi 

Bordür ve tretuvar 

- Bordür 

- Tretuvar 

 

5000 m/yıl 

10000 

m2/yıl 

Yapılması % 100 Çokiyi 

Tüm ova yollarının asfaltlanması 2012 yılı Yapılması Çalışmalar 

devam 
ediyor 

Hedef Altı 

Ulukent -Koyundere-Asarlık mahallelerinde yol 

çalışmaları 

2011 yılı Yapılması % 80 İyi 

Lise Yoluna alternatif bir yolun açılması 2014 yılı Yapılması Çalışmaları 
devam 

ediyor 

Orta 

Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması,geliştirilmesi ve korunması. 

Kişi başına düşen yeşil alan 4 m2/kişi Yapılması % 70 İyi 

Park sayısı ve çocuk oyun alanları    2 adet/yıl Sayısı % 100 Çokiyi 

Ağaçlandırma çalışmaları 10000 

adet/yıl 

Sayısı % 100 Çokiyi 

 

 

 

 



 
 
 

 

 SOSYAL BELEDİYECİLİK 

Hedefler Süre 
Performans 

Kriteri 
Gerçekleşme 

Başarı 

Durumu 

Sosyal faaliyetlerde işbirliğinin sağlanması.  

Kamu    Kurumları    ve STK.larla ile işbirliği İhtiyaca göre Yapılması % 100 Çokiyi 

Yoksulluk haritasının çıkartılması 1 kez/yıl Yapılması     - 
Hedef 

Altı 

İşbirliği   Standartlarının belirlenmesi. İhtiyaca göre Yapılması     - 
Hedef 

Altı 

İstihdam sağlanması amacıyla  sanayicileri ile 

işbirliği 
İhtiyaca göre Yapılması % 100 Çokiyi 

Yoksulların desteklenmesi.  

Yardım konuları  Talep 

olduğunda 
Yapılması % 100 Çokiyi 

Meslek kazandırma kursları 6 kurs/yıl Yapılması % 100 Çokiyi 

Özürlü kesimin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi.  

Bilgi bankasının oluşturulması. 2011 yılı Yapılması                      - 
Hedef 

Altı 

Fiziki yapıda ulaşılabilirliğin sağlanması  Rutin Yapılması % 75 İyi 

Engelliler Parkı yapılması. 2011 yılı Yapılması -  

Lojistik  destek sağlanması. İhtiyaca göre Yapılması % 100 Çokiyi 

Gönüllü katılımın sağlanması. 
Talep 

olduğunda 
Yapılması % 100 Çokiyi 

Engelliler Haftası Kutlaması 1 kez/yıl Yapılması % 100 Çokiyi 

İstismar ve şiddete uğramış Kadınlara yönelik projelere ağırlık verilmesi.  

Kadın     Danışma     ve Dayanışma      Merkezinin 

Oluşturulması  
2011 yılı Yapılması Çalışılıyor Orta 

Kadın Sığınma Evi 2011 yılı Yapılması Çalışılıyor 
Hedef 

Altı 

Çocuk ve gençlere yönelik projeler.  

Okullarda sağlık taraması yapılması 1 kez/yıl Yapılması % 100 Çokiyi 

Öğrencilere ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimi 

sunmak 
Sürekli Yapılması % 100 Çokiyi 

Spor alanları ve tesisler (Havuz, Halı saha, 

Voleybol ve basketbol sahaları) 
2014 yılı Yapılması % 80 İyi 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 KURUMSAL YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ 

Hedefler Süre 
Performans 

Kriteri 
Gerçekleşme 

Başarı 

Durumu 

Performans Yönetim Politikasının belirlenmesi.  

Birimlerin faaliyetleri ve performansı 1 kere/yıl Yapılması % 100 Çokiyi 

Çalışanların   görev-yetki ve sorumluluklarının 

belirlenmesi 
2010 yılı Yapılması % 100 Çokiyi 

Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması.  

Dergi çıkarılması. 1 kez/yıl Yapılması % 100 Çokiyi 

Meclis kararlarının ilanı 
Yürürlüğe 

girdikten sonra 
Yapılması % 100 Çokiyi 

İhale  ilanlarının duyurulması. 
Kanuni süresi 

içinde 
Yapılması % 100 Çokiyi 

 

 KURUMSAL İLETİŞİM 
Hedefler Süre Performans 

Kriteri 

Gerçekleşme Başarı 

Durumu 

Kurumsal İnternet Sitesinin devamlılığı ve geliştirilmesi.  

Canlı yayın sisteminin oluşturulması 2012 yılı Yapılması - Hedef 

Altı 

Menemen Belediyesi  Web sayfasının sürekli 

güncellemesinin yapılması 

2012 yılı Yapılması %100 Çokiyi 

Duyurular ve ilanlar Talep 

olduğunda 

Yapılması % 100 Çokiyi 

Kurum dışı iletişim kanallarından etkin yararlanma  

Yazılı Basın  -Gazete ,Dergi İhtiyaç 

olduğunda 

Yapılması % 100 Çokiyi 

Görsel Basın -TV. İhtiyaç 

olduğunda 

Yapılması % 100 Çokiyi 

Sivil Toplum Örgütleri-Siyasi Parti Temsilcilikleri 

ile toplantı yapılması 

4 kez/yıl Yapılması % 100 Çokiyi 

Çözüm Masası Uygulamasının Sürekliliği.  

Bilgilendirme faaliyetleri Talep 

olduğunda 

Yapılması % 100 Çokiyi 

 

 .ULAŞIM 

Hedefler Süre 
Performans 

Kriteri 
Gerçekleşme 

Başarı 

Durumu 

Düzenli  sinyalizasyon sisteminin oluşturulması.  

Kavşak sinyalizasyonu 
İhtiyaç 

olduğunda 
Yapılması % 80 İyi 

Durak iyileştirme  

Şehiriçi mevcut durakların iyileştirilmesi 2 adet/yıl Yapılması % 80 İyi 

Yeni yerlerin tespiti İhtiyaca göre Yapılması % 70 İyi 

Yön Tabela sisteminin iyileştirilmesi  

Yön bilgi  levhalarının iyileştirilmesi 2011 yılı Yapılması % 100 Çokiyi 

Alternatif  güzergah levhaları İhtiyaca göre Yapılması % 70 İyi 

Ulaşım akslarında gerekli düzenlemeler yapılması.  

Tüzel kişiliği sona eren tüm beldeler ile merkez 

arasında ulaşım ağını oluşturmak 
2011 yılı Yapılması % 70 İyi 

 

 

 

 



 
 
 

 

 KÜLTÜREL FAALİYETLER 
 

Hedefler Süre 
Performans 

Kriteri 
Gerçekleşme 

Başarı 

Durumu 

Kültürel Zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi.  

Kültürel amaçlı dergi ve kitap çıkartılması 
Sponsor 

bulunduğunda 
Yapılması Araştırılıyor 

Hedef 

Altı 

Uçurtma Şenliği 1 adet/yıl Yapılması % 70 İyi 

Şiir ve Öykü Akşamları Her yıl Yapılması % 100 Çokiyi 

Hobi Kurslarının yaygınlaştırılması.  

Geleneksel el sanatları ile ilgili kurslar 1 kurs/yıl Yapılması % 100 Çokiyi 

Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği  

Yurtiçi kültür faaliyetleri 1 adet/yıl Yapılması % 100 Çokiyi 

Ulusal ve Uluslar arası Sanat Etkinlikleri  

Kurtuluş Haftası ve Uluslararası Çömlek Festivali 1 kez/yıl Yapılması % 90 Çokiyi 

Sergi-tiyatro-panel-sempozyum 3 adet/yıl Yapılması % 100 Çokiyi 

 

 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
 

Hedefler Süre 
Performans 

Kriteri 
Gerçekleşme 

Başarı 

Durumu 

Kent Bilgi Sistemini Oluşturmak  

Altyapının hazırlanması 2010 yılı Yapılması % 70  İyi 

İmar Planı 2010 yılı Yapılması %70 İyi 

Halihazır haritalar 2010 yılı Yapılması - 
Hedef 

Altı 

Nüfus bilgileri 2010 yılı Yapılması % 100 Çokiyi 

Numarataj ve adres bilgileri 2010 yılı Yapılması % 80 İyi 

e – Belediye çalışmalarının sürekliliği  

Vergi Ödeme 2010 yılı Yapılması 
Çalışmalar 

devam ediyor  
Hedef 

Altı 

Online Başvuru 2010 yılı Yapılması ” ” 

Çözüm masası 2010 yılı Yapılması ”  ”  

e-rehber 2010 yılı Yapılması ” ” 

İmar durumu 2010 yılı Yapılması ” ” 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 ÇEVRE VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ 
 

Hedefler Süre 
Performans 

Kriteri 
Gerçekleşme 

Başarı 

Durumu 

Çiğli Arıtma tesisinden çıkan suyunun sulama amaçlı kullanımının sağlanması  

İlgili kuruluşlarla işbirliği 2014 Yapılması - 
Hedef 

Altı 

Trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin minimize edilmesi   

İlgili kuruluşlarla işbirliği 2010 Yapılması % 70 İyi 

Belediye araçlarının periyodik bakımlarının 

yaptırılması 

Heryıl 

muntazaman 
Yapılması % 80 İyi 

Kömür kullanımında gerekli tedbirlerin alınması  

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği 2010 Yapılması % 80 İyi 

Denetimler Rutin Yapılması % 80 İyi 

Testi ocaklarının meskun mahal dışına çıkartılması  

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği  2014 Yapılması % 70 İyi 

Denetimler Rutin Yapılması % 70 İyi 

 Sokak hayvanları ile mücadele  

Denetim (Toplama ve Bakım) 
Yıl 

Boyunca(Rutin) 
Yapılması % 60 Orta 

Katı atıkların düzenli toplanması ve taşınması.  

Toplanması ve taşınması 2010 Yapılması % 100 Çokiyi 

Denetim ve kontroller Rutin Yapılması % 80 İyi 

Poşetli sisteme geçilmesi 4 Mahalle/yıl Yapılması - 
Hedef 

Altı 

Haşere ve Sinekle Mücadele  

İlaçlama (Dış Mekan ) 8 ay/yıl Yapılması % 70 İyi 

İlaçlama (İç Mekan ) Talep olduğunda Yapılması % 100 Çokiyi 

Tabela kirliliğinin Bertarafı  

Denetim 2010 Yapılması % 60 Orta 

Hafriyat atıklarının düzenli depolanması  

Denetim 2010 Yapılması % 60 Orta 

Gıda ve çevre ile ilgili olumsuzlukları gidermek için eğitici denetimler yapmak   

Sıhhi İşyerlerinde  Denetimin Yapılması Her yıl Yapılması % 80 İyi 

GSM’lerde Denetimin Yapılması Her yıl Yapılması % 80 İyi 

İşyerlerinde Denetimin Yapılması Her yıl Yapılması % 80 İyi 

Pazar Yerlerinde  Denetimin Yapılması Her yıl Yapılması % 75 İyi 

Bölgesel Olarak Denetimin Yapılması  Her yıl Yapılması % 80 İyi 

 
 

 



 
 
 

 

 İMAR ÇALIŞMALARI –HEDEF PROJELER 
 

Hedefler Süre 
Performans 

Kriteri 
Gerçekleşme 

Başarı 

Durumu 

Stratejik Açıdan Sağlıklı Yaşanabilir Kent Oluşturmak Kentsel Dönüşüm ve Yenilemenin Sağlanması  

Ahıhıdır, Zafer, Tülbentli, Seydinasrullah, Kazımpaşa 

,Gaybi, Pazarbaşı ve Mermerli mahallelerine ait 1/5000 

ölçekli Nazım İmar planlarının revize çalışmalarının 

İzmir Büyükşehir Belediyesine sunulması  

2009  % 100 Çokiyi 

Kentsel dönüşüm alanı onayının yapılması. Bakanlık Onayında İyi 

Sınırlarımız içersinde yer alan imar yönünden sıkıntılı 

alanların, sorunlarının çözebilmek amacı ile planlama 

çalışmalarının yapılması. 

İhtiyaca göre  % 100 Çokiyi 

Tarihi - Mimari Mirasın Korunması İle Uyumlu İmar Gelişimini Sağlamak  

Taşhan, Bedesten ve tarihi camileri barındıran Kentsel sit 

alanına ait Koruma amaçlı imar planının yapımı 

çalışmalarını yapmak ve uygulamak.  

2010 
Onay 

Aşamasında 
% 80 İyi 

Sınırlarımız İçerisine Yapılan Yatırımların Etki Alanındaki Bölgelerinin İmar Gelişimlerinin Sağlanması  

Otoyol ve metronun etki alanındaki Koyundere, Asarlık, 

Yahşelli, Emiralem, Belen Doğaköy, Haykıran, Göktepe, 

Yanık, Türkelli’nin planlarının revize edilmesi 

5 yıl içersisinde 

Kurum 

görüşleri 

aşamasında 

Devam ediyor İyi 

Standartlara Yaklaşmış Otopark Alanları ve Çözümü Yakalamış Ulaşımın Sağlanması  

Belediyemiz yetkisi altındaki tüm alanlardaki ulaşım 

arterlerinin planlamaları kontrol edilerek bu alanlardaki 

sorunları tespit edip yeniden projelendirilmesi. 

2 yıl içerisinde 

Yatırm 

programına 

alındı 

 Orta 

Bölgemizde Önemli Yeri Olan Hayvancılığı Yükseltmek  

1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar 

Planında önerilen Hayvancılık İhtisaslaşma Alanı 

önerilerek bölgemizdeki hayvancılık desteklenmiştir. 

Hayvancılık ile uğraşan üreticilerin içinde olduğu Süt 

Üreticileri birliğinin de bu bölgede kurulması için 

çalışmalar yapılmalıdır. 

  - 
Hedef 

Altı 

 Tarımın Korunması Ve Yapılacak Planlamaların Tarım İle Uyumlu Olmasının Sağlanması   

Organik tarımın bölgemizdeki verimli tarım 

topraklarında da yapılması için gerekli olan 

planlamaların yapılmasının sağlanması. 

  - 
Hedef 

Altı 

Organik tarıma destek vermek amacıyla organik pazarlar 

açmak 
    

Tarım ürünlerinin depolanıp saklanabileceği bir tesis 

bulunmaması, ürünlerin işlenebileceği tesislerin 

yapılması amacıyla planlamaların yapılması 

5 yıl içerisinde 

Planlama 

çalışmaları 

devam ediyor 

- Orta 

Çiğli Arıtma Tesisinden çıkan suyun yeni teknoloji ile 

arıtılıp Emiralem regülatörüne verilmesi ve tarımda 

sulama amaçlı kullanımı konusunda planlar yapmak. 

  - 
Hedef 

Altı 

Yaşanabilir Kentte Yaşanabilir Mekanlar  

Dere yataklarının ıslah proje çalışmalarının yapılması ve 

uygulamalarının gerçekleştirilmesi 
3 yıl içerisinde 

Proje 

Aşamasında 
Onayda İyi 

İlçemize mahalle olarak bağlanan beldelerde 

Belediyemiz tasarrufuna  geçen büyük yeşil alan ve 

rekreasyon alanlarının düzenlenmesi 

 
Proje 

Aşamasında 
- İyi 

Oluşan Kentlerde Kentsel Kimliğimize Uygun Eğitim İmkanları 
 

Belediyemiz sınırlarında yerleşme özelliğine uygun 

yüksekokul düzeyinde eğitim alanlarının yanında 

bölgemizde üniversite açılması konusunda gerekli 

çalışmaların yapılması 

 
Planların 

hazırlanması 

Kurumlarla 

görüşme 

aşamasında 

Orta 



 
 
 

 

 SPOR FAALİYETLERİ  
 

Hedefler Süre 
Performans 

Kriteri 
Gerçekleşme 

Başarı 

Durumu 

Spor tesisleri projelerini hayata geçirmek.  

Şehrin muhtelif kesimlerine kapalı ve/veya açık 

spor tesisleri planlamak ve yapımını 

gerçekleştirmek 

2013 Yapılması % 75 İyi 

Sporun her alanında  kurslar açılarak sporu yaygınlaştırmak  

Yaz Spor Okullarını sürdürmek 

İlçemizde mevcut spor salonlarında tüm spor 

branşlarında ücretsiz kurslar düzenlemek 

Eğitici organizasyonlar düzenlemek 

İzcilik ve sportif faaliyetlerin devamını 

sağlamak 

 -Her yıl rutin 

-En az 5 branşta 100 

öğrenci 

-Her yıl enaz 2 defa 

-Her yıl 300 genç 

Yapılması 

Yapılması 

Yapılması 

Yapılması 

% 100 

% 100 

% 100 

% 100 

Çokiyi 

Çokiyi 

Çokiyi 

Çokiyi 

İlçe gençliğinin sportif faaliyetlerini artırabilmesi için gerekli ortamı hazırlamak  

-Belediyemize ait spor tesislerinin değişik spor 

dallarında hizmet vermesi için gerekli 

düzenlemeleri yapmak. 

 Yapılması % 100 Çokiyi 

İlçemiz tanıtımında önemli katkısı olan Menemen Belediyesporu Bank Asya 1.lige çıkarmak  

-Tesisleşme  Yapılması % 75 İyi 

 

3. Performans Sonuçları Değerlendirilmesi 

Performans gerçekleşme sonuçlarının incelenmesinde; performans hedeflerinin aşıldığı, 

tutturulduğu ya da altında kalındığı durumların bulunduğu görülmektedir. Performans sonuçları 

analiz edilerek düşük seviyede gerçekleşen performanslar sonuçlarında etkili olan olumsuzluk 

nedenleri tespit edilmiş ve Başkanlığımız ilgili birimlerince bunlara ilişkin gerekli önlemlerin 

alınması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar 

başlatılmıştır. 

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

 Sürekli iyileştirme felsefesinden hareketle, performans yönetim sistemi kurum kültürü de 

dikkate alınarak analiz edilmekte, değerlendirilmekte ve daha etkin olarak yürütülmesi için gerekli 

iyileştirme eylem planları gerçekleştirilmektedir. Performans Programı ile ilgili iyileştirme 

çalışmaları: performans program ve uygulama sonuçlarının takip edilerek hata ve eksikliklerin 

tespit edilmesi, uygulayıcıların görüş ve önerilerinin alınması, ülkemizin ileri düzeyde yerel 

yönetimlerdeki iyi uygulamaları incelenerek belediyemizin faaliyet ve çalışmalarına adapte 

edilmesi şeklinde sürdürülmektedir. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       IV. Kurumsal Kabiliyet  

          ve  Kapasitenin     

              Değerlendirilmesi 

 Üstünlükler (Güçlü Yönler ) 

 Zayıflıklar (Zayıf Yönler ) 

 Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

A. Üstünlükler 

 

Güçlü Yönlerimiz; 

 Şeffaflık ve katılımcılığa önem veren, güler yüzlü hizmet anlayışının kurumca 

benimsenmiş olması, 

 Belediye başkanının vizyon sahibi bir lider olması, 

 Belediye başkanının Menemen’de yaşaması, 3.dönem belediye başkanı olması , idari 

tecrübeye ve bilgiye sahip olması, 

 Metropol ilçe olmamız, 

 Çalışanların hemen hemen hepsinin Menemen’de yaşıyor olması nedeniyle 

belediyenin halkla iletişiminin daha kolay yürümesi, 

 Katılımcı yönetim anlayışının benimsenmiş olması, 

 Siyasi kararlılık, 

 Stratejik ortaklarımızla koordineli bir çalışmanın yürütülmesi, 

 Vatandaşların önemli bir bölümünün Belediyemizin sorunları çözeceğine olan inancı, 

 Belediyemize ait tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık spor, kültür ve sosyal 

altyapı tesislerinin bulunması, 

 Sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık müesseselerin denetimi ve ruhsatlandırılması, 

 Belediye tiyatrosunun bulunması, 

 Sosyal yardımlaşma ve dayanışma hassasiyeti, 

 Vizyon sahibi yöneticiler, 

 Belediye birimlerine iletilen şikayetlerin kısa sürede değerlendirilmesi, 

 Gayrimenkul satış ve kiralama işlemlerinin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda 

gerçekleştirilmesi, 

 Belediye mali yönetimi konusunda mevzuata hakimiyet, 

 Planlama ve imar yönetiminde faaliyetlerin gerektirdiği farklı disiplinlerde deneyimli  

ve yeniliğe açık personelin olması, 

 Kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlılara yönelik nitelikli hizmet verme konusunda 

öncülük. 

 



 
 
 

 

 

B. Zayıflıklar 

 

 Zayıf Yönlerimiz; 

 Hizmet birimlerinin dağınık olması 

 Hizmetlerin yeterince tanıtılamaması 

 Teknolojik  altyapının olanaklarından yeterince yararlanılamaması. 

 Teknik ve uzman eleman yetersizliği 

 İlçemiz sınırlarında devlet üniversitesinin olmaması 

  Kent bilgi sisteminin oluşturulamaması ve buna bağlı olarak e-belediyecilik 

yapılamaması 

 Etkin ulaşılabilir, güncel bir envanter sisteminin eksikliği 

 Coğrafi bilgi sisteminin eksikliği 

  Kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan tanımsızlık ve yetki karmaşası ile caydırıcılık 

ve yaptırımlardaki eksiklikler 

  İhtiyaçların hızlı karşılanmasına yönelik uygulamalarda, planlama ve projelendirmeye 

yeterli sürenin ayrılamaması 

  Bilişim teknolojilerinden daha etkili olarak yararlanılması gerektiği. 

  Otomasyona yönelik iş yazılımlarının etkin kullanılması gerektiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

C. Değerlendirme 

 

Menemen Başkanlığı 2010 yılı faaliyetlerinde amaç ve hedeflere ulaşmak, belirlenen 

vizyonu gerçekleştirmek ve analizlerle ortaya konulan zayıf yönleri gidermek / güçlü yönleri 

korumak tüm çalışanların sorumluluğundadır. 

Performans programlarında ortaya konulan faaliyetlerin, Stratejik Planda geliştirilen amaç 

ve hedeflerle uyumlu olması müdürlüklerimiz ve yöneticileri tarafından dikkatle gözetilmiştir 

Önceki yıllardan gelerek devam eden  mali durumumuzu kısıtlayan Belediyemiz borçları 

nedeniyle merkez gelirlerimizden yapılan kesintiler, Menemen halkına yapılacak hizmetlerin de 

kesintiye uğramasına yol açmaktadır. 

Geçmiş yönetimlerce hizmet gereklerine uygun olmayan plansız yatırımlar ve 2009 yılında 

ilçemize mahalle olarak bağlanan belde belediyelerinden devraldığımız farklı yönetim 

kültürlerinden gelen aşırı personel istihdamın getirdiği sorunların (her ne kadar 2010 yılında çıkan 

Başbakanlık genelgesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmiş olmalarına rağmen, tüzel 

kişiliği sona eren belde belediyelerinden alacakları nedeniyle Belediyemiz ile olan ilişkilerinin 

devam etmesi)  Belediyemizce yürütülen tasarruf tedbirleri ve gelir arttırıcı kaynaklarımızın etkin 

ve verimli olarak kullanılmasıyla önümüzdeki birkaç yılda çözüleceği düşünülmektedir. 

Hizmet alanımızın ve  ilçe sınırlarının genişlemiş olması, hizmetlerin bütünlüğü, 

kaynakların etkin ve ekonomik kullanımı açısından önem taşımaktadır. Ancak coğrafi hizmet 

alanımız kat kat artarken, gelirlerimizin artışı bu oranla karşılaştırılamayacak kadar düşük olmuştur. 

Bu itibarla hizmet coğrafyasının genişlemesinin ortaya çıkarttığı fırsatlar yanında, bu gibi 

maliyetleri de göz önüne almak gerekir.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   V. Öneri ve Tedbirler 

 Ekler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Öneri ve Tedbirler 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Kanunu’nun 41. maddesinde kamu idarelerinin 

stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş 

performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların 

nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde “faaliyet raporu” 

hazırlamaları hükme bağlanmıştır.  

Bu yüzden, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri 

olan “faaliyet raporları”nın hazırlanması, kurumlar için hayati bir önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda kanun; İdare tarafından bir malî yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin 

raporlanmasını, kamuoyuna açıklanmasını ve yasama organına sunulmasını öngörmekte ve böylece, 

 Kamu kaynaklarını kullananların daha fazla sorumluluk üstlenmeleri, 

 Kamu idarelerinin performanslarının artması, 

 Yasama denetiminin daha etkin yerine getirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu bilinçle hazırlanan 2010 Yılı Faaliyet Raporu’nda, Stratejik Plan ve Performans 

Programı uyarınca yürütülen faaliyetler, stratejik plan-performans programı, faaliyet raporu süreci 

ve ilişkileri doğrultusunda sıralanmış,  belirlediğimiz performans gösterge hedefleri ve gerçekleşme 

durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri de özet bir şekilde açıklanmıştır. 

Stratejik planlar ve bütçeler arasındaki ilişki performans programları aracılığı ile kurulur. Bu 

yüzden bütçelerin, “Performans Esaslı” hazırlanması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Uygulamanın 

yeni olması ve kamuda uygulama örneğinin pek bulunmaması “Performans Esaslı Bütçeleme”ye 

geçişte kamu kurumlarını, özellikle de yerel yönetimleri oldukça zorlamaktadır. 

Bu bağlamda, standartlar oluşturma ve uygulama desteği açısından, Maliye Bakanlığı, DPT 

ve Sayıştay’ın koordineli ve süratli çalışmalar yapmalarına büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Maliye 

Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son “Performans Programı 

Hazırlama Rehberi” önemli bir boşluğu doldurmasına rağmen, mahalli idarelerin performans 

programı uygulamaları açısından birçok problemin devam ettiğini söyleyebiliriz. 

 



 
 
 

 

 

 

 Belediye Bütçesiyle birimlere tahsis edilen ödeneklerin, etkin, ekonomik ve verimli 

kullanılması, belediye olarak üstlendiğimiz görevleri mevzuat hükümleri doğrultusunda 

yürütebilmek amacıyla bilgilerin üst yöneticiye bu şekilde raporlanması sağlanmalıdır. 

 Araç tamir, bakım ve onarımlarının maliyetlerinin düşürülmesi konusunda model yaşları 

yüksek olan ve tamir maliyetleri yüksek olan araçların hurdaya ayrılarak, ihtiyaç duyulan araçların 

kiralama yöntemiyle temini yönüne gidilmelidir. 

 Belediyenin amaç ve hedefleri ile ilgili periyodik olarak raporlama yapılmalı ve 

değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. 

 Hizmet Kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

 Diğer yerel yönetimlerle mutlaka işbirliğine gidilmelidir. 

 Menemen Belediyesi mülkiyetinde kayıtlı taşınmazların kira, ecrimisil ve tahliye 

işlemleri öncelikle tamamlanarak, bu gibi yerlerin getireceği gelirlerin standart takvimi takip 

edilmelidir. 

 Değişen mevzuat ile belirlenen çalışma ve hizmet alanları hakkında ilgili personel en kısa 

sürede hizmet içi eğitime alınmalıdır. 

 Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin çalışmalarına ışık tutması ve hukuki yanlışlıklara 

sebep verilmemesi amacıyla personel mevzuat konusunda eğitilmelidir. 

 Teknik hizmetlerin daha sağlıklı çalışması için teknik personel sayısı, araç ve donanım 

arttırılmalı, mevcut teknik donanım teknolojik gelişmeye paralel biçimde yenilenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 
 

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde ; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, 

planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak 

kullanıldığını,işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını 

bildiririm. 

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler ile 

Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

 

 

Yer    : Menemen Belediyesi 

Tarih  : 31/03/2011 

 

 

 

            Tahir  ŞAHİN 

             Menemen Belediye Başkanı 
                                                                                        

                                                      
                                                                                

 

 

 
    
Not: Bu beyan müdürlüklerden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup maddi hataları kapsamamaktadır. 

 

 



 
 
 

 

     Başkanlık Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı 
 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 
 

 

 

Harcama Yetkilisi  olarak yetkim dahilinde ; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiş kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 

görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve  mali kararlar ile 

bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 

sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını 

bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler 

ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

 

 

Yer    : Menemen Belediyesi 

Tarih  : 31/03/2011                                          

 

 

 

 

 

                                                                   Mehmet ARSLAN 

                                                                  Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 



 
 
 

 

     Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 
 

 

 

Harcama Yetkilisi  olarak yetkim dahilinde ; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiş kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 

yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve  mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler ile 

Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

 

 

Yer    : Menemen Belediyesi 

Tarih  : 31/03/2011                                          

 

                                                                        Reyhan USLU 

                                                                       Yazı İşleri Md.V.                 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

Fen İşleri ve İmar İşleri Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 
 

 

 

Harcama Yetkilisi  olarak yetkim dahilinde ; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiş kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 

yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve  mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler ile 

Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

 

 

Yer    : Menemen Belediyesi 

Tarih  : 31/03/2011                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                       H.Yalçın KUYUCU 

                                                                          Fen İşleri Md.V. 
                       

 

 



 
 
 

 

Zabıta Hizmetleri Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Harcama Yetkilisi  olarak yetkim dahilinde ; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiş kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 

yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve  mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler ile 

Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

 

Yer    : Menemen Belediyesi 

Tarih  : 31/03/2011                                          

 

                                                                                 Yusuf TEKİN 

                                                                                Zabita Müdürü 

 

  

                                           

 

                                   
 



 
 
 

 

Muhasebe Hizmetleri Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 
 

 

 

Harcama Yetkilisi  olarak yetkim dahilinde ; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiş kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 

görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve  mali kararlar ile 

bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 

sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını 

bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler 

ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

 

 

Yer    : Menemen Belediyesi 

Tarih  : 31/03/2011                                          

 

 

 

                                                                            Hüdayi ARSLAN 

                                                                     Sosyal Yardım İşleri Müdürü 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Etüd Proje Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 
 

 

 

Harcama Yetkilisi  olarak yetkim dahilinde ; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiş kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 

görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve  mali kararlar ile 

bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 

sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını 

bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler 

ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

 

 

Yer    : Menemen Belediyesi 

Tarih  : 31/03/2011                                          

 

 

 

 

                                                                               Sevinç BAYER 

                                                                           Etüd Proje Müdürü 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 
 

 

 

Harcama Yetkilisi  olarak yetkim dahilinde ; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiş kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 

görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve  mali kararlar ile 

bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 

sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını 

bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler 

ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

 

 

Yer    : Menemen Belediyesi 

Tarih  : 31/03/2011                                          

 

                                                                            Av.Gülay METE 

                                                                        Hukuk İşleri Müdürü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Mali Hizmetler Birimi Yöneticisinin Beyanı 

 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİMİ YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

 

 

Mali hizmetler birimi yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

 

 

Bu idarede faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata 

uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde kullanılmasını temin etmek üzere kontrolün yapıldığını, izlendiğini ve gerekli 

tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye 

raporlandığını beyan ederim. 

 

 

İdaremizin 2008 Yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 

bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.                

 

 

 

Yer    : Menemen Belediyesi 

Tarih  : 31/03/2011                                          

 

 

 

                                                      

 

 

                                                                             Tuncay GEMLİK 

                                                                        Mali Hizmetler Müdürü         

                                                                                                           

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



 
 
 

 

 

 

 

2010 YILI 

BAŞKANLIK 

FAALİYET 

GÖRÜNTÜLERİ 
 

 

 


