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Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın 
yollarını alışkanlık haline getiren uluslar önce onurlarını, sonra 
özgürlüklerini, daha sonra da geleceklerini yitirmeye tutsaktırlar. 

Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar.

“ “



Başkanın Sunuşu

Sevgili Hemşerilerim; 

Anadolu’nun en eski uygarlıklarına tanıklık etmiş Menemen ilçemiz, bugün İzmir’e 
göç edenlerin ilk tercih ettiği ilçelerden biri konumunda. Bugün nüfusu 200 bini aşan 
Menemen’de, 1999 yılından bugüne “herkese eşit hizmet” anlayışıyla hizmet ürettik. 

Eğitimden kültür ve sanat faaliyetlerine, altyapı çalışmalarından yeni sosyal donatı alanları 
yaratılmasına varıncaya kadar her alanda hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çabadık. 
Kubilay Kültür Merkezi ve Menemen Şehir Stadyumu gibi projelerimizi tamamladığımız 
2018 yılının son günlerinde, Perşembe Pazaryeri projemizi de hayata geçirerek yatırımda 
hız kesmedik. 

Menemen’in hızlı gelişimi karşısında oluşan ihtiyaçlarını giderirken, ülkemizin hemen her 
ilinden göç alarak adeta “Türkiye mozaiği” oluşturan Menemen’de farklı etnik köken, inanç 
ve kültürlerin bir arada barış ve kardeşlik içerisinde yaşayabilmesine de büyük önem verdik.

Ülkemizin en kozmopolit ve çok kültürlü yerleşim yerlerinden birisi olan Menemen’de hayata 
geçirdiğimiz projelerle sağladığımız birlik ve beraberlik anlayışımızın, ülkemiz geneline ve 
tüm dünya ülkelerine yayılmasını diliyorum.  

20 yılın sonunda sizlerden inanılmaz bir destek ve sevgi görmek her insana nasip olmaz. 
Gösterdiğiniz bu destek ve sevgiye bir değil; milyon kez minnettarım.

Görev sürem içerisinde her zaman, her daim yanımda olan başta Şahin Aileme, Belediye 
Aileme, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediye meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, sivil 
toplum örgütlerimize, meslek odalarımıza, özel sektör temsilcilerine, hiçbir siyasi parti 
ayrımı yapmadan tüm partililerimize, ulusal ve yerel basın temsilcilerine ve en önemlisi 
şahsımı koşulsuz destekleyen siz değerli hemşehrilerime sonsuz teşekkürler.

Sizlere hakkım var ise helal olsun, sizler de hakkınızı helal ediniz.

Menemen beni, ben Menemen’i çok sevdim.

Mevzu Menemen ise gerisi teferruattır.

Sevgiyle kalın...

Tahir Sahin.
Belediye Başkanı

Belediye Başkanı
TAHİR ŞAHİN



İÇİNDEKİLER

A. Başkanın Sunuşu      7
B. Genel Bilgiler      10
 Misyon ve Misyon     11
 Görev Yetkiler ve Sorumluluklar   13
 Menemen Belediyesi’ne İlişkin Bilgiler   15
  Örgüt Yapısı    18
  Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar   27
  İnsan Kaynakları    29
  Sunulan Hizmetler    33
  Yönetim ve İç Kontrol Sistemi   41

C. Amaç ve Hedefler      44
 İdarenin Amaç ve Hedefleri    45
 Temel Politikalar ve Öncelikler    50

D. Bilgi ve Değerlendirmeler     56
 Mali Bilgiler     57
  Yazı İşleri Müdürlüğü   62
  Bilgi İşlem Müdürlüğü   67
  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  73
  Hukuk İşleri Müdürlüğü   76
  Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  77
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  80
  Özel Kalem Müdürlüğü   83
  Sportif Faaliyetler    86
  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü   89
  Sağlık İşleri Müdürlüğü   96
  Veteriner İşleri Müdürlüğü   98
  Fen İşleri Müdürlüğü    100
  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   110
  Etüd Proje Müdürlüğü   112
  Mali Hizmetler Müdürlüğü   114
  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   119
  Zabıta Müdürlüğü    123
  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  125
  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü   126
  Temizlik İşleri Müdürlüğü   128
  Toptan Çözüm Amirliği   130
  Park İşleri Müdürlüğü   132
  Meta-Su Ltd. Şti.    134
  Şube Sorumluluklarımız   137

E. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi  156
 
F. İç Kontrol Güvence Beyanları     162



2018 Faaliyet Raporu 11

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

YÖNETİM İLKELERİMİZ

• İnsan Odaklı Olmak

• Katılımcı Yönetim

• Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

“Geçmişin, Geleceğindir” sözünü şiar edinerek, 
geçmişimizden aldığımız feyz ile tüm hemşehrilerimizi 
hak ettikleri temiz ve sağlıklı bir toplumda “Çalışmaktan 
Yorulmadan” kaliteli hizmetlerle buluşturmak, geleceği 
bugünden yaşayarak, Menemen ilçe sınırlarındaki 
halkımızın çağdaş ve ortak ihtiyaçlarını karşılamakta örnek 
ve önder olmaktır.

Misyon kısaca kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni 
olup, kuruluşun “Varlık sebebim nedir?” yani “Niçin 
varım?”  sorusuna verdiği cevaptır.

Belediyeler, belde ve belde halkının ortak nitelikteki 
medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek  amacıyla kurulmuş 
kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda  
insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte 
ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal  gelişmeye paralel 
olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler 
ortaya çıkmaktadır. Belediyeler, belde ve belde halkının 
ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar 
olarak, kentin gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını 
sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak zorundadırlar.

Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında bir insanın 
doğumundan ölümüne kadar geçen süre içersindeki 
her aşamasında Belediyelere sorumluluk yüklendiği 
görülmektedir.  Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi 
ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması 
hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Vatandaşın 
belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün 
nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece 
daha fazla hizmet değil, daha fazla kaliteli hizmet talep 
edilmektedir. Menemen Belediyesi, Menemen halkının 
belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin 
bir biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla diğer 
kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendine misyon olarak 
belirlemiştir.

Huzur içinde yaşanan modern bir Menemen’i gelecek 
nesillere taşımak.

Vizyon; belediye olarak “olmak ve varmak istediğimiz ideal 
hedef noktaları”nı ifade etmektedir. Belediyeler belde ve 
belde halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri 
oldukları için beldeye ve belde halkına yönelik hizmetler 
sunmaktadırlar. Belediyelerin bu görevlerini etkin biçimde 
yerine getirmeleri kenti huzur ve refah içersinde yaşanan 
bir yerleşim yeri haline getirir. Bu sebeple Menemen 
Belediyesi, Menemen’in huzur ve refah içersinde yaşanan 
bir şehre dönüştürülmesini kendi vizyonu olarak kabul 
eder.

Menemen Belediye Yönetimi olarak temel ilkemiz insan 
odaklı hizmettir. Çünkü, kamu kurumları ve belediye, 
insana hizmet etmek için vardır. “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” düşüncesinden hareket eden belediyemiz, bütün 
hizmet politikalarının merkezine insanı koymuştur.

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.

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.  Belediyemiz 
için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

Belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak.

Belediyemiz karar ve uygulamalarına hemşerilerimizin ve 
çalışanlarımızın katılımını sağlamak.

Sürekli eğitim ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile hareket 
etmek.
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• Eşitlik ve Adalet • Sosyal ve Kültürel Politikalar

• Etkin Kaynak Yönetimi

• Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme

• Gelişen Teknolojiden Azami Ölçüde
Yararlanma

• Kaliteli Hizmet

• Sorumluluk

• Sorun Çözücü, Mazeret Üretmeyen

• Planlı ve Programlı Çalışma

• Çalışanlarıyla Bütünleşmek

• Sürekli Eğitim ve Gelişim

• Bilgiye Ulaşma ve Bilgiyi Kullanma

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,  
kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez.

Sosyal belediyecilik; kamu harcamalarını konut, sağlık, 
eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde 
sosyal amaca hizmet eder. İşsiz ve kimsesizlere yardım 
yapar. Sosyal dayanışma ve entegrasyonu tesis eder. Sosyo 
kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi 
için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını sağlar. 
Bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal 
güvenlik ve adalet mefhumunu güçlendirmeye yönelik 
olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol 
işlevleri yükleyen bir modeldir. Belediyemiz sosyal 
sorumluluklarının bilincinde, sosyal kalkınmayı arttırıcı 
çalışmalar gerçekleştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul 
eder.

Menemen Belediyesi, sahip olduğu mali, beşeri, fiziki 
kaynakları doğru yerde ve doğru biçimde kullanarak 
etkinlik ve verimlilik ilkesine riayet edecektir. Belediye 
yönetimimiz, sadece kendi kaynaklarını değil, ilçemiz 
ve ülkemizin yatırımcı firmalarının sosyal duyarlılıklarını 
Menemenimizin kalkınmasında etkin bir güç ve kaynak 
olarak kullanmayı hedeflemektedir.

Belediyelerimiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların 
kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanından ödün 
vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken 
hassasiyeti korumak ve kentlerimiz içinde yaşayanlara huzur, 
güven, umut veren, 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.

Günümüzde bilgi en önemli sermaye, 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.

Belediyemizin kalite politikasına göre; ilçemiz halkına 
yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri 
taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen 
ürün veya hizmet almalarını gerektirmektedir.

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.

Belediyemiz, Menemen’in ve Menemenlilerin ihtiyaçlarını 
karşılama, onlara kentsel hizmet sunma konusunda, 
karşılaşacağı sorunlara çözüm üretmekle kendisini sorumlu 
görmektedir. Belediyemiz, sorunlar karşısında mazeret 
üretmek veya mazeretlerin ardına sığınmak yerine, çözüm 
üretme bilincindedir.

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

Belediyemiz çalışanları, faaliyetlere daha etkin ve gönüllü 
katılımlarıyla, hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden 
geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir.

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.

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.

Görev,  Yetki  ve Sorumluluklar

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
Belediyemiz 13.07.2005 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu’na tabi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 
23.04.2007 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu’nun ilgili maddelerine de tabidir.

Belediyemizin Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıda 
belirtildiği gibidir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Büyükşehir, ilçe  belediyelerinin görev ve sorumlulukları.

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve 
sorumlulukları şunlardır: İlçe ve ilk kademe belediyelerinin 
görev ve yetkileri şunlardır: 

 a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir 
belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar 
dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun 
olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna 
taşımak.

 c) Sıhhî işyerlerini, 2’nci ve 3’üncü sınıf gayrisıhhî 
müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek.

 d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 
sayılı Gecekondu Kanunu’nda belediyelere verilen yetkileri 
kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile 
parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve 
çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; 
mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, 
kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile 
kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent 
tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin 
geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

 e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 
ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve organize sanayi 
bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu kanun 
kapsamı dışındadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;
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) 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.

 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 doğalgaz, su, atık su ve
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hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

 e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, 
kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur 
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; 
kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

 f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz 
ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü 
toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve 
işlettirmek.

 g)Katı atıkların toplanması, taşınması, 
ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve 
yaptırmak.

 h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine 
getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları 
içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, 
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis 
etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

 i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

 k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava 
konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar 
vermek.

 l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat 
ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

 m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan 
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış 
yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, 
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda 
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz 
gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara 
vermek.

 n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda 
standartlar getirmek.

 o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk 
sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin 
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz 
döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama 
sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda 
depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan 
ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için 
gereken tedbirleri almak.

 p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen 
her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, 
bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını 
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, 
meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini 
tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek;

kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin 
gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

 r) Gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir, il merkez 
belediyeleri dışındaki yerler il özel idaresi tarafından yapılır. 
Belediye, uluslararası, (f) ve (g) bentlerinde belirtilen 
hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın 
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, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi alt 
yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli 
veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 
karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, 
sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri 
Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı 
dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili 
görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu 
yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı 
suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
75’inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında 
da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla 
elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde 
fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen 
vergi, resim ve harç gelirleri hacz edilemez.

FİZİKSEL YAPI

Donanım Adet
Server 2

İş İstasyonu Makineleri 5
Laptop 8

Bilgisayar 200
Yazıcı 100

All In One Yazıcı 20
Güvenlik Duvarı 2

Plotter 1
Fotokopi 7

Faks 2
Tarayıcı 1
Modem 12
Switch 18

Güç Kaynağı (>3 kva) 5
Güç Kaynağı (<3 kva) 5

Regülatör 2
Dvr ve Nvr 7
IP Telefon 85

Menemen Belediyesi Teknolojik Altyapı

Mülkiyeti Menemen Belediyesi’ne Ait Olan
Taşınmazların Dağılımı

Taşınmazlar Sayı
Sosyal Tesis (Park-Kafeterya) 13

Spor Tesisi 17
Pazaryerleri 9

Düğün Salonları 7
Restaurant 1

Eğitim ve Gençlik Merkezi 1
Aşevi 1

Kreş ve Anaokulu 1
Kültür Merkezi 1

Sinema 1
Tiyatro Salonu 1

Meyve ve Sebze Hal Binaları
(Soğuk Hava Deposu) 1

Zeytinyağı Fabrikası 1
Kaynak Suyu Fabrikası 1

Dükkan ve Büfeler 461

Menemen Belediyesi’ne
Il iskin Bilg i ler

.
.
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İdari Binalar Toplam Alan m2

Başkanlık  223.40 m2

Sekreterlik 29.73 m2

Özel Kalem Müdürlüğü 18.05 m2

Hukuk İşleri Müdürlüğü 37.95 m2+38.98 m2

Başkan Yardımcıları Büroları 37.95 m2+30.60 m2

Başkan Danışmanı Bürosu 36,30 m2

Yazı İşleri Müdürlüğü 60.20 m2

Fen İşleri Müdürlüğü 33.00 m2

Etüd Proje Müdürlüğü 36.30 m2

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 127.30 m2+70.15 m2

Numarataj Bürosu 36.32 m2

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 84.69 m2

Beyaz Masa ve Evrak Kayıt 22.44 m2

İcra, Gelir Tahakkuk Servisi 40.22 m2

Tahsilat Servisi 95.08 m2

Zabıta Müdürlüğü 37.95 m2+70.65 m2

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 33.00 m2+ 33.00 m2 + 38.50 m2

Toptan Çözüm ve Fen İşleri Amirliği 37.95 m2

Bilgi İşlem Müdürlüğü 60.20 m2

Satın Alma Servisi 36.30 m2

Mali Hizmetler Müdürlüğü 33.00 m2+36.30 m2

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 33.86 m2+58.19 m2

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 33.00 m2

Evlendirme Memurluğu 36.30 m2

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 33.00 m2

Gençlik ve Eğitim Kurs Merkezi 3.977 m2

Türkelli Şubesi İdari Binası 2.559 m2

Maltepe Şubesi İdari Binası 251 m2

Ulukent Şubesi İdari Binası 3.500 m2

Garaj İdari Bina 10 m2

Ulaşım İdari Bina 10 m2

Sosyal Hizmet Destek Birimi 2.700 m2

Kubilay Kültür Merkezi 7.625 m2

Menemen Belediyesi Hizmet Binaları Durumu Menemen Belediyesi Araç Durumu

Sıra No Cinsi Adet

1 Arazöz 5

2 Kamyon 14

3 Kamyonet 17

4 Çöp Kamyonu 17

5 Otomobil 11

6 Vidanjör 4

7 Yol Süpürge 2

8 Otobüs 12

9 İş Makinaları 30

10 Panelvan 2

11 İtfaiye Aracı (Merdivenli) 2

12 Motorsiklet 11

Toplam 127
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ÖRGÜT YAPISI Kurumsal Yapı

Organizasyonel Yapı

Menemen Belediye Meclisi

Meclis Üyelerinin Partilere Göre Dağılımı

Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerimizi etkin ve verimli yönetmek, mali kaynaklarımızı ve 
varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile yönetmek, hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak, 
tedarik sürecini etkin ve verimli yönetmek, nitelikli çalışanlarla ‘’Çözüm’’ odaklı hizmet sunmak. İştiraklerimizle 
koordinasyon ve işbirliklerini güçlendirmek, sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek 
belediyemizin temel stratejik amaçlarındandır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye idaresi belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından 
oluşmaktadır. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda da bu yapıya paralel bir düzenleme öngörülmektedir.

Menemen Belediye Meclisi, Menemen Belediyesi’nin karar organıdır. Meclis, halk tarafından doğrudan seçilmiş üyelerden 
oluşmaktadır. Meclis üye sayısı 32’dir. Menemen Belediye Başkanı belediye meclisinin başkanıdır.

Meclis, her ayın ilk  haftasında bir önceki meclis oturumu sonunda belirlendiği günde toplanır ve kendi belirleyeceği bir 
ayda tatil yapar.

Parti Adı Adet
Cumhuriyet Halk Partisi 18+1

Adalet ve Kalkınma Partisi 11
Milliyetçi Hareket Partisi 2

TOPLAM 32
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1 İsmail AKINCI (CHP) 17 İbrahim ÖZDER (CHP)
2 Fatma KAR (CHP) 18 Mehmet Ali YILDIRIM (CHP)
3 Adnan GÖKDEMİR (CHP) 19 Arif KURAN (AKP)
4 Hacer Serpil ERTUĞ (CHP) 20 Hakkı DURMAZ (AKP)
5 Mustafa SEVİNÇ (CHP) 21 Mustafa KOÇ (AKP)
6 İrfan ARAS (CHP) 22 Naim ÖZDEMİR (AKP)
7 Nuray KIZILTEPE (CHP) 23 Hülya ÖZENOĞLU (AKP)
8 Kenan CENGİZ (CHP) 24 Bayram GÖRER (AKP)
9 Oskay DÖNMEZ (CHP) 25 Sabri Nazlıgil (AKP)

10 Yakup EYRİCE (CHP) 26 Mehmet Gökhan ÇELİK (AKP)
11 Ercan ŞENEL (CHP) 27 İsmet TUNA (AKP)
12 Halis AKDOĞAN (CHP) 28 Mehmet Yıldız (AKP)
13 Mehmet ER (CHP) 29 Levent KUTLUAY (AKP)
14 Seval ŞAHİN (CHP) 30 Hasan KARAKAYA (MHP)
15 Metin UZUNALLI (CHP) 31 Tanzer SUCU (MHP)
16 Veli ÇAYLAK (CHP)

Belediye Meclis Üyeleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu Hükümleri Uyarınca Meclisin Görev ve Yetkileri
(Madde 18)

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini 
görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci 
düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul 
etmek. Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri 
tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın 
kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı 
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak 
ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile 
tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, 
sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; 
belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla 
sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği 
yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi 
alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama 
veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
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u) İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Menemen Belediye Meclisi’nce alınan kararlar, Kaymakamlığa ve ilgili birimlere gönderilerek yürürlüğe girmektedir.

Menemen Belediye Başkanlığı’nın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine göre üyesi olduğu birlikler aşağıda 
sıralanmıştır;

• Türkiye Belediyeler Birliği
• Kıyı Ege Belediyeler Birliği
• Ege Belediyeler Birliği
• Bakırçay Belediyeler Birliği
• Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği
• Gediz Havzası İlleri Çevre Koruma Hizmet Birliği
• İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği
• Sol Sahil Sulama Birliği
• Sağ Sahil Sulama Birliği

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 5. ve 21. Maddesi hükmü 
gereği, mecliste siyasi parti gruplarından belirlenecek üyelerin katılımıyla ihtisas komisyonları kurulmuştur;

• İmar Komisyonu
• Plan-Bütçe Komisyonu kurulması zorunludur.

Belediye  meclisince,  2017 yılında ayrıca Hukuk, Tarım-Çevre, Kadın-Erkek Eşitliği, Eğitim-Kültür-Spor-Ulaşım Komisyonu, 
Esnaf-Meslek Odaları Komisyonları kurulmuştur.

Menemen Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları
İmar Komisyonu

Hukuk Komisyonu

Eğitim, Kültür, Spor, Ulaşım
Komisyonu

Plan Bütçe Komisyonu

Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonu

Kadın, Erkek Eşitliği Komisyonu

Başkan Mustafa SEVİNÇ
Üye Nuray KIZILTEPE
Üye Kenan CENGİZ
Üye İsmet TUNA
Üye Bayram GÖRER

Başkan İsmail AKINCI
Üye Ercan ŞENEL
Üye M.Ali YILDIRIM
Üye Mehmet Gökhan ÇELİK
Üye Levent KUTLUAY

Başkan Yakup EYRİCE
Üye Fatma KAR
Üye Oskay DÖNMEZ
Üye İsmet TUNA
Üye Levent KUTLUAY

Başkan Oskay DÖNMEZ
Üye Adnan GÖKDEMİR
Üye Veli ÇAYLAK
Üye Mustafa KOÇ
Üye Bayram GÖRER

Başkan Metin UZUNALLI
Üye Halis AKDOĞAN
Üye Adnan GÖKDEMİR
Üye Hülya ÖZENOĞLU
Üye Sabri NAZLIGİL

Başkan Fatma KAR
Üye Nuray KIZILTEPE
Üye Seval ŞAHİN
Üye Hülya ÖZENOĞLU
Üye Mehmet YILDIZ

Tarım, Çevre Komisyonu

Başkan Mehmet ER
Üye İbrahim ÖZDER
Üye İrfan ARAS
Üye İsmet TUNA
Üye Levent KUTLUAY

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.

Menemen Belediye Encümeni
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5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca encümenin görev ve yetkileri (Madde 34) 

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere 
kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilçe belediyesi 
sınırları içindeki seçmenler tarafından Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunu’nda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. 

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel 
spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. Maddesine göre Belediye Başkanı’nın görev ve yetkileri;

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini 
korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere 
uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek 
ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin 
etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

Belediye Başkanı
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j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler 
merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak 
ve yetkileri kullanmak.

Belediye başkan yardımcısı belediye başkanına karşı sorumludur.

Belediye başkanının kendi sorumluluğu altındaki görevlerinden devrettiklerini yerine getirmek, bu konuda başkanın 
yetkilerini kullanmak, belediye birimleri arasında başkan adına koordinasyonu sağlamak, belediye görevlerinin yerine 
getirilmesinde verimliliği arttıracak uygulanabilir sistemler geliştirmekle sorumludur.

Belediye başkan yardımcısı belediye başkanı emrinde belediye hizmetlerini belediye başkanı adına onun yapacağı iş 
bölümü ve yetki devriyle direktif ve emirleri doğrultusunda mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu 
amaçla belediye birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını takip ve kontrol eder tahakkuk 
işlemlerini yürütür.

Belediye Başkan Yardımcıları

• Belediyemiz bünyesindeki birimlerin bilgisayar, yazıcı ve network gibi donanımsal sorunlarına yerinde müdahale 
edilip eksiklik ve problemler giderilmiştir. Yerinde giderilemeyen sorunlarla ilgili malzemeler birimimize getirilerek 
sorun veya eksik tespit edilip onarımı sağlanarak, faal durumda kullanıcıya teslim edilmiştir.

• Yeni alınan bilgisayar ve donanımlarına ait gerekli yazılımlar yüklenerek network sistemimize dahil edilmiştir.

• Personelin ihtiyacı doğrultusunda gerekli yeni veya eski, yazılım ve donanım geliştirmeleri Bilgi İşlem Müdürlüğü 
bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

• Belediyemizin iç ve dış birimler arası ağ iletişim sistemi şekilde gösterilmiştir.

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

• Belediyemiz birimlerince kullanılan çeşitli otomasyon vb. programlarda personelimize eğitim verilmiş ve eksiklikler 
tamamlanmıştır.

• Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak 2018 yılı içerisinde 125 bakım onarım ve 82 format faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

• Birimlerimizin toner ve kartuş ihtiyaçları giderilerek, kullanıcı istekleri doğrultusunda teknik destek hizmetleri 
verilmiştir. Ayrıca yazıcılar fiziksel olarak temizlendikten sonra periyodik bakımları yapılarak kullanıcılara teslim 
edilmiştir.

• Bilgisayarlarımızı ve sistemimizi daha güvenli bir şekilde kullanabilmek içini anti virüs program lisansı alınmıştır.
(Bitdefender Endpoint Security Tools)

• Belediyemiz bünyesinde kullanılan otomasyon programı dataları günlük olarak yedeklenmiştir.

• Belediyemizin dış birimlerle bağlantıları internet hızlarının arttırılmasıyla güçlendirilmiş olup daha hızlı iletişim 
sağlanmıştır.

• Sistemimizdeki tüm bilgisayarlara yerel kısıtlamalar uygulanmış olup, kullanıcıların bilgisayarlarına virüs, casus 
yazılımlar, web filtreleme için gerekli yazılımlar yüklenmiştir.

• Yeni yönetilebilir ve POE switchler sayesinde en yüksek verim alınarak, switchler üzerinde yük dengesi eşitlenmiştir.
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• Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından sağlanan, merkez ana hizmet binamız başta olmak üzere, dış hizmet 
binalarımızda kullanılan ve faal durumda olan teknik donanım ve yazılımlar şu şekilde sıralanmaktadır. Menemen 
Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından sağlanan ve kurumumuzca kullanılan donanım ve yazılımları; 

Ibm Server (Domain Server), Cisco UCS C220, Cisco 2911, Cisco 2690 Plus, Cisco 2690 X, Cisco Phone 7945, Cisco Phone 
7821, Dunlop NVR, SonicWall FireWall, Powertech 30kwa (Ups), Makelsan DSP 100kwa UPS, Estap 4x42U Kabinet, Estap 
5x9U Kabinet, Zyxel ES1100 Switch, Modem (ADSL), Modem (Fiber Altyapı İçin) Bitdefender(anti virüs programı)      G.Star 
CAD 2017 (yazılım lisansı)
Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Oracle DB,  Microsoft Office, Open Office, Lınux Enterprıse, SonicWall 
NetworkSecurity ve AntiVirüs , LOGSign Log Saklama, Gstar-CAD, Bel-Sis CAD, OLGU Yazılım (Belediyecilik Otomasyonu), 
Winkent (Oracle Tabanlı Belediyecilik Programı), Oracle DB, IBM DB2, Dvr Kayıt Cihazı, Windows 7 Windows XP Pro. 
olarak sıralayabiliriz.

• Birim bünyesinde bulunan SMS hizmeti ile vatandaşlarımıza toplamda 1.500.000 civarı bilgilendirme SMS’i 
gönderilmiştir.

• www.menemen.bel.tr adresi ile hizmet veren web sitemize yeni modüller eklenerek içeriği geliştirilmiştir. Ayrıca 
sitemiz gelen bilgiler doğrultusunda anlık olarak güncellenerek, gerekli yedeklemeler düzenli olarak alınmıştır. Aynı 
şekilde Menemen Belediye Tiyatrosu’na ait www.mebet.net web adresimiz de düzenli olarak güncellenerek tiyatro 
severlerin takibine devam etmektedir.

• Mevcut serverların gerekli bakımları yapılmış olup kullanılır duruma getirilmiştir. Ayrıca sistem odamızabir adet yeni 
server eklenmiştir.

• Sistemimizde bulunan firewall yapılandırılarak dışarıdan gelen tehditlere karşı kullanıcıların ve sistemin  güvenliği 
sağlanmıştır.

• 2 adet NAS Yedekleme Sistemi kurulması ile profesyonel anlamda kullanmış olduğumuz programların yedekleri 2 
ayrı ünitede alınmaya başlanmıştır.(Günlük olarak bilgi içeren sunucuların yedeği otomatik olarak alınmaktadır.)

• VPN sunucunun kurulması ile internet erişimi kullanılarak dış birimlerimizin de otomasyon sistemimizi kesintisiz 
kullanımı sağlanmıştır.

• Dijital arşiv  ve  EBYS için çalışmalarımız devam etmekte olup 2019 yılı içerisinde hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.

• Garanti kapsamında olan tüm donanım ve yazılım ürünlerimizin garantileri kapsamında gerekli bakım onarım ve 
güncellemeleri üretici firmalara yaptırılmaktadır.

Donanım Listesi

İNSAN KAYNAKLARI

İstihdam Türlerine Göre Personel Dağılımı

Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı

Norm Kadro Durumu

Statü Kişi Sayısı
Memur 61

Kadrolu İşçi -
Geçici İşçi 764
Sözleşmeli 10
Toplam 835

Yaş Aralığı Kişi Sayısı
20-25 Arası 36
26-30 Arası 172
31-35 Arası 180
36-40 Arası 188

41-…. 259
Toplam 835

Statü Kadın Erkek Toplam
Memur 8 53 61

Sözleşmeli Personel 4 6 10
İşçiler 128 636 764

Kadrolu İşçi - - -
Toplam 140 695 835

Öğrenim Durumu Toplam
Üniversite 121
Lise Dengi 210
İlköğretim 504
Toplam 835

Memur Sürekli İşçi Geçici 
İşçi

5393 S.K.
49. Md. Göre

Sözleşmeli
Personel

Toplam Çalışan
Personel

K
ad

ro

M
ev

cu
t

K
ad

ro

M
ev

cu
t

346 61 173 - 764 10 835
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Sınıfı Ünvan Kodu Kadro
Ünvanı

Norm Kadro 
Durumu Dolu Kadro Boş Kadro

GİH 10000 Belediye Başkan 
Yardımcısı 3 2 1

GİH 4600 Yazı İşleri Müdürlüğü 1 - 1
GİH 11123 Mali Hiz Müdürlüğü 1 - 1
GİH 11050 Fen İşleri Müdürlüğü 1 - 1
GİH 11080 İmar ve Şehircilik Md. 1 - 1
GİH 11165 Teftiş Kurulu Müdürü 1 - 1
GİH 11170 Temizlik İşleri Müdürlüğü 1 - 1
GİH 11090 Zabıta Müdürü 1 1 -
GİH 3960 Hukuk İşleri Müdürü 1 1 -
GİH 4470 Sağlık İşleri Müdürü 1 - 1

GİH 11150 Sosyal Yardım İşleri 
Müdürü 1 1 -

GİH 11010 Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü 1 1 -

GİH 11085 İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürü 1 1 -

GİH 11045 Etüd Proje Müdürü 1 - 1

GİH 11115 Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü 1 1 -

GİH 11040 Emlak ve İstimlak 
Müdürü 1 1 -

GİH 4400 Özel Kalem Müdürü 1 1 -
GİH 4135 Bilgi İşlem Müdürü 1 1 -
GİH 6175 Uzman 5 - 5
GİH 6835 Şef 20 6 14
AH 5935 Avukat 4 - 4
GİH 6188 Mali Hizmetler Uzmanı 4 - 4

GİH 6285 Mali Hizmetler Uzman 
Yardımcısı 2 - 2

GİH 3275 Müfettiş 6 - 6
GİH 3390 Müfettiş Yardımcısı 2 - 2

GİH 11055 Gecekondu ve Sosyal 
Konutlar Müdürü 1 - 1

GİH 11135 Park ve Bahçeler Müdürü 1 - 1
GİH 11180 Veteriner İşleri Müdürü 1 - 1
GİH 7555 Memur 15 2 13
GİH 6535 Programcı 3 - 3
GİH 9880 Eğitmen 3 1 2
GİH 7575 Ambar Memuru 1 - 1
GİH 9885 Evlendirme Memuru 2 - 2
GİH 6410 Muhasebeci 7 1 6

GİH 7825 Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni 6 6 -

GİH 6270 Sivil Savunma Uzmanı 1 - 1
GİH 7775 Mutemet 1 - 1
GİH 7785 Tahsildar 11 1 10

Sınıfı Ünvan Kodu Kadro
Ünvanı

Norm Kadro 
Durumu Dolu Kadro Boş Kadro

GİH 7950 Şoför 3 - 3
TH 8500 Mühendis 10 8 2
TH 8505 Mimar 2 2 -
TH 8535 Şehir Plancısı 2 1 1
TH 8750 Tekniker 10 4 6
TH 8790 Teknisyen 19 3 16
TH 8570 İstatistikçi 2 - 2
SH 8110 Tabip 2 1 1
SH 8115 Diş Tabibi 1 - 1
SH 8400 Hemşire 2 - 2
SH 8130 Veteriner Hekim 1 1 -
SH 8424 Sağlık Teknikeri 2 - 2
SH 8425 Sağlık Teknisyeni 1 - 1
SH 8410 Sağlık Memuru 1 - 1
YH 8465 Bekçi 8 - 8
YH 9400 Hizmetli 2 - 2
GİH 13110 Zabıta Amiri 4 4 -
GİH 9935 Zabıta Komiseri 12 6 6
GİH 9950 Zabıta Memuru 32 13 19
GİH 3110 İş Denetçi 2 - 2
GİH 11144 Ruhsat ve Denetim Md. 1 - 1

TH 11025 Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü 1 - 1

Norm Kadro Durumu
(Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereği)

Birimlere Göre Personel Dağılımı

Birim Memur İşçi Toplam
Başkanlık 3 22 25

Hukuk İşleri Müdürlüğü 1 1 2
Yazı İşleri Müdürlüğü 1 4 5

Evlendirme Memurluğu 3 4 7
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 4 12 16

Bilgi işlem Müdürlüğü 1 4 5
Sağlık İşleri Müdürlüğü - 18 18

Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 16 17
Santral - 1 1

Tahsilat Şefliği 2 5 7
İcra Tahakkuk Servisi 1 7 8

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 1 10 11
Veteriner İşleri Müdürlüğü - 17 17

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1 14 15
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2 14 16

Sosyal Hizmet Destek Birimi 1 12 13
MEBGEM (Gençlik Eğitim Kurs Merkezi) - 28 28

Zabıta Müdürlüğü 18 8 26
Garaj ve Hal Hizmetleri 2 3 5
Etüd Proje Müdürlüğü 1 - 1

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 9 15 24
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Birim Memur İşçi Toplam
Fen İşleri Müdürlüğü 2 2 4

Fen İşleri Şantiye Amirliği - 69 69
Park ve Bahçeler Müdürlüğü - 41 41

Şehiriçi Ulaşım Amirliği - 14 14
Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Toptan Çözüm - 186 186

Gençlik ve Spor Hizmetleri - 33 33
Asarlık Şube Sorumluluğu 1 11 12

Emiralem Şube Sorumluluğu 2 12 14
Koyundere Şube Sorumluluğu - 11 11

Maltepe Şube Sorumluluğu - 13 13
Seyrek Şube Sorumluluğu 2 18 20
Türkelli Şube Sorumluluğu 1 10 11
Ulukent Şube Sorumluluğu 1 27 18

Kültür Merkezi - 3 3
Diğer Kurumlar - 10 10
Meta-Su Büro - 3 3

Aşevi - 2 2
Meslek Edindirme Kursları - 23 23

Koruma Güvenlik Hizmetleri - 23 23
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü - 1 1

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü - 1 1
Gölpark Menemen - 40 40

Tepe Sosyal Tesisleri - 16 16
Toplam 61 774 835

SUNULAN HİZMETLER

Yazı İşleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Belediyemizde sunulan hizmetler müdürlük bazında değerlendirilerek aşağıda açıklanmıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan 
bir birimdir. Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması, 
nikâh akitlerinin yapılması iş ve işlemlerini mer-i mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.

• 5393 sayılı yasanın belediye meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar, 
meclis toplantılarını süresi içerisinde ilan edilmesini sağlar, meclis toplantı tutanaklarını tutar, gündemdeki dosyaları 
kayıt defterine işler, toplantıları kayda alır, kayıtların kaset çözümlemesini yapar ve arşivler. Meclis kararlarının 
yazılımını sağlar, ilgili mercilerin onayını aldıktan sonra karar asıllarını ilgili birimlere intikalini sağlar ve birer nüshasını 
arşivler. Karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırır. Meclis kararları ve gündemini internette yayınlatır.

• 5393 sayılı yasanın 33. maddesine istinaden belediye başkanı tarafından encümen üyesi olarak görevlendirilen Yazı 
İşleri Müdürü, mahiyetinde çalışan elemanlar aracılığı ile encümenin çalışma koşullarını ve karar alınmasını sağlar. 
Kararları dikte eder. Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt yapar. İlgili onaylardan 
sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır. Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler.

• Yazı İşleri Müdürlüğü, belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim alır. Konularına göre evrak 
ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak 
ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde 
sağlar.

• Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası 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.G.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.

• 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 ihdas ve kadro derece ünvan değişiklikleri ile ilgili yazışmalarının yapılması.

• 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında gerekli işlemlerin 
yapılması.
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• İşçi personelin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro değişiklikleri gibi özlük 
işlerinin yapılması.

• Toplu İş Sözleşmesi taslağının ve tutanaklarının hazırlanması.

• İşçi Disiplin Kurulu’nu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek, disiplin kararını yazıp, 
onaylatarak, disiplin defterine işlenmesi.

• İşçi maaş, ikramiye ve her türlü sosyal yardım ödemelerinin tahakkuklarının hazırlanması

• Memur maaşlarının hesaplanarak tahakkuklarının hazırlanması.

• Encümen ve meclis üyeleri hakkı huzurlarının 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 Sosyal Güvenlik Kurumu’na (e-bildirge) gönderme işlemlerinin 
yapılması.

• İcra dosyalarının takibini ve işlemlerinin yapılması.

Hukuk İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü, Menemen Belediyesi Kamu Tüzel Kişiliği’nin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlülükteki anayasa, 
yasalar, tüzükler ile yönetmeliklere göre belediye başkanınca verilen vekâletnamede saptanan sınırlar içinde aşağıda 
açıklandığı şekilde çözümler getirmekle görevlidir.

• Belediye başkanı adına tüm yargı mercilerinde, hakemler, icra daireleri ve noterlerde Hukuk İşleri Müdürü Belediye 
Tüzel Kişiliği’ni temsil eder, icra işlemlerini yürütür, dava açar, açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunur ve 
davaları sonuçlandırır.

• Tüm Yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri belediye başkanlığı adına alarak ilgili 
mercilere iletir, ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gereklerini yerine getirir.

• Başkanlık katı veya belediye merkez daireleri ve müdürlükleri ile belediyeye bağlı müesseseler ve şube müdürlüklerinin 
çözemedikleri, tereddüde düştükleri hukuki, mali, cezai, sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

• Belediyenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak anlaşma ve sözleşmelerin bu 
esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

• Belediyenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek 
amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve başkanlık makamına sunmak.

• Belediyenin, müdürlükleri tarafından hazırlanan plan ve programları hukuki açıdan inceleyerek yardımcı olmak.

Mali Hizmetler Müdürlüğü
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesine istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğü görev ve 
sorumlulukları;

• İdarenin performans programını ve faaliyet raporunu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile birlikte hazırlar.

• İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini de içeren belediye bütçesini hazırlamak ve belediye faaliyetlerinin bunlara 
uygunluğunu izlemek.

• Belediye gider bütçesine konan giderlerin yerinde sarf edilmesini temin etmek ve hizmet gereksinimleri dikkate 
alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarını 
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

• Belediye gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

• Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

• Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

• İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak

• Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler 
sağlamak ve danışmanlık yapmak.

• Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
• Belediyemiz mülkü olan taşınmazlardan satışı başkanlık makamınca talep edilen ve meclisçe uygun bulunanların 

ihale ile satış işlemlerini yapmak.

• Hisseli gayrimenkullerimizin satışı veya kat karşılığı verilmesi ile ilgili sözleşmelerini meclis ve encümen kararları 
doğrultusunda yapmak.

• Mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazların ihale ile kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması.

• Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine gayrimenkul tahsis edilmesi, intifa ve irtifak haklarının verilmesi.

• Belediyemiz kiracılarından kira ve ecrimisil bedellerinin alınması ve takibinin yapılması.

• İmar planında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin program dahilinde Etüd Proje 
Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde istimlaklarının yapılması.

• 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine uygun olarak ilçemiz belediye mücavir alan ve idari sınırları 
içersindeki ve ilçemize bağlı bulunan mahalle ve köylerimizdeki bina, arsa ve arazi niteliğindeki taşınmazların emlak 
beyannameleri alınarak emlak vergisi tahakkuk ettirilmesi

• İlçemiz sınırları içersinde bulunan işyerlerinden Çevre Temizlik Vergisi beyannameleri alınarak Çevre Temizlik Vergisi 
tahakkuk ettirilmesi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müdürlüğün Tanımı; 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 yürütmek, belediye 
yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı 
olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkın yönetimden beklentilerinin alınmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek, 
kurumun faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmek, belediye Hizmetlerine gönüllü katılım için gerekli olan çalışmaları 
yürütmekten sorumludur.

• Belediyenin basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, genel amaç ve politikalarına uygun 
nitelikte bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesinde, amiriyle birlikte 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 Belediyesi’nin leh ve aleyhinde olan 
gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili olarak belediye başkanına ve başkan yardımcılarına 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.
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• Web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp Bilgi İşlem Müdürlüğü 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.

• Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek, bu alanda faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemleri 
belirlemek üzere anket çalışmaları hazırlar.

• Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve 
projeler geliştirmek.

• İdarenin Performans Programı’nı ve Faaliyet Raporu’nu Mali Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte hazırlar.

• Belediye ve belediye başkanının sosyal medya hesapları yoluyla vadandaşların bilgilendirilmesini sağlar.

• Belediye’nin düzenlediği kültürel gezilerin organizasyonunu gerçekleştirir ve ilçeye gelen konuklara rehberlik eder.

• İhaleli işler kapsamında, kanal yapımı, bordür döşenmesi, tretuvar yapımı, belediyeye ait bina yapımı, bina ve çevre 
düzenlemesi işlerinin projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması.

• Parke yol yapımı ve onarımı, kanal yapımı, tretuvar yapımı, yeni yol açılması ve her türlü bakım, onarım ve tamiri 
yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

• İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri 
tespit ederek projelendirmek ve uygulamasını yapmak.

• Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım ve onarımını yapar.

Fen İşleri Müdürlüğü

• Yapı ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan ve vizeleri tamamlanarak iş bitirmesi verilen yapıların müracaatları 
halinde kontrolü sonucu Yapı Kullanma İzin Belgesi (İSKAN) düzenlemek.

• İmar planları ve belediye mevzuatı doğrultusunda tevhit, ifraz, yola terk ve yoldan ihdas sınır düzeltme işlemlerine 
ilişkin belgeleri belediye encümenine arz etmek ve gerekli işlemleri yapmak.

• Lüzumu halinde kat irtifakı kurmak ve suret tasdiki yapmak.

• Menemen sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasını sağlamak.

• İnşaatların yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün yapılarak gerekli vizelerinin verilmesine 
müteakip iş bitirme belgelerini düzenlemek.

• Vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişlerini kontrol ederek ödenmesi için belge düzenlemek.

• Sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikâyetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

• Kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapıları tespit etmek haklarında ilgili kanun yönetmeliğince yasal işlemleri yapmak.

• Menemen  ilçesindeki tüm mahallelerin düzenli bir program dahilinde yapı kontrolünü yapmak.

• Yıkılacak derecede tehlikeli binalar ve metruk haldeki binalarla ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak.

• Şahıs ve kurumlara yazılı veya çizili olarak İmar Durumu Belgesi düzenlemek.

• Mükelleflerce hazırlanan projelerin müdürlüğe ibrazı aşamasında tescil işlemlerini yapmak.

• Mimari proje tasdik aşamasında diğer müdürlüklerden alınan verilerin projeye aktarılmasını yapmak.

• Mimari, statik ve tesisat projelerin mer-i mevzuata göre uygunluğu kontrol etmek ve onaylamak.

• Evrakları tamamlanan projelerin ruhsatlarını tanzim etmek.

• Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak mer-i mevzuat hükümlerini uygulamak.

• Sözlü veya iletişim yoluyla gelen şikâyetleri değerlendirmek.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

• İmar planlarının hazırlanması için gerekli hali hazır haritalar ile yürürlükteki 1/1000 nazım imar planlarına göre imar 
planlarını yapmak veya yaptırmak. Her türlü plan tadilatı ve müracaat taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak.

• Her türlü plan yapımı için gerekli olan zemin etüdü ve analitik çalışmalar gibi işlemler yapmak veya yaptırmak.

• Ayrıca üst yönetimi tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

• Yeni bir mahalle kurulması ile ilçe ve mahalle sınırlarına ilişkin her türlü işlemi yapmak.

• 2942 sayılı kamulaştırma yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda yeşil alan, park ve yolda kalan parselleri bir 
program doğrultusunda kamulaştırmak.

Etüd Proje Müdürlüğü

• 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde ilçe sınırları içerisinde ikamet 
eden fakir ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) ayni ve nakdi her 
türlü yardım işlerinin planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmekle görevlidir.

• Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal 
yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine 
yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı 
hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

• Müdürlüğü’nde yürütülen tüm sosyal yardım çalışmalarının koordineli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri:

• Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

• Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.

• İşyerlerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak 
ve gereken işlemleri yapmak.

• 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

• Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

Zabıta Müdürlüğü
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İmar ile ilgili görevleri:

• Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

• 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların 
tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

Sağlık ile ilgili görevleri:

• Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
ilişkin 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.

• 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.

• 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na 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 Kanunu’na ve yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini 
yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı 
kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

• İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların 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.

• Yasa ve yönetmeliklere uygun kurban kesimleri yapmak veya yaptırmak.

• Belediye sınırları içinden sevk edilen hayvan ve hayvansal kökenli, gıda ve mamul madde için menşei şahadetnamesi 
düzenlemek.

• Okul, cami ve benzeri kamu kurumlarında dezenfekte ilaçlama işlemlerini yapmak.

Yardım görevleri:

• Beldenin yabancısı olan kişilere yardımcı olmak.

• Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen 
görevleri yerine getirmek.

• Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, engellileri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet 
kurumlarına bildirmek.

Ruhsat ile ilgili görevleri:

• Belediyemiz sınırları içerisindeki sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî işyerlerine 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı vermek.

• Gerek ruhsat verme sürecinde, gerekse ruhsat verildikten sonra işyerlerinin denetim ve kontrollerini yapmak.

• İşyerlerindeki denetim ve kontrollerde; insan sağlığına zarar vermemek, çevre kirliliğine yol açmamak, yangın, 
patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması gibi 
düzenlemelere uygunluk durumlarını incelenmek, uygun olmayan işyerlerinin uygun hale getirilmesi, uygun hale 
getirilemeyenlerle ilgili gerekli yasal müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak.

• Hafta tatilinde (Pazar günü) faaliyet gösteren işyerlerine 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu gereği Tatil Günlerinde Çalışma 
Ruhsatı vermek.

• İşyerleri ile ilgili şikâyet ve rahatsızlıkları değerlendirerek meri mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri 
yapmak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

• Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazaryerlerinin yıkanması 
işleminin yapılmasını sağlar. 

• Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak/caddelerin ve pazaryerlerinin yıkanması 
çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takip eder.

• Hastaneler, okul, askeri bölgeler, ev, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde 
yürütülmesini sağlar.

• Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğinin engellenmeyecek şekilde yapılması 
için gerekli programlamayı yapar.

• Bordür taşlarının boyanması, toplu çalışmalarla boş arazilerin temizliğinin yapılması sağlar.

• Yağmur suyu ızgaraları temizlenmesini sağlar.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

• Kültürel, eğitsel ve sanatsal yayınlar yapmak. 

• Çocuk ve yetişkinlere yönelik sinema gösterimleri yapmak, çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatro sahnelemek, ilçedeki 
amatör tiyatro faaliyetlerini desteklemek. 

• Kültür, eğitim ve eğlence amaçlı her düzeyde şenlik, festival ve gösteriler organize etmek. 

• Eğitim, kültür ve sanat alanında sergi ve fuarlar düzenlemek. 

• Eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak programlar icra etmek ve yayınlar yapmak. 

• Üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve ilçemizdeki diğer kurumlar ile işbirliği yapmak.

• Milli ve dini günlerle ilgili özel programlar yapmak; kampanyalar, festival ve şenlikler düzenlemek. 

• Kültürel konularda çeşitli yarışmalar organize etmek. 

• Tarihi, kültürel mekânlara geziler düzenlemek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

• Menemen İlçe sınırları dahilindeki her türlü park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerin bakımı ve onarımını yapmak veya 
ihale yolu ile yaptırmak. 

• Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak.

• Mevcut ağaçların hem insan sağlığını tehdit eder konumda bulunması, hem de tehlike arz eden ve yıkılma tehlikesi 
gösterdiği durumlarda ıslah edilmesini sağlamak. 

• Bitkisel hastalık ve zararlarına karşı zirai mücadele yapmak. 

• Zorunlu hallerde nakledilmesi gereken ağaçların nakil iznini vermek. 

• Gerek vatandaş, gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanda bulunan orman 
ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli teknik 
inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak. 

• Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına zarar verilmesi durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri 
yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak. 

• Park, bahçe, refüj, koruluk vb. alanlardaki bitkilendirme çalışmalarına yönelik bitkisel materyal üretimi yapmak veya 
satın almak. 

• Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, çevre düzenlemesi, spor alanı oluşturulması ve 
kentsel donatı elemanlarının temini konusunda yardımcı olmak.
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Veteriner İşleri Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

• Başıboş sokak hayvanları için “Geçici Bakımevi ve Rehabilite Merkezi “ açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve 
üremelerini kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı 
ortama bırakmak. 

• Isırma ve ısırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak. 

• Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kurban kesimleri yapılmasına yardımcı olmak. 

• Okul, cami ve benzeri kamu kurumlarında dezenfakte ilaçlama işlemlerini yapmak. 

• Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.

• İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni 
ve emniyetine, yer altı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına zarar vermeyecek ve hava, gürültü yönünden 
çevre kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak, aldırmak ve uygulamalarının denetimini yapmak.

• Katı atık bertarafı ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasını temin etmek, atık içerisinde zararlı 
madde atılmasını önlemek, katı atıkları değerlendirmek ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımı sağlamak 
üzere yapılan çalışmaları denetlemek.

• Çevre bilincinin gelişmesi ve yerleştirilmesine yönelik bilgilendirme amaçlı afiş broşür ve kitapçıklar hazırlayarak 
dağıtmak.

• Çalışma konuları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek.

• Kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.

• Gayrisıhhî müesseselerin ruhsatlandırılmasında görüş bildirmek.

• 5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi (I) fıkrası, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanununda değişiklik yapan 5259 Sayılı 
Kanun, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanun,  3194 Sayılı İmar Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4857 Sayılı İş kanunu, 2872 sayılı Çevre 
Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu, 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
ilişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda işyerlerinde gerekli incelemeleri yaparak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 
tanzim eder.

 
• Menemen ilçe sınırları dâhilinde açılan tüm iş yerlerine, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, hafta tatili ruhsatı tanzim 

edilmesi, ilgili mer’i mevzuat gereğince “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” almak için yapılan müracaatlarla ilgili 
çalışmaları mevzuata belirtilen sürede tamamlanması ve ruhsatların teslim edilmesi, ilçedeki işyerlerinin ruhsat 
gereğini yerine getirilememesi halinde ruhsatın iptal edilmesi, ruhsat iptali ve kapama kararlarının ilgililere tebliğ 
edilmesi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri niteliği taşıyan işyerlerine ruhsat verilmesi hususunda İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ile birlikte ortak hareket ederek işyerlerinin ruhsatlandırılması ve takibinin sağlanması

 
• Vatandaşlarımızın, işyeri faaliyetlerinden zarar görmemesi amacıyla gerekli denetim ve işlemlerin yapılması, herhangi 

bir talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf özelliklerini taşıyıp   taşımadığının tespitinin 
yapılması, taşıyanların sınıfını yükseltme veya gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılması. Stratejik planlama ile 
müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesi, İş ve işlemlerinin yapılması, Müdürlükteki hizmetlere ilişkin defter, 
kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle muhafaza ederek ve denetime hazır bulundurulması, Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasındaki koordinasyonun sağlanması, Başkanlık Makamı’na, Encümen’e, 
Belediye Meclisi’ne teklifler sunarak, Belediyenin bu üç organınca verilen kararları uygulamak, müdürlüğün yıllık 
bütçesinin hazırlanması ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 
• Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan ve faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, 

ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine 
sebep olabilecek gayrisıhhi müesseseler ile sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 3572 sayılı 
Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kriterlere hassasiyet göstererek yasa ve yönetmelikler çerçevesinde açma ve 
çalışma ruhsatı vermektedir.

Ulaşım Hizmetleri
• Şehiriçi 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.

• Ayrıca 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen görevler ve 
yetkiler çerçevesinde öngörülen diğer tüm ulaşım hizmetlerini yerine getirmek.

Stratejik Hizmetler
Birçok kamu kurumunda, kamu idarelerinde uygulanan stratejik planlama çalışmaları Stratejik Plan kitapçığından ibaret 
gibi algılanmaktadır. Bu konudaki tüm kanun ve yönetmelikler incelendiğinde, stratejik planlama çalışanları birbirini 
bütünleyen ve sürekli etkileşim içerisinde olan beş temel unsurdan (aşağıdaki grafikte ifade edildiği gibi) oluştuğu 
görülmektedir. Menemen Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda bu unsurlar en başından beri dikkate 
alınmış, stratejik planlama uygulamaları belediyemizde bütün unsurlarıyla bir bütün olarak ele alınmıştır. Bundan dolayı 
belediyemizin faaliyet raporunda Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Sistemi bir 
bütün olarak; Stratejik Planlama başlığı altında ele alınmıştır.

Stratejik Planlama sistematiğine göre üst yönetim düzeyinde beş yıllık amaç ve hedeflere (Stratejik Plan) göre birim 
bazında yıllık hedefler (Performans Programı) oluşturulur. Sonra yıllık hedeflere ulaşmamızı sağlayacak faaliyetler 
belirlenir. Bu faaliyetlerin maliyetleri hesaplanır ve gelir bütçesi ile senkronize edilerek kurumun toplam bütçesi hazırlanır. 
Bütçe uygulama sonuçlarına ise yılsonu idari faaliyet raporunda yer verilir.

İç Kontrol Sistemi ise bu sistematiğin uygun bir şekilde işlemesi, harcamaların bütçeye ve idari amaçlara göre kullanılmasını 
denetlemektedir.

YÖNETİM İÇİ KONTROL SİSTEMİ
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Görev ve Çalışma Yönetmelikleri

İç Kontrol

Kalite yönetim sistemi bütün birimlerin teşkilat yapısının net olmasını ve bütün statülerin görev tanımlarının yapılmasını 
gerektirmektedir. Aynı şekilde kanun ve yönetmelikler de benzer zorunlulukları getirmiştir.

Görev ve çalışma yönetmeliği, kamu kurumlarına ait birimlerin teşkilat yapılarını, görev sorumluluklarını detaylı bir 
şekilde ifade eden resmi bir belgedir. 17/2/2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmakta ve belediye meclisinin onayına sunulduktan sonra uygulamaya 
konulmaktadır.

Kurumsallaşmanın en temel unsurlarından biri olan görev ve çalışma yönetmelikleri belediyemizde Yazı İşleri Müdürlüğü 
tarafından ilgili birimle koordineli bir şekilde hazırlanmaktadır. Faaliyet alanlarında değişiklik olan müdürlüklerin 
yönetmelikleri de dahil edilerek tüm yönetmelikleri içerecek şekilde görev ve çalışma yönetmelikleri revize edilecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla kamu malî yönetim sistemi, uluslararası standartlar ve Avrupa 
Birliği uygulamalarına uygun şekilde yeniden düzenlenmiş ve her kamu kurumu bünyesinde mali ve mali olmayan bütün 
işlemleri kapsayan, risk yönetimini temel alan etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulması amaçlanmıştır.

Kurumumuz bünyesinde, kamu iç kontrol standartlarıyla uyumlu bir iç kontrol sistemi kurulması çalışmaları, Maliye 
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce çıkarılan rehber doğrultusunda başlatılmış olup, Menemen 
Belediyesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında çalışmalara devam edilmektedir. Belirtilen 
rehber hükümleri çerçevesinde, altı aylık dönemler itibariyle uyum eylem planı gelişim raporları oluşturulacaktır.

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. 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 ““Geçmişin, Geleceğindir” sözü şiar edinerek, geçmişimizden aldığımız feyiz ile tüm 
hemşerilerimizi hak ettikleri temiz ve sağlıklı bir toplumda “çalışmaktan yorulmadan” kaliteli hizmetlerle buluşturmak, 
geleceği bugünden yaşayarak, Menemen ilçe sınırlarında halkın medeni ve müşterek İhtiyaçlarını karşılamada örnek 
ve önder olmaktır.” şeklinde belirlenmiş, organizasyon şeması  hazırlanmış, stratejik plan ve faaliyet raporu aracılığıyla 
kamuoyuna duyurulmuştur.

Risk Değerlendirme Standartları

“Planlama ve Programlama”

Menemen Belediyesi’nin kurum felsefesi (misyon ve vizyon) belirlenerek katılımcı bir yaklaşım ile 2015-2019 Stratejik 
Planı hazırlanmıştır. Stratejik Plan’da yer alan amaçlara ilişkin ölçülebilir, ulaşılabilir ve süreli performans göstergeleri, 
faaliyet ve projeler belirlenerek 2018 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 alışverişinde bulunulmakta; düzenlenen iletişim ve 
koordinasyon toplantılarında getirilen öneri ve tedbirler değerlendirilmektedir.

Stratejik Plan

Performans Programı

Performans Esaslı Bütçeleme

Faaliyet Raporları

Stratejik Plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel politikalarını, hedef ve önceliklerini, bunlara 
ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır. Belediyemizin, 2015–2019 dönemini kapsayan 
Stratejik Planı, Yazı İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanarak 2015 yılında uygulamaya konulmuştur.

Stratejik Planın yıllık uygulama dilimlerini oluşturan Performans Programı, belediyemizde Mali Hizmetler Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır. Her yıl geliştirilerek daha işlevsel hale getirdiğimiz performans programları; 
müdürlüklerin yıllık faaliyetlerini ve bu faaliyetlere ilişkin performans hedef ve göstergelerini ve mali kaynak ihtiyaçlarını 
göstermektedir.

2018 yılı için yapmış olduğumuz Performans Programı ise daha kapsamlı ve nitelikli bir şekilde hazırlanmış ve meclisin 
onayından geçmiştir.

Hedeflerin gerçekleşme düzeylerinin zamanında kontrol altına alınıp, muhtemel sapmalara karşı önlem alınması 
gerekliliği doğmuştur.

Kamu idarelerinde performans esaslı bütçeleme olarak ifadelendirilen yeni bir bütçeleme yöntemi benimsenmiştir. Buna 
göre kamu idareleri; kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçelerini ve faaliyet&proje 
bazındaki kaynak tahsislerini stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmaları 
gerekmektedir.

Kamu idareleri tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları, kurumun hesap verme sorumluluğunun bir gereği olarak 
yasayla tanımlanmış bir yükümlülüktür. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu (41.madde) ve 5393 Belediyeler Kanunu 
(56.madde) gereği Kamu İdarelerinde Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 
belirtilen formata göre hazırlanmaktadır. Yönetmeliğe göre yıllık idari faaliyet raporu kurumun uzun vadeli amaçları ve 
yıllık performans hedefleri doğrultusunda bir yılda yapılan faaliyetleri ve kullanılan kaynakları gösteren resmi belgedir.

Bir yılda yapılan faaliyet sonuçları ve kullanılan kaynaklara ilişkin bilgileri içeren idari faaliyet raporu belediye başkanı 
tarafından, devletin üst kurumlarına, belediye meclisine ve kamuoyuna sunulmakta ve her yıl Nisan ayında belediye 
meclisinde olağan olarak görüşülerek oylanmaktadır. Onaylanan rapor belediyenin web portalında yayınlanmakta ve 
birer örneği Sayıştay’a ve İç İşleri Bakanlığı’na gönderilmektedir. Belediyemiz yıllık faaliyet raporları internet sitemizde 
yayınlanmıştır ve birer nüshası ilgili üst mercilere gönderilmiştir.

Faaliyet Raporu, kurumun uzun vadeli amaçları ve yıllık performans hedefleri doğrultusunda bir yılda yapılan faaliyetleri 
ve kullanılan kaynakları gösteren resmi belgedir.

Faaliyet maliyetleri ve gelir-gider dökümleri gibi bütçe uygulama detaylarına da Mali Hizmetler Müdürlüğü bölümünde 
yer verilmiştir.

Genel faaliyetler yanı sıra kapsadığı bütçe dönemine ilişkin bilgileri ve kurumun hedeflerini de içeren 2018 yılı idari 
faaliyet raporu, tasarım açısından kurumumuzu en iyi temsil edecek şekilde hazırlanmıştır. İçerik bakımından ise 
mevzuatın gerektirdiği her detaya yer verilmiştir. Yönetmelikte belirtildiği gibi faaliyetler; sade, anlaşılır bir dille ifade 
edilmiş, istatistikî veriler düzenli ve konuyla ilişkili olarak eklenmiştir. Ayrıca raporda yer alan bilgilerin doğru ve gerçekçi 
olduğuna dair güvence beyanları hazırlanmış, birer örneği raporun son kısmında yayınlanmıştır.

Menemen Belediyesi, yıllık programı dâhilinde yapmış olduğu bütün iş ve işlemleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 
“hesap verme sorumluluğuna” göre kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Diğer taraftan yıl içerisinde bütün birimlerin faaliyet sonuçları aylık bazda raporlanmaktadır. Bütün birimlerin aylık 
faaliyet raporlarının hazırlanacağı ortak formatlar oluşturulmuş, “Veri Akış Sistemi” ile tek merkezden elektronik ortamda 
izlenebilir hale getirilmiştir. Buradan elde edilen sonuçlar, analizler, belli aralıklarla idareye sunulmaktadır.
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Idarenin
Amaç ve Hedefleri

.

Bu bölümde, belediyemizin önümüzdeki dönemde çalışmalarını yoğunlaştıracağı odak alanlara ait stratejik amaçlar ve bu 
amaçlara ulaşılmak için gerçekleştirilecek politikalar (stratejik hedefler) belirlenmiştir.

Stratejik amaç, işletmenin uzun dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği sonuçları ifade eder. Stratejik amaç, kuruluşun 
genel bir çerçevede ulaşmayı düşündüğü noktanın ne olduğunu gösterir. Burada “gelecek” kavramı önemli olsa da asıl 
olan, geleceği şekillendirmek için yarın ne yapılması gerektiğine karar vermek değil, yarına sahip olabilmek için, bugün ne 
yapılması gerektiğine karar vermektir. Çünkü bugünün tercihleriyle yarını belirleyebiliriz. Stratejik planlama kapsamında 
oluşturulan amaçlar, genel ve kuruluş işlevini daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte olmalı, ama aynı zamanda gerçekçi 
ve ulaşılabilir bir özellik taşımalıdır. Bu bölümde yer alan amaç ve hedefler belediyenin faaliyet alanları dikkate alınarak 
gerçekçi ve uygulanabilir nitelikte hazırlanmıştır.

Amaçlara bağlı olarak hazırlanan stratejik hedefler ise kurumun ulaşmayı istediği amaçlara nasıl ulaşılacağını gösteren 
adımlardır. Bu adımlar (hedefler) geleceği oluşturmak için kuruluşun kaynaklarını ve enerjisini yönlendirmenin araçları 
olarak önem arz etmektedir. Stratejik Plan çerçevesinde hedefler, daha çok nitelikleri bakımından ön planda tutulmuş, 
hedeflere ait nicel bilgiler performans programlarında verilmiştir.

Amaç Hedef
Kurumsal Yapı 20

İnsan Kaynakları 10
Mali Yönetim 14

Basın ve Halkla ilişkiler 10
Fiziki ve Teknolojik Altyapı 7

Çevre Yönetimi 9
Halk Sağlığı 6

Çevre Sağlığı 6
Sosyal Hizmetler ve Engelliler 18
Kültür, Sanat, Turizm ve Spor 24

Kamu Düzeni ve Güvenlik 14
Kent Ekonomisi 8

İmar ve Şehircilik 20
Projeler 42

Ulaşım ve Şehircilik 3

Odak Alanı

Kurumsal Yapı

Kültür, Sanat, Turizm ve Spor
Kamu Düzeni ve Güvenlik

Sosyal Yardım ve Toplum Refahı

İmar ve Şehircilik

KURUMSAL YAPI

Kurumsal Yapı
AMAÇ 1; 
Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve etkin yönetişim anlayışını esas alan kurumsal yapı oluşturmak.   
   
A1. Hedef 1.1
2019 yılı sonuna kadar stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol yönetim sistemini uygulamaya geçirmek.

A.1 Hedef 1.2
2019 yılı sonuna kadar karar alma süreçlerini hızlandıracak ve etkin yönetim ilkesini kurumsallaştıracak nitelikte yönetim 
bilgi sistemini uygulamaya geçirmek.
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A.1 Hedef 1.3
2019 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği veya kalkınma ajanslarından destekli kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına 
katkı sağlayacak projeleri uygulamaya geçirmek.

A.1 Hedef 1.4
2019 yılı sonuna kadar dijital evrak ve arşiv sistemini uygulamaya geçirmek.

A.1 Hedef 1.5
2019 yılı sonuna kadar Kent Konseyi’nin kent bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik öneri ve projelerinden 
belediye meclis kararı ile kabul edilenlerin tamamını uygulamaya geçirmek.

İnsan Kaynakları

Mali Yönetim

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler

Fiziki ve Teknolojik Altyapı

Çevre Yönetimi

Halk Sağlığı

Çevre Sağlığı

Sosyal Hizmetler ve Engelliler

AMAÇ 2;
Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen mesleki yetkinliği gelişmiş personel 
yapısını oluşturmak.

A2 Hedef 2.1
2019 yılı sonuna kadar bireysel performans yönetimini uygulamaya geçirmek.

A.2. Hedef 2.2
2019 yılı sonuna kadar yüksekokul ve üniversitelerden mezun olan personel sayısını %40 oranında arttırmak.

A.2. Hedef 2.3
2019 yılı sonuna kadar belediye hizmetlerinin sunulmasında, personelin görev alanına ilişkin mesleki yetkinliklerini 
geliştirmeye yönelik kişi başına düşen eğitimi 10 güne çıkarmak.

AMAÇ 3;
Çağdaş belediyecilik hizmetlerinin sunumunda mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak planlı, kaliteli, optimal 
maliyetli hizmet üretmek

A3 Hedef 3.1
2019 yılı sonuna kadar belediye vergi gelirlerinin tahsil ve takibini hızlandıracak nitelikte e-belediye uygulamalarını 
başlatmak.

A.3. Hedef 3.2
2019 yılı sonuna kadar internet üzerinden yoklama sorgulama sistemine geçmek.

A.3. Hedef 3.3
2019 yılı sonuna kadar e-beyanname ile beyan verme sistemi uygulamaya geçirmek.

A.3. Hedef 3.4
2019 yılı sonuna kadar belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranını %85 düzeyine çıkarmak.

A.3. Hedef 3.5
2019 yılı sonuna kadar uluslararası bütçeleme ve muhasebe standartlarına uygun açık, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir bir 
raporlama sistemi kurmak.

AMAÇ 4;
Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşehriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas 
alan katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek.

A.4. Hedef 4.1
2019 yılı sonuna kadar, belediye hizmetlerinin faaliyetlerine ilişkin kararların en kısa sürede halka ve ilgili kuruluşlara 
duyurulmasına yönelik bir sistem kurmak.

A.4. Hedef 4.2
2019 yılı sonuna kadar hemşehrilere yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde 
etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik programları uygulamaya koymak.

A.4. Hedef 4.3
2019 yılı sonuna kadar hizmetlerde, etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmaya yönelik hemşerilerin belediye ile olan 

iletişimini etkinleştirerek, istek, öneri ve şikayetlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve cevap verme 
süresini 3 güne düşürerek vatandaşın memnuniyetini arttırmak. 

AMAÇ 5;
Çağdaş belediyecilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği arttıracak nitelikte planlı, kaliteli, optimal 
maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek ve bilimselliği desteklemek.

A.5 Hedef 5.1
Hizmetlerin sunumunda kullanılan bina, tesis ve makinelerin bakım ve onarımlarını yaparak sürekli kullanıma hazır 
bulundurmak ve 2019 yılı sonuna kadar, kaynak kullanımında  %5 oranında tasarruf sağlamak.

A.5 Hedef 5.2
2019 yılı sonuna kadar hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-belediye uygulamalarını hizmete 
sunarak vatandaş memnuniyetini %90 oranına çıkarmak.

AMAÇ 6;
Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında kentin doğal ve yerel güzelliğini bozmadan yapılacak 
düzenlemelerle çevreyi korumak ve hemşehrilerin çevre bilincini geliştirmek.

A.6 Hedef 6.1
2019  yılı sonuna kadar sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında hemşehrilerin çevre duyarlılığını ve bilincini 
arttırmak.

A.6 Hedef 6.2 
2019 yılı sonuna kadar sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasına yönelik alınacak olan önleyici tedbirler ile 
çevrenin tahribatını önleyerek halkın memnuniyetini %90’a çıkarmak.

AMAÇ 7;
Önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri ile Menemen halkının bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, sağlıklı ve 
bilinçli nesillerin yetişmesini sağlamak.

A.7 Hedef 7.1
2019 yılı sonuna kadar önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri verilen kişi sayısını %25 düzeyine çıkarmak.

A.7 Hedef 7.2
2019 yılı sonuna kadar korunmasız ve dezavantajlı kişilerin %80’ine sağlık hizmetleri sunmak.

AMAÇ 8;
Çevre sağlığının ve düzeninin korunmasına yönelik önleyici ve koruyucu hizmetler ile Menemen ilçesini, hemşehrilerine 
huzur ve güven veren yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.

A.8 Hedef 8.1
2019 yılı sonuna kadar haşerelerin üreme ve beslenme alanlarında etkin mücadele çalışmalarını sürdürerek vatandaş 
memnuniyetini %90’a çıkarmak.

A.8 Hedef 8.2
2019 yılı sonuna kadar Menemen ilçesi sınırları dahilinde yaşayan sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülecek koruyucu, 
önleyici ve teşvik edici faaliyetler ile başıboş hayvan popülasyonunu %3’e çekmek.

AMAÇ 9;
Korunmasız ve dezavantajlı kişilere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar 
sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini; sağlamak ve sosyal refahı arttırmak.

A.9 Hedef 9.1
2019 yılı sonuna kadar yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, ayni ve nakdi yardımlar yapmak.
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A.9 Hedef 9.2 
Korunmasız ve dezavantajlı kişilerin, kadınların, çocukların, gençlerin ve yaşlıların %5’inin toplumsal hayata adapte 
olmasını sağlamak.

AMAÇ 10;
Eğitim, kültür, sanat, sosyal ve sportif faaliyetlerle  kültürlerarası kaynaşmayı, kent kültür ve sanat hayatının gelişimini 
sağlayarak kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek.

A.10 Hedef 10.1
Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası etkinliklerle, 2019 yılı sonuna kadar Menemen ilçesini 
kültür ve sanat merkezi haline getirmek.

A.10 Hedef 10.2 
2019 yılı sonuna kadar sağlıklı toplumun alt  yapısını oluşturmak ve sportif faaliyetlerde ulusal ve uluslararası başarı 
sağlamaya yönelik halkın spor yapma alışkanlığını arttırmak.

AMAÇ 11;
Menemen  ilçesine ve halka karşı işlenen suçlara ilişkin alınacak olan önleyici tedbirler ile Menemen ilçesini, 
hemşehrilerine huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçların karşılanabildiği, yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.

A.11 Hedef 11.1
2019 yılı sonuna kadar sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasına yönelik kente karşı işlenen suçları %30 
oranında azaltmak.

A.11 Hedef 11.2
Ticari alandaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak 2019 yılı sonuna kadar ruhsatsız işyerlerinin tamamının çevre ve 
toplum sağlığı açısından mevzuatlara uygun hale getirilmesini sağlayarak ruhsatlandırmak.

AMAÇ 12;
Planlama, teşvik ve istihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar ile Menemen ilçesinde ekonomik kalkınmayı 
sağlayacak koşulları yaratarak halkın yaşam standartlarını ve refahını yükseltmek.

A.12 Hedef 12.1
İlçemizde donanımlı bireyler yetiştirilmesini sağlamak üzere kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere ilişkin düzenlenen 
eğitim programlarını (kurs, seminer vs.) %20 oranında artırmak.

A.12 Hedef 12.2
2019 yılı sonuna kadar ilçe ekonomik hayatında yapılacak düzenlemeler ile üretim ve hizmet sektöründe istihdam edilen 
kişi sayısını %25 arttırmak.

AMAÇ 13;
Menemen ilçesinin tarihi, kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.

A.13 Hedef 13.1
2019 yılı sonuna kadar, Menemen ilçesinin tüm harita işlemlerinin izlenebileceği, sorgulanabilir, güncellenebilir, güvenilir 
güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini, kamu kurum kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak.

A.13 Hedef 13.2 
2019 yılı sonuna kadar ilçenin imar planlarına uygunluk düzeyini % 70’e çıkarmak.

A.13 Hedef 13.3
Görselliğin ön planda tutulduğu bir ilçede, hemşehrilerin huzurlarını sağlamada yeşilin rolünün varlığını düşünerek kişi 
başına düşen aktif yeşil alan miktarını 2019 yılı sonuna kadar 4 m2’ye yükseltmek.

A.13 Hedef 13.4
2019 yılı sonuna kadar, Menemen genelinde bulunan mevcut park sayısını %20 oranında arttırmak.

A.13 Hedef 13.5
2019 yılı sonuna kadar kenti çevreleyen doğal yeşil alanların (orman, ağaçlık alanlar v.b.) %20’sinin kontrollü olarak halkın 
kullanımına açmak.

AMAÇ 14;
Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve 
sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.

A.14 Hedef 14.1 
2019 yılı sonuna kadar, rekreasyon, sağlık, kültür, spor, ulaşım ve hizmet sektörlerinde teklif edilen projeleri imar planları 
doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulamaya koymak.

A.14 Hedef 14.2
2019 yılı sonuna kadar Menemen ilçe sınırlarında yer alan tarihi eser ve binaların restorasyonunu yapmak.

A.14 Hedef 14.3
2019 yılı sonuna kadar Zafer, Ahıhıdır, Tülbentli, Seydinasrullah, Esatpaşa ve Kazımpaşa Mahallelerini kapsayan ve riskli 
alan ilan edilen bölgenin kentsel dönüşümü gerçekleştirerek düzenli yaşam alanları oluşturmak.

A.14 Hedef 14.4
2019 yılı sonuna kadar Menemen ilçesinde bulunan kaçak yapıların %10’unu tasfiye etmek.

A.14 Hedef 14.5
2019 yılı sonuna kadar kamulaştırılması yapılacak gayrimenkullerin %100’ünü kamulaştırmak.

AMAÇ 15; 
Menemen ilçesinde sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemini sağlayarak kentsel yaşam 
kalitesini arttırmak.

A.15 Hedef 15.1
2019 yılı sonuna kadar Menemen Belediyesi sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarımı 
tamamlanacak.

KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR

KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK

SOSYAL YARDIM ve TOPLUM REFAHI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK

Kent Ekonomisi

İmar ve Şehircilik

Projeler

Ulaşım ve Şehircilik
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Önceliklerde; paydaş sektörler, halk katılımı göz önünde bulundurulmuştur. Birbirleriyle yakın ilişkileri olan bu ana 
konularda izlenecek tüm yöntemler ortak yöntemler olacaktır. Hiçbir konu bir diğerinden çok önde tutulmayacaktır. 

Tüm planlamada belirlenen uygulamalar, hedeflenen süreç ve sürede yürütülecektir. Temel payda; halkın yaşam tarzlarının 
iyileştirilmesi, dezavantajlı gruplara yönelik iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürebilirliğinin sağlanması; 
dolayısıyla eşitlik ilkesinin taban ve kalitesinin büyütülmesi için çalışmak olacaktır.

Amaç; 
Çağdaş ve aktif Menemen yaratmak, marka oluşturmak, güç birlikleri oluşturabilmek için fırsatlar ve olanaklar yaratmak.

Açıklama ve izlenecek politikalar; 
Özellikle 21.yy’da gittikçe bütünleşip globalleşen, bir zamanlar ütopya kabul edilen sınırsızlığa yöneliş, bilişim ve 
teknolojinin olağanüstü gelişimiyle bilgi ve belge akışının mükemmelleştiği, yönetim yerine yönetişimin idare biçimi 
olduğu, doktriner otorite temelli düşünce yapısından daha demokrat düşüncelerin egemen olduğu, odağına insan 
faktörünü koymayan hiçbir çabanın olumlu karşılanmadığı, yükselen ve ortak kültürün yaratılmaya başlandığı, sosyal 
içerikli günümüz dünyası bütün bu yukarıda anlattıklarımızı bir arada tutan zihniyet devriminin etkisiyle dönüşüm ve 
yeniden yapılanma (mantıklı bir değişim) sürecine girmiştir. 

Vatandaşlarımızın huzur, güven ve refahını arttırmak, ülkenin geleceğine güvenle bakabilmelerini sağlamak, sorunsuz 
Türkiye’yi yaratmak adına ortaya konulan inançlı çabalar ve kararlılıkla yeniden yapılanma, yeni bir büyük değişim 
sürecine girdiği bilinmektedir. 

İlçenin paydaşlarının kent için alınacak kararlara katkısının eksiksiz olmasını temin etmek, atılacak adımların ve 
sonuçlarının isabetliliğini yükseltir.
 

Sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkeleri; 
 
•  Gecekondusuz kentler 
•   Sürdürülebilir çevre 
•   Herkes için su ve hijyen 
•   Çok kültürlü kentler yaratma 
•   Kapsamlı temel haklar 
•   Herkes için temel hizmetler 
•   Herkes için eğitimdir.

Amaç; 
Vizyon; açık araştırmalarla desteklenmiş bilgi verileri toplayarak değerlendirilmiş, ekip elemanlarının katılımı ve paylaşım 
sağlanmış bir olgu olarak ortaya konulduktan sonra, yaratılan duygu beraberliğinde, destek ve emek birlikteliği yaratılarak, 
içinde bilgi iletişiminin iyi sağlandığı yeni bir örgüt yapısı ile gerçekleştirilecektir.

Açıklama ve izlenecek politikalar; 
Lider ve ekibinin ortaya koyacağı planlanmış davranış değişikliği ilk önce kendi içerisinde performans artışı ve moral 
yüksekliği sağlayacak, bu da kısa sürede çalışanlara akacaktır. Güven duygusu örgütsel değişim sürecinde en çok ihtiyaç 
duyulan şeydir. Bilgilendirilmiş, inandırılmış ve ikna edilmiş çalışanlar ortaya konulan değişim ile ilgili bir öngörü içerisine 
girerler, beklentileri şekillenir dolayısıyla taleplerinin karşılanacağını bilmek ve görmek isterler. 

Yönetenlerin yeteneklerine güvenen çalışanlar öngörüleri ve beklentileri çerçevesinde kendi yeteneklerinin de örgüt 
içerisinde kullanılıp değerlendirilmesini umarlar. Lider, ekip ve çalışanlar ortaya konulmuş vizyon hedeflerine birbirlerine 
verecekleri destekle ulaşabilirler. Bu destek örgütsel değişim gerçekleşirken gelişen güvendir. Yöneticiler bütün çalışanlara 
güvenmek ve saygı duymak yoluyla, insanların yeteneklerini en üst düzeyde kullanarak iş yaptırmalıdırlar.

KATILIMCI YÖNETİM

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

ÇEVRE ve SAĞLIK

Örgüte ve çalışanlara cesaret aşılamalı, alınabilecek riskleri iyi tarif ederek açık ve şeffaf olmalıdırlar, başkan ve yönetim 
ekibinin belde halkına yönelik tüm çalışmaları belediye çalışanlarına açık açık anlatılmalı, zorlayıcı ve ısrar edici olmak 
yerine ikna edici ve özveriyi teşvik edici olunmalıdır. Zira insanlar inanmadıkları zaman üretmezler. Belediye yönetimi 
sadece halkın taleplerine duyarlı olmakla yetinemez. Belediye çalışanlarının da bir takım taleplerinin bulunması doğaldır. 
Bu yüzden idare, personelle de direkt temas içinde olmalıdır. 

Bilgi sadece yönetimde kalmamalı en alt birime kadar indirilmelidir. Bilgi akışı dedikodu üretimi yerine birinci elden 
sağlıklı bir biçimde ve periyodik olmalıdır. Zaman zaman yapılacak toplantılar ile beyin fırtınası amaçlı toplantılarla 
yönetim içindeki sorunlar ve bunların alt sorunları masaya yatırılabilmelidir. 

Ortak çözümler ortaya çıkarılmalı, katılım sağlanmış planlar yapılmalı, uygulama için zaman, zemin ve kişi tespitleri 
birlikte yapılmalıdır. Uygulamalar kontrol edilmeli, denetlenmeli ve denetletilmelidir. 

Belediye’de bu gelişim için;
 
• Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi, 
• Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi, 
• Kurumsal kültürün geliştirilmesi, 
• Hizmet içi eğitim, 
• Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi, 
• Kariyer planlarının hazırlanması, gereklidir.

Amaç; 
Kentsel ve yaşayanların yerel ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli mali büyüklüğe ulaşmak. 

Açıklama ve izlenecek politikalar; 
Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşturulması gereklidir. Kaynakların 
verimsiz ve plansız kullanımı genelde tüm kamu kurumlarının açmazları arasındadır. Bu sebeple belediyelerimizin birçoğu 
uzun yıllardır ciddi mali sıkıntı içerisindedir. Mevcut kaynakların geliştirilmesi, ilave kaynakların oluşturulması, çeşitli 
tasarruf politikalarına önem verilmesi gereklidir. 

5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanuna göre; kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde toplanması ve 
kullanılması yönetimlerin sorumluluğundadır. 

Belediyelerce;
 
• Yerel kaynakların etkin temini (tahakkuk ve tahsilât arttırıcı çalışmalar), 
• Kaynakların etkin ve verimli kullanımı, 
• Yeni kaynakların oluşturulması, 
• Denk bütçe politikalarının izlenmesi gerekmektedir.

Amaç; 
Temiz, yaşanabilir, güvenilir fiziki çevrede; dengeli ve sürdürülebilir bir ekolojik sistemi uygulamak için; ekolojik dengeleri 
göz ardı etmeden, doğayla inatlaşmadan, çağdaş yaşam koşullarını zorlamadan, bilimsel yöntenmelerle, günden güne 
değeri artan, yepyeni ve gerçek yeşil Menemen yaratmak.

Açıklama ve izlenecek politikalar;
Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı gelişmiş tüm ülkelerde kabul görmüş bir yaklaşımdır. Kentlerin gelişim süreci içinde su, 
toprak ve hava kirliliğinin minimize edilmesi, doğa ile barışık, sağlıklı bir kentleşmenin bilimsel yöntemlerde kullanılarak 
tesis edilmesi için belediyenin çevre çalışmaları büyük önem arz etmektedir. 

Bu anlamda yönetimimizce resmi-sivil tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapılmakta, projeler 
geliştirilmekte, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri yapılmakta, çeşitli konularda halkımıza broşür ve afişleme 
yoluyla bilgi aktarılmaktadır.

Amaç;
Şehirde yaşayanların yaşamaktan mutluluk duyacakları sağlıklı bir kent yaratırken, tüm kentsel ve çevresel konularda 
eşitsizlikleri azaltmak, yoksunluk ve yoksullukla mücadele ederek, güven ve huzur ortamı içerisinde insan ve toplum 
sağlığına saygılı sağlıklı kent kimliği oluşturmak, yaşayanların yaşam kalitelerini arttırarak kötü alışkanlıklardan, kronik 
hastalıklardan uzak, fiziksel aktiviteyi yaşamın içine almış, aktif yaşanan bir şehir olmak.

Temel Pol i t ikalar ve Öncel ikler



Menemen Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu52 53

Açıklama ve izlenecek politikalar; 
Artan işsizlik ve yoksulluk riskine karşı sosyal güvenceye olan gereksinimde artmaktadır. Özellikle az gelişmiş ülkelerde 
ve gelişmekte olan ülkelerde maalesef güvenceye en çok ihtiyacı bulunanlar giderek güvence sisteminin dışında 
kalmaktadırlar. 

Bu süreçte Sosyal Devlet yaklaşımı zarar görürken, kaynaklar erime noktasına gelirken ve eşitsizlikler artarken insan ve 
toplum sağlığı en büyük darbeyi yemektedir.

Katılımcı ve temsil gücü yüksek bir demokrasinin temelinde yerel yönetimler vardır. İnsanların kendi hak ve özgürlüklerine 
saygı duyulduğuna olan inançlarını en üst seviyede tutulabilen yerel yönetim ihtiyaç duyulduğunda bu güven ortamında 
toplum yararına olmak kaydıyla tüm sosyal ve ekonomik dinamikleri harekete geçirebilir. 

Sosyal ve toplumsal taleplere duyarlı yerel yönetim; çözümler üreterek sonuçlar alınıyorken kurumsal sosyal sorumluluğu 
gündemde tutarak resmi-sivil tüm kurum ve kuruluşların sorumluluk alarak katkı koymasının gereğini ve gerçeğini de 
yaşatmalıdır. 

Tanınmayan insan hakları, çözülmemiş sağlık, çevre, eğitim sorunları, kültürel çözülme, yoksullukla mücadelede 
yetersizlik, artan işsizlik toplumumuzda güvensizlik, uyumsuzluk, çatışma etik değerlerin yitimi, suça yönelme, zararlı 
alışkanlıklar edinme, gibi sonuçları yaratmaktadır. 

İnsanın kişisel sağlığı yanında doğal rekreasyon alanlarının korunması, yenilerinin yapılması, kentsel hava, toprak, su ve 
gürültü kirliliğinin önlenmesi sağlıklı ortamların yaratılması için çok önemlidir. Bu konulardan birindeki eksikler ve ihmal 
direkt olarak toplum ve fert sağlığını negatif etkilemektedir. 

Sağlıkta eşitlik, özellikle toplumu oluşturan sosyal tabakalar açısından önem taşımaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin 
milli gelirden aldıkları payın yüksekliği veya düşüklüğü sosyal gruplar arasındaki eşitsizliklerin ana nedenidir. Gelir 
dağılımında oluşan bu dengesizlik sağlık hizmetlerinden yararlanmada eşitliği bozduğu için bazı sosyal grupların aldığı 
sağlık hizmetleri ile diğerleri arasında ciddi farklılıklar oluşacaktır. Sosyal eşitsizliğin sağlık hizmetlerine yansıması olan 
bu durumun önlenebilmesi için bütün bireylere sunulan sağlık hizmetleri için temel bir düzeyin belirlenmesi önem 
taşımaktadır. 

Toplumu oluşturan sosyo-ekonomik grupların yaşam beklentileri arasındaki farklılıklar özellikle gelir düzeyi düşük 
kesimlerin aleyhine oluştuğu için, çeşitli nedenlerden dolayı yaşam beklentileri düşük olan gruplarla, yaşam beklentisi iyi 
olan gruplar arasındaki açığı gidermek yoluyla toplum için homojen bir sağlık hizmetleri yapısının elde edilmesi gereklidir. 
Diğer yandan ekonomik, kültürel, eğitim, sosyal, demografik vb. gibi şartların sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal 
farklılıkların yansıdığı sakatlık, hastalık ve ölüm gibi sağlık göstergeleri arasında toplumun kendi içinde adil olmayan bir 
yapı oluşabilir. Söz konusu dengesizliklerin giderilmesi sağlık hizmetlerinde herkesi kapsama ve eşit ulaşılabilme imkanı 
sağlanması bakımından önem kazanmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinde hedef belirleme ve bunlara ulaşma bir ülke ekonomisinin kurumsal yapısı ve uygulanan ekonomi 
politikalarından bağımsız ve ele alınamaz. Sağlık hizmetlerinde belirlenen hedeflere ulaşmak için ekonomi politikalarının 
yoksulluğu önleyecek şekilde düzenlenmesi gerekir. Ekonomi politikalarının başarısızlığı durumunda ortaya çıkan sorunlar, 
sağlık hizmetlerine erişim, sağlık hizmetlerinde kalite düzeyinin düşmesi ve herkese sağlık hizmetlerinin sunulamaması 
gibi sonuçları doğuracağından yoksulluğun önlenmesi nitelikli bir sağlık hizmetinin elde edilmesi ve sunulması temel 
taşlardan biridir. 

Menemen Belediyesi; ülke ve ilimiz gerçeklerini göz ardı etmeden, hemşerilerimizin sağlık ve sosyal problemlerine büyük 
bir duyarlılıkla yaklaşmaktadır.

SOSYAL HİZMETLER

İMAR ve PLANLAMA, DOĞAL AFETLER

ULAŞIM ve TRAFİK
Amaç; 
Sosyal refah, sağlık, çevre, kültür, eğitim, sanat ve spor gibi sosyal konularda sosyal sorumluluk alarak, toplumsal 
sorunların çözümüne katkıda bulunmak, bu konularda projeler üretmek veya mevcut projelere sahip çıkmak.

Açıklama ve izlenecek politikalar; 
Günümüz dünyasında kurumlar artık sadece ekonomik, stratejik üretim planları yapmakla ve bunları sayısal sonuçlarla 
açıklamakla itibar kazanmadıklarını biliyorlar.

Kurumsal sosyal sorumluluk;

• Topluma katkı, 
• Topluma adil davranmak, toplumdan alınanı bir şekilde geri vermek, 
• Toplumun değerlerini anlamak ve bu değerlere saygılı olmak, 
• Toplumun yeni dünya düzenine adaptasyonunda negatif unsurları azaltmak,
şeklinde geniş bir içeriğe sahiptir.

Tanınmayan insan hakları, çözülmemiş sağlık, çevre ve eğitim sorunları; kültürel çözülme, yoksullukla mücadelede 
yetersizlik, artan işsizlik daha bir çok sorun toplumumuzda güvensizlik, uyumsuzluk, çatışma, etik değerlerin yitimi, suça 
yönelme, zararlı alışkanlıklar edinme, her türden şiddet gibi sonuçlar yaratmaktadır. 

Ekonomik sıkıntıların yanı sıra geniş aileden çekirdek aileye geçiş, parçalanan aileler, engelliler başta olmak üzere 
yaşlılar, kadınlar ve çocuklara yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca iç göçünde tetiklediği farklı toplumsal 
mozaiğinin güçlü bağlarla bağlanması için başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere diğer kurumlarla ve gönüllülerle iş 
birliğine dayalı çalışmaların yapılması lazımdır.

Bu manada; 

• Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliği, 
• Sosyal faaliyetlerde entegrasyon sağlanması , 
• Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi, 
• Özellikli ve dezavantajlı kesimlerin rehabilitasyonu, eğitimi ile sosyal yaşama adaptasyonlarının sağlanması, yaşam 

kalitelerinin yükseltilmesi, yaşamlarının kolaylaştırılması, 
• Çocuklara ve gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi şarttır.

Amaç; 
Kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırırken, kentin hızlı bir biçimde gelişip cazibe merkezi olmasını sağlayacak, eşitlikçi 
ve çağdaş yönetim biçiminde tespit edildiği uzun yılları kapsayan planlı bir döneme geçmek.  

Açıklama ve izlenecek politikalar; 
Kentlerin giderek ayrışan ve uzmanlaşan kimlikleri aynı zamanda bu kentlerde mekansal organizasyonun ve toplumsal 
eşitsizliklerin yeniden düzenlenmesini zorunlu hale getirmekte ve bu süreç, kentteki sınıfsal, etnik, dinsel, kültürel, 
cinsiyet kimliklerinin kentteki yer seçim davranışlarında-stratejilerinde önemli dönüşümleri beraberinde getirmekte ve 
kent mekanındaki ayrışmayı yeniden şekillendirmektedir. 

Ekonomik temelli dönüşüm sonrası ortaya çıkan bu tabloda, kentsel adaleti ve toplumsal uzlaşı ortamını yaratabilmek 
için bazı kavramların yeniden ele alınması ve belki ütopik bir dille ama kesinlikle bu kavramlarının temel yapılarının ve 
içeriklerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü ortaya çıkan yerelleşme tablosu bazı kavramları mitleştirirken ve onların 
içeriklerini yeniden düzenlerken, yaratılmış olan ortamda beklenen demokratik, çoğulcu ve halkçı katılım ortamı ile 
yaşam alanının kendisi sermaye tarafından çevrelenmektedir. Bunun sonucu olarak ta beklenen sosyal adalet kavramına 
ulaşma yolu ortadan kalkmaktadır. 

Kentlere bu sosyal adalet başlığı ile baktığımızda ise; kentlerin tüm tarihsellikleri boyunca toplumsal eşitsizliklerin ve bu 
eşitsizliğe bağlı olarak mekansal ayrışmaların mekanı oldukları da görülmektedir. 

Günümüz yerel yönetimleri başlangıçta avantaj gibi görülen fakat giderek eşitsizliğin tetikleyicisi olarak kent yaşam 
bütünlüğünü olumsuz etkileyen bu durumdan çıkabilmek için her anlamda detaylı planlama yapmak zorundadırlar. 

Mevcut durumun açıkça ortaya konulduğu bu çalışmalarda, katılımla yaratılacak ve çok net tanımlanacak kent kimliğini 
öne çıkaran ve temelinde eşitsizlik ve bundan kaynaklanan ayrımları ortadan kaldırmayı hedefleyen planlama; 
çalışan sınıfların, ekonomik yaşamdan dışlanmış kesimlerin, farklı ve değişik statükodaki kimliklerin; sermaye (ve 
diğer baskın unsurlar) karşısında yaşam mekanlarını üretebilmeleri, bu yaşam mekanlarını kullanım değeri üzerinden 
somutlandırmalarına yönelik politikaların üretilebileceği alanı yaratmalıdır.

Amaç; 
Günlük kentsel yaşamda yaşam kalitesini etkileyen en önemli etmen ulaşımdır. Her yaştan, her statüden ve her fiziki 
farklılıktaki insanları ilgilendiren bu konuda planlı, halk katılımıyla projelendirilmiş ve halk yararına en üst seviyede bir 
kalitede işletilebilen bir ulaşım uygulamasına ve buna olanak verecek çağdaş altyapıya kavuşmak.

Açıklama ve izlenecek politikalar; 
Son dönemde azalan nüfus artış hızına rağmen kentleşme sürmekte ve kentlerde yaşayan nüfus oranı artmaktadır.

Şehiriçi ulaşımın planlanması, projelendirilmesi ve işletiminde, kentlere sosyal ve çevresel etkileri ile önemli sorunlar 
içerdiği ve bu sorunların kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi yönünde sağlıklı çözümlere gereksinim duyduğu açıktır.
 
Kentlerde yaşayanlar; şehiriçi ulaşım sorunlarından, sıkışıklıklardan, maliyetlerden, zaman kayıplarından, kirlenmeden, 
ulaşım sorunlarıyla ortaya çıkan bedensel ve psikolojik yorgunluklardan olumsuz olarak etkilenecektir. Bunun yanı sıra 
ülke ekonomisi ulaşım sektöründeki ekonomik kayıplarla doğrudan, ulaşım nedeniyle diğer sektörlerde ortaya çıkan 
kayıplarla dolaylı olarak zarar görecektir.



Menemen Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu54 55

Kentlerimizde yükselen eğitim ve kültür düzeyleri, çeşitlenen ekonomik ve sosyal faaliyetler, artan gelir, refah düzeyi ve 
otomobil sahipliliği, şehiriçi ulaşım taleplerinin kentsel nüfustan daha hızlı artmasına yol açmakta, kentlilerin hızla artan 
bu hareketliği ve ulaşım talebinin karşılanamaması ise gelişmenin önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. 

Şehiriçi ulaşım hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve denetiminde teknik dil birliğinin sağlanamaması, tanı, çözüm ve 
uygulamalardaki farklı yaklaşım ve yöntemlere birbirleriyle ilişki kurulmaksızın başvurulması, ulaşım sorununun sağlıklı 
bir planlama yaklaşımı içinde kavranılmasını ve değerlendirilmesini güçleştirebilmektedir.

Türkiye’de kent içi ulaşım; 
Şehiriçi ulaşım hizmetlerinin yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olan belediyelerle merkezi idare arasında şehiriçi 
ulaşımla ilgili projelerin planlanması, uygulanması, standartların belirlenmesi ve finansmanı açılarından işbirliği ve 
koordinasyon sağlanmalı, şehiriçi ulaşım ihtiyacını nazım plan kararları doğrultusunda karşılayacak büyükşehir ulaşım 
ana planı (ulaşım master planı) çalışmalarının hızlandırılması, plan önceliklerine dayalı toplu taşım sistemlerine ağırlık 
verilmesi de öngörülmüştür.

Yönetimimizce kabul edilen genel ilkeler; 

1-Planlama ve Projelendirme 
Şehiriçi ulaşım sorunlarının çözümünde temel ulaşım hedefi, kent formunun ve yoğunluk yapısının sağlıklı gelişimine 
katkıda bulunacak etkin bir ulaşım yapısını gerçekleştirmektir. Bu nedenle kent içi ulaşım planlamasının fiziksel 
planlamanın bir parçası olduğu gözden kaçırılmadan kent nazım ve uygulama planları ile uyumlu olması gerekmektedir. 

2-Planlama Türleri ve Grupları 
Kentlerin özellikleri ve nüfus büyüklükleri dikkate alınarak, ulaşım ve trafik konusundaki gelişmelerini yönlendirecek 
planlar hazırlanmalı, kapsam ve yöntemleri açısından farklılaşan planlama yaklaşımı benimsenmeli ve bunun gerektirdiği 
yasal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 

3-Halkın Katılımı 
Şehiriçi ulaşım kararlarına özellikle o kararlardan etkilenenlerin katılımını sağlayacak yöntemler geliştirilmelidir. Önemli 
ulaşım projelerinde özellikle de bu projeler kentlilere yeni ekonomik yükümlülükler getiriyorsa, yada başka sektörlerdeki 
alternatif gelişmeleri geciktiriyorsa halkın katılımı sağlanmalıdır. 

4-Engellilerin Gereksinmelerine Uygun Planlama 
Kentsel hizmetlerden toplu taşıma (otobüs, raylı taşıma sistemleri, deniz taşımacılığı v.b.) hareketliliği sağlaması açısından 
özürlüler ve diğer engelliler için farklı bir önem ve gereklilik taşımaktadır. Tüm toplu taşım araçlarının, altyapısının ve 
tesislerinin engellilerin bağımsız kullanımına yönelik olarak hizmete sunularak gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır. 

Toplu taşım kolaylıkları ile birlikte yerel yönetimler tarafından yapılan tüm mekansal uygulamaların (parklar, kültürel, sosyal, 
sportif tesislerin, iletişim altyapısı ve tesislerinin) de engellilerin bağımsız olarak kullanımına uygun yapılandırılmalıdır. 

Özellikle taşıt trafiği ilçe merkezinden uzaklaştırılarak, şehiriçi ulaşımda yaya dolaşımına ağırlık verilmeli; yaya bölgeleri 
engelliler dahil tüm kullanıcılar için erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Engellilerin kentsel mekanları bağımsız olarak 
kullanabilmesi için öncelikle mevcut fiziksel çevrede gerekli düzenlemelerin yapılması, yeni yapılaşan alanların ise 
“erişilebilirlik“ ilkesi doğrultusunda düzenlenmesi gereklidir.

ALTYAPI ve ÜSTYAPI HİZMETLERİ

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

YEŞİL ALANLAR ve FİZİKSEL AKTİVİTE

Amaç; 
İlçemizde yaşayanların yaşam kalitesini arttırırken ve ilçemizin hızlı bir biçimde gelişip cazibe merkezi olmasını sağlayacak, 
modern altyapı ve üstyapı hizmetlerini tamamlamak. 

Açıklama ve izlenecek politikalar; 
Yerleşim bölgelerindeki insan nüfusu hızla artmakta, sayıdaki artışla doğru orantılı olarak insan ihtiyaçlarındaki çeşitlilikte 
artmaktadır. Bugün gelinen noktada yerel yönetimler,  halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için klasik çözüm yöntemlerinden 
kurtulmak zorundadır. Yerel yönetimler için klasik çözüm yöntemlerinden kurtularak, yerleşim bölgesinin arazi ve altyapı 
problemlerinin hızlı ve sağlıklı çözümlenerek, çağdaş, modern üstyapı hizmetlerini bitirmelidir.

Amaç; 
Belediye hizmet ve faaliyetlerinde kişi başına düşen yeşil alanları ve fiziksel aktiviteyi artıran hizmetler üreterek, sağlığa 
yönelik oldukça önemli fiziksel, sosyal ve zihinsel yararlar sağlamak, fonksiyonel kapasiteyi arttırmak, sosyal etkileşim ve 
entegrasyonu geliştirmek.

Açıklama ve izlenecek politikalar; 
Teknolojik ilerlemelerle birlikte, fiziksel aktivitelerde azalma meydana gelmiş ve fiziksel aktivite ile ifade edilen etkinlikler 
değişime uğramıştır. Günümüzde fiziksel inaktivite büyük bir halk sağlığı sorunudur. Fiziksel aktivitenin arttırılması için 
sağlık, eğitim kuruluşları ve belediyeler gerekli katkıyı sağlamalıdır. Düzenli ve yerinde fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme 
ve sigara içmemenin yanı sıra, kronik hastalıkların sürekli artan global ağırlığını önlemek için kullanılan temel bir 
faktördür. Bu, bireyler için kronik hastalıkları önlemek; uluslar için ise nüfus içerisinde kamu sağlığını geliştirmenin uygun 
maliyetli bir yolu anlamına gelmektedir. Mevcut tecrübeler ve bilimsel kanıtlar göstermektedir ki, düzenli fiziksel aktivite 
erkeklerde ve bayanlarda, sakatlık dahil, her yaş ve koşulda sağlığa yönelik oldukça önemli fiziksel, sosyal ve zihinsel 
yararlar sağlar. Fiziksel aktivite, beslenmeyi geliştiren, tütün, alkol ve uyuşturucu kullanımının önüne geçen ve şiddeti 
azaltan stratejiler yardımıyla olumlu etkileşim sağlar, fonksiyonel kapasiteyi arttırır ve sosyal etkileşim ve entegrasyonu 
geliştirir.

Amaç; 
Belediye hizmet ve faaliyetlerinde son teknolojiden etkin ve verimli yararlanmak, halkı yararlandırmak suretiyle hayatı 
kolaylaştıran uygulamalar sunmak, kurum içinde ve kurum dışında hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişimin sağla mak.

Açıklama ve izlenecek politikalar; 
Yönetimler öngörülerini; bilim ve teknoloji ile destekleyerek başarılı olurlar. 

Çağdaş yönetici geçmişin başarılı uygulamalarını reddetmeden ama geçmişte de takılıp kalmadan geleceğe ilişkin 
öngörülerin sahibi olmalıdır. Günceli yakalayarak gerekirse radikal kararlar verebilmelidir. 

Teknolojiyi alıp getirdiğimiz yerde onu kullanacakları da eğitime almak zorundayız. Bürokrasinin seri işleyişi; iş tariflerini, 
iş değerlendirmelerini yapmak performans ve kalite yönetimine geçmekle mümkündür. 

Güçlü örgüt için güçlü personel gerekir. Personelin gücü ise sahip olduğu bilgiye, karar verme yetisine ve bilgiyi işleme 
kapasitesine bağlıdır. 

Bilgi yönetimlerinde başarı; çalışanların yapma, yaptırma ve kavrama yeteneğini geliştirmek temellidir. 

Bilgi çalışanından beklenen artık sadece kendi işini yapması değildir; öğrenmek ve herkes için bir öğrenme ortamının 
ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktır. 

Yönetimler, çalışanların bilgilere kolay erişebilmelerini, kolaylıkla bu bilgileri analiz edebilmelerini ve nerede olursa 
olsunlar çalışma arkadaşlarıyla iş birliği halinde çalışmalarını sağlamalıdırlar. Bilgi kaybını en aza indirmek bilgi yaratma 
imkânlarını maksimize etmek çok önemlidir. 

Bir kurumun başarısındaki en büyük unsurlardan birisi gerek kendi içinde gerekse hedef kitlelerle ve paydaşlarıyla sağlıklı 
bir iletişim tesis edebilmesidir. 

Birlikte yönetim anlayışının gelişmesi ve şeffaflık ilkesi gereği kurumun hizmet sunduğu kitle ile hizmet üretimi ilişki 
içinde bulunduğu kişi ve kurumlarla iletişimini güçlendirmesi gerekmektedir. Bunun için;

Kurum içi; 

• Birimler arası ve birim içi koordinasyon, 
• Bilme yetisinin, akılla ölçme, yargılama, kavrama, anlama gücünün geliştirilmesi.

Kurum dışı; 

• Tüm iletişim kanallarından yararlanma, 
• Planlı bir iletişim stratejisine sahip olma, 
• Hizmet yasaları uygulamasının geliştirilerek, modernize edilmesi, 
• İletişim yönetiminde çok başlılığın giderilmesi politika olarak benimsenmelidir.
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5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun amacı, kalkınma planları ve  programlarda yer alan politika 
ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, 
hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin 
hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü 
düzenlemektir.

Belediyemizin mali yönetimi; Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz mali yönetimi, 
hizmetlerin zamanında yürütülmesini mali açıdan kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmıştır. Parasal kaynakların kamu 
yararına ve hesap verilebilirlik esas alınarak harcanması temel ilkedir. Aktiflerin yönetimi, borç yönetimi ve öz kaynak 
yönetimi nitelikli personel tarafından koordine edilmekte, iç denetim yolu ile de yürütülen mali faaliyetler denetim 
altında tutulmaktadır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2018 yılında vergi denetimlerini artırarak, vergilerini ödemeyen mükelleflere vergi ve 
ceza ihbarnameleri tanzim edilerek tahsilâtları sağlanmıştır. Vadesinde borçlarını ödemeyen mükelleflere ödeme emri, 
haciz varakası tanzim edilerek tebliğ ve tahsilâtları sağlanmıştır. 

Bütçe uygulama yılı içerisinde gelir bütçesi 103.071.861,29 TL’ye ulaşarak %79,29 oranında gerçekleşmiştir.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gelir Bütçesi ile İlgili Faaliyetler

Yılı Bütçesi Gerçekleşme Miktarı Gerçekleşme Oranı (%)
2018 130.000.000,00 103.071.861,29 %79,29
2017 115.000.000,00 92.778.980,43 %81,00
2016 103.000.000,00 74.367.119,25 %72,20
2015 75.000.000,00 65.071.323,13 %86,77

2018 Mali Yılı Gelir Bütçe Tablosu

A) 2018 yılı bütçesi

B) 2018 yılı gerçekleşme oranı

2018 yılı tahmini gelir bütçesi 130.000.000,00 TL olarak öngörülmüş olup ,  bütçe 103.071.861,29 TL ile %79,29’luk 
bir oranı ile gerçekleşmiştir. Belediye gelirleri tahsilâtında kaynakların verimli kullanılarak ve yeni kaynaklar sağlanması 
sonucu tahsilât sisteminde gelirin artması sağlanmıştır.

Mali  Bilg i ler
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Gelir bütçesi incelendiğinde vergi gelirleri %61 gerçekleşme oranı ile 35.666.145,37 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs 
ve mülkiyet gelirleri %66 gerçekleşme oranı ile 14.678.602,05 TL olarak, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler %100  
gerçekleşme ile 87.585,56 TL olarak, diğer gelirler %95  gerçekleşme ile 52.639.528,31 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Türü Bütçesi Gerçekleşme 
Miktarı

Bütçe İçinde 
Gerçekleşme Oranı 

(%)
Vergi Gelirleri 51.012.000,00 35.666.145,37 %69,92
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.962.000,00 14.678.602,05 %91,96
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 
Gelirler 4.009.000,00 87.585,56 %100

Diğer Gelirler 59.548.000,00 52.639.528,31 %88,40
Sermaye Gelirleri 9.000,00 - -
Red ve İadeler -540.000,00 - -
Toplam 130.000.000,00 103.071.861,29 %79,29

Gelir Türü Bütçesi Gerçekleşme 
Miktarı

Gerçekleşme Oranı 
(%)

Personel Giderleri 31.850.000,00 47.127.855,16 %36,25
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 
Primi Giderleri 7.090.000,00 8.646.214,80 %6,65

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 44.652.000,00 44.166.217,31 %33,97
Faiz  Giderleri 1.501.000,00 1.806.639,57 %1,39
Cari Transferler 5.697.000,00 2.930.520,43 %2,25
Sermaye Giderleri 26.210.000,00 23.311.695,90 %17,94
Yedek Ödenek 12.999.999,00 - -
Toplam 130.000.000,00 127.989.143,17 %98,45

2018 Mali Yılı Gelir Tablosu

2018 Mali Yılı Gider Bütçe Tablosu

35.666.145,37

-540.000,00

14.678.602,05

52.639.528,31

87.585,56

A) Vergi gelirleri

B) Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

C) Alınan bağış ve yardımlar

D) Diğer gelirler

E) Red ve iadeler

Gider Bütçesi ile İlgili Faaliyetler
2018 yılında sergilenmiş olan bu yüksek performans, başta ilçemizin ihtiyacı olan; pazar yeri yapımı, Kubilay Kültür 
Merkezi tamamlanması, Tepe Sosyal Tesisleri 2. etap, sağlık ocakları, parkların onarım ve bakımı, cadde ve sokakların 
bordür bakım, onarım, yenilenmesi ve asfaltlanması; parkların güçlenmesi, sosyal ve kültürel yatırımlar vs. her alanda 
gerçekleştirilmekte olunan yatırımların, büyük bir kararlılıkla hedeflenen sürelerde tamamlanması konusunda gösterilen 
çabanın sonucudur.

2018 yılı tahmini gider bütçesi 130.000.000,00 TL olarak öngörülmüş; bu bütçe %98,45’lik bir gerçekleşme oranına 
ulaşmıştır. Menemen Belediyesi toplam  harcamaları 127.989.143,17 TL tutarında olmuştur. 

Gider bütçesi içersinde personel giderleri 47.127.855,16 TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 
8.646.214,80 TL gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderleri 44.166.217,31 TL, faiz giderleri 1.806.639,57 TL, cari 
transferler 2.930.520,43 TL, sermaye giderleri 23.311.695,90 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yılı Bütçesi Gerçekleşme Miktarı Gerçekleşme Oranı (%)
2018 130.000.000,00 127.989.143,17 %98,45
2017 115.000.000,00 113.062.489,84 %98
2016 103.000.000,00 102.043.060,97 % 99,07
2015 75.000.000,00 74.859.972,25 % 99,82

A) Personel giderleri

B) SGK devlet primi giderleri

C) Mal ve hizmet alım giderleri

D) Faiz giderleri

E) Cari transferler

F) Sermaya giderleri
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Bütçe Uygulama Sonuçları

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Mali Denetim Sonuçları

Belediye Meclisi Denetimi

Dış Denetim

2018 Yılına Ait Bütçe Geliri ve Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi

2018 Mali Yılı Tahmini Bütçesi 130.000.000,00 TL olup, Gelir ve Gider Bütçesi denk olarak hazırlanmıştır. 

Bütçe uygulama yılı içerisinde Gelir Bütçesi 103.071.861,29 TL’ye ulaşarak %79,29  oranında   gerçekleşmiş, Gider Bütçesi 
ise 127.989.143,17 TL’ye ulaşarak %98,45  oranında gerçekleşmiştir.

2018 yılında gelir gider bütçe stratejik hedeflerimize uygun olarak etkin kullanımı gerçekleştirilmiştir.

Menemen Belediyesi mali yılı faaliyetleri değerlendirildiğinde belediyemizin kaynaklarının yeterli oranda sağlandığı, 
kaynakların doğru ve orantılı olarak yatırımlarında ihtiyaç doğrultusunda isabetli ve doğru kullanıldığı görülecektir.

2018 yılı harcamaları yapılırken performans esaslı bütçeleme esas alınmış belediyemizin vizyonu ve misyonu çerçevesinde 
kaynaklar etkin kullanılmıştır.

Menemen Belediye Başkanlığı 2018 mali yılı bütçesi ve kesin hesabı çıkarılmıştır. Sayıştay  Başkanlığınca  2018 yılında 
istenen 2017 yılı kesin hesabı incelenmiş olup daha sonraki yıllara ait diğer kısımlar denetlenmeye devam etmektedir.

Belediyemiz mali hizmetleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Parasal kaynaklara ait iş ve işlemler, 
mevzuat hükümlerine göre verimlilik, etkinlik esas alınarak yapılmıştır. Mali tablolarımız; yıl sonu itibariyle mali durum 
ve faaliyet sonuçlarını kapsayacak şekilde genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde hazırlanarak doğruluk ve 
güvenilirlik açısından net biçimde ortaya konmuştur.

5018 sayılı kanunun ön gördüğü iç kontrol sistemine ek olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği 
Menemen Belediye Meclisi’nin kendi üyeleri arasından Ocak ayı meclisinde Denetim Komisyonu kurulmuştur.

Kurumun dış denetimini yapmakla yetkili Sayıştay Başkanlığı’nın 2017 yılı denetim programı doğrultusunda Sayıştay  
Müfettişi tarafından denetleme yapılmıştır. 

Mali denetim; belediyemiz tarafından mali tablolardaki tutar, doğruluklarını belirlemek, önemli parasal ve açıklama 
hatalarının olup olmadığını ortaya koymak amacıyla, hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak algılanmaktadır. 
Başka bir ifade ile mali denetim, bütçe uygulamalarına ilişkin olarak belediyemizin mali karar ve işlemlerinin 
sorgulanmasıdır. Bu açıdan mali denetim kurumumuz açısından büyük önem taşımaktadır. Faaliyet raporlarının belediye 
meclisine sunulması ile mali tablolarımız kamuoyu bilgisine sunulmaktadır.

Yıl Açıklama Bütçe Miktarı Gerçekleşme 
Miktarı

Bütçe İçindeki 
Gerçekleşme Oranı

2018
Bütçe Gelirleri 130.000.000,00 103.071.861,29 %79,29
Bütçe Giderleri 130.000.000,00 127.989.143,17 %98,45



Menemen Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu62 63

Gelen Evrak Kalemi

Giden Evrak Kalemi

Gelen Evrağın Birimlere Göre Aylık Dağılımı

Gerek vatandaşlardan posta yoluyla gelen talep ve şikayetler, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü 
resmi evrakın teslim alınması, kurum kayıtlarına geçirilmesi, konularına göre tasnif edilmesi, çoğaltılması, başkanın 
bilgisine sunulmak üzere zimmet karşılığı teslim edilmesi, iş ve işlemlerini gelen evrak kalemi yürütür. Yukarıda belirtilen 
iş ve işlemler gelen evrak kaleminde görevlendirilmiş 2 personel ile en geç iki gün içerisinde neticelendirilmektedir.

2018 yılında Menemen Belediyesi’ne toplam 10071 adet resmi evrak girmiş olup, evraklar ilgili birimlere  çoğaltılarak 
dağıtımı yapılmıştır.

Gerek vatandaşlarımıza, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü’ne diğer birimlerce 
gönderilen evrakların teslim alınması, sisteme kayıt edilmesi, giden evrak numarası verilmesi, tasnifinin yapılması ve 
posta yoluyla gönderilecek evrakların posta defterine işlenmesi, zarflanması ve gönderiye hazır hale getirilerek zimmet 
karşılığı posta edilmesi, evrak dağıtım sorumlusu yoluyla teslim edilecek evrakların zimmet karşılığı belirtilen bir program 
dahilinde ilgili kurumlara evrak dağıtımı sorumlusu vasıtasıyla teslim edilmesine ilişkin işler giden evrak kalemi tarafından 
yürütülmektedir.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler giden evrak kaleminde görevlendirilmiş 1 personel ile yürütülmektedir. Belediyemizin iş 
ve işlemleriyle ilgili 2018 yılı içerisinde toplam 18891 adet evrak kurum dışına gönderilmiştir.

İlgili Birim 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toplam
Başkanlık 15 20 24 27 19 10 12 7 12 17 11 18 192

Başkan Yardımcılığı 40 30 50 50 57 50 40 45 53 66 70 67 618

Özel Kalem Müdürlüğü - 2 - - - - - - - - - - 2

Yazı İşleri Müdürlüğü 21 15 11 12 26 18 28 15 16 19 12 17 210

Fen İşleri Müdürlüğü 40 34 45 44 35 34 31 36 35 43 42 75 494

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 200 225 291 271 295 247 283 168 265 277 261 260 3043

Mali Hizmetler Müdürlüğü 39 73 34 20 30 24 29 17 26 30 60 30 412

Hukuk işleri Müdürlüğü 47 68 58 68 54 37 49 31 22 50 41 27 552

Etüd Proje Müdürlüğü 16 12 44 31 14 18 20 17 26 23 37 11 269

Sosyal Yrd. İşleri Müdürlüğü 8 6 5 6 3 1 - 2 3 2 5 - 41

Zabıta Müdürlüğü 54 54 54 54 52 45 47 35 42 50 35 33 555

İnsan Kaynakları ve Eğt Md. 89 76 88 84 79 50 74 49 58 75 91 64 877

İcra-Tahakkuk Servisi 68 63 87 64 84 43 33 29 42 39 72 87 711

Emlak İstimlak Müdürlüğü 80 86 87 92 8 93 94 75 95 100 103 99 1092

İlan Memurluğu 23 14 21 24 24 23 15 18 22 27 24 15 250

Evlendirme Memurluğu 5 3 9 8 6 3 14 6 13 10 10 4 91

Bilgi İşlem Müdürlüğü 4 2 2 - 3 2 - 1 2 4 2 4 26

Basın Yayın ve Halkla İlş. Md. 12 8 12 8 15 4 3 5 12 9 8 6 102

Ruhsat ve Denetim Md. 20 23 19 5 14 6 13 3 9 12 20 14 158

Çevre Koruma ve Kont. Md. 1 2 3 3 1 4 17 2 4 3 2 1 43

Veteriner İşleri Müdürlüğü 15 14 11 12 14 17 16 19 13 18 16 13 178

Sağlık İşleri Müdürlüğü 6 5 5 3 7 5 6 3 5 3 3 1 52

Temizlik İşleri Müdürlüğü 4 3 3 2 6 6 7 13 9 1 3 7 64

Ulaşım Hizmetleri 1 - 1 - - - - - - - - - 2

Park İşleri Amirliği 1 2 3 - 1 1 - - 2 1 - 3 14

Gönderme Şekline Göre Giden Evrak Dağılımı

AYLAR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOPLAM
Giden 
Evrak 

Dağılımı
1713 1507 1962 1523 1761 1447 1646 1270 1471 1545 1504 1542 18891

Posta İle 
Giden 440 288 327 236 200 276 214 160 196 174 181 138 2830

Dış 
Zimmet  

İle Giden
382 333 528 318 394 312 256 282 259 331 385 373 4153

Yazışma Kalemi
Yazışma kalemi, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gelen yazıların cevaplandırılması, personel özlük işlerinin kayıt ve yazışmalarının 
ve diğer resmi yazışmaların yapılması, haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporların hazırlanması, kalite yönetim sistemi 
çalışmalarının yürütülmesi standart dosya planının tüm birim müdürlüklerinde uygulanmasının temin edilmesi ve 
evraklara mevzuatta öngörülen sürede veya talep edilen sürede cevap verilmesinin sağlanması kurum  arşiv hizmetlerinin 
yürütülmesi ve aynı zamanda yürürlüğe yeni giren veya yürürlükten kalkan Anayasa, Yasa, Kanun Hükmünde Kararname, 
Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük, Genelge, Talimatname gibi mevzuat değişikliklerini, ilgili birimlere bildirilmesi iş ve 
işlemlerini yürütür.

2018 yılı içerisinde gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse belediyemize başvuruda bulunan dilekçe sahiplerinden Yazı 
İşleri Müdürlüğü’ne havalesi yapılan evraklardan 327 adedine  cevap  verilmiştir. Yukarıda belirtilen iş ve işlemler yazışma 
kaleminde görevlendirilmiş 1 personel ile en geç iki gün içerisinde neticelendirilmektedir.

Dilekçe Kalemi
Şikayet, 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, 
başkanın bilgisine sunulmak üzere zimmet karşılığı teslim edilmesi, içeriklerine göre mevzuatta belirlenen sürelerde 
cevaplandırılmalarının sağlanmasına ilişkin işler dilekçe servisi tarafından yürütülür.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler dilekçe kaleminde görevlendirilmiş 1 personel ile yapılmaktadır. 2018 yılında çeşitli 
konularda Belediyemize 19206 adet dilekçe başvurusu gelmiştir.

Aylara Göre Kuruma Gelen Dilekçe Sayıları

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOPLAM
1402 1458 1727 1815 2297 1225 1424 1108 1653 1557 1665 1875 19206

Meclis Kalemi
Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/32 maddeleri, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği ve diğer 
kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde çalışmalarını yürüten belediyemizin karar organıdır.

Belediye meclisinin çalışmaları, meclis kalemi tarafından organize edilir, kayıt altına alınır ve arşivlenir, meclis kalemi, 
mecliste görüşülmek üzere birimlerce hazırlanmış ve belediye başkanınca gündeme alınması için onaylanarak havale 
edilen teklifleri zimmet karşılığı teslim alır ve gündemi hazırlayarak belediye başkanının onayına sunar. Başkan tarafından 
uygun görülen gündemi mevzuatın öngördüğü usul ve sürelerle belediye ilan panosunda ve internet sitesinde ilan 
edilmesini temin eder. Ayrıca gündemi, meclis üyelerine gönderilmesini ve bizzat kendilerine tebliğ edilmesini sağlar. 
Gündemin oluşturulması, ilan edilmesi ve tebliğ işlemlerine ilişkin tüm evrakları dosyasında arşivler.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL YAPI
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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. Mecliste görüşülerek 
karar haline dönüşen teklifleri daktilo eder.  Kararları meclis başkan ve katip 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.

2018 yılında Menemen Belediye Meclisi daktilo ederek karar numarası verilen toplam 57 adet karar alınmıştır. Kararların 
müdürlük bazında dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Meclis Kararlarının Birimlere Göre Dağılımı

İlgili Birim Karar Sayısı
Etüd Proje Müdürlüğü 24

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3
Mali Hizmetler Müdürlüğü 5

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5
Yazı İşleri Müdürlüğü 10

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 7
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 3

Toplam 57
Meclis Kararlarının Aylara Göre Dağılımı

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOPLAM
7 1 6 8 2 5 7 4 - 9 3 5 57

Meclis Kararlarının Konulara Göre Dağılımı

Aylar 01 02 03 04 05  06 07 08 09 10 11 12 TOPLAM
İmar Kararları 2 - 4 3 - 4 2 3 - 3 1 4 26
Bütçe Kararları - - - 1 1 - - - - 2 - 1 5
Seçim Kararları 1 - - 2 1 - - - - - - - 4
Norm Kadro K. 1 1 - 1 - - - - - - - - 3
Diğer Kararlar 3 - 2 1 - 1 5 1 - 4 2 - 19

TOPLAM 7 1 6 8 2 5 7 4 - 9 3 5 57

Belediye meclis kararlarının konularına göre beş kategoride istatistikleri birimimiz tarafından tutulmaktadır. Belediye 
meclisi tarafından 2018 yılında 26  adet imar kararı, yıllık bütçe görüşmelerini kapsayan 5 adet bütçe kararı, 4 adet seçim 
kararı, 3 adet norm kadro kararı  ve 19 adet diğer konuları  ihtiva eden kararlar alınmıştır.

2018 Yılında Belediye Meclis İhtisas Komisyonlarımızın
Yapmış Oldukları Toplantı Sayıları

Komisyonlar Toplantı Sayısı
İmar Komisyonu 11

Plan-Bütçe Komisyonu 4
Hukuk Komisyonu 8

Esnaf Meslek Odaları Komisyonu 6
Eğitim, Kültür, Spor, Ulaşım Komisyonu 1

Denetim Komisyonu 1

Encümen Kalemi
Belediye encümeni, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 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  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Yazı İşleri 
Müdürlüğü birim amirlerinden oluşmaktadır.
                                                                                                                                    
Encümen kalemi, encümende görüşülmek üzere birimlerce hazırlanmış ve belediye başkanı tarafından gündeme alınması 
için onaylanarak havale edilen teklifleri zimmet karşılığı teslim alır ve gündemi hazırlar. Encümen toplantılarının sağlıklı 
bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alır ve encümen salonunu toplantıya hazırlar.

Encümende görüşülerek karar haline gelen tekliflerin kararları yazılarak ilgili ünitelerine zimmet karşılığı teslim edilir.

2018 yılında Menemen Belediye Encümeninde 446  adet idari karar ve Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca 
kesilen 735  adet ceza kararı olmak üzere toplam 1181  adet karar alınmıştır.

Encümen Kararlarının Aylara Göre Dağılımı

Encümen Ceza Kararlarının Aylara Göre Dağılımı

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOPLAM
30 40 70 52 43 17 40 19 32 27 40 36 446

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOPLAM
57 128 91 71 96 20 57 28 51 44 45 47 735

Encümen Kararlarının Birimlere Göre Dağılımı

İlgili Birim Karar Sayısı
Mali Hizmetler Müdürlüğü 10

Zabıta Müdürlüğü 104
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 4

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 24
İcra-Tahakkuk Servisi 63

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 233
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 7
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 32

Encümen Ceza Kararlarının Birimlere Göre Dağılımı

İlgili Birim Karar Sayısı
Zabıta Müdürlüğü 654

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 17
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 33



Menemen Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu66 67

Müdürlüğümüze   bağlı   olarak  belediye  başkanlığımızca  evlendirme  yetki görevi  verilen  evlendirme   memuru, nikah  
yapmak  isteyen  kadın  ve  erkeğin  evlenmeye  dair müracatlarını  kabul  etmek,  mevzuatın   öngördüğü   şekilde  evlenme  
dosyasını  hazırlamak, evlenme  akdini  yapmak, aile cüzdanı  düzenleyip vermek, nüfus  kütüklerine tescili  sağlamak, 
kütüğü dosyaları muhafaza etmek, denetime  gelen yetkililere istenen  belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla  
sorumlu  ve görevlidir.

Evlendirme memuru bu görevlerinden dolayı Nüfus Müdürlükleri’ne karşı sorumlu olup, belediye başkanına karşı  
sorumluluğu   saklıdır.

Evlendirme memurluğumuzca belediye düğün salonu kiralanması ve tahsilatının yapılmasını sağlanmaktadır. 

2018 Yılı Evlenme
Müraacatı Yapılan Nikah Yabancı Nikah Evlenme İzni İptal Edilen 

Nikah
1260 1072 48 107 11

Müdürlüğümüzün başlıca görevleri;

• Belediyemizin bilgisayar otomasyonunun ve paket programlarının verimli çalışmasını sağlamak.
 
• Bilgi işlem konusunda birimler arasında koordinasyon çalışmalarını yürütmek, bilgisayar teknolojisini takip ederek, 

belediyemizin otomasyon gelişimini ve hizmetini kesintisiz yerine getirmek. 

• Gelecekteki ihtiyaçları analiz ederek bilişim sistemimizin teknolojik gelişmeler doğrultusunda büyümesini ve 
modernizasyonunu sağlamak. 

• Gelişen bileşim teknolojisini takip ederek, iş verimini artırmak yönünde bileşim cihazlarının kullanımını 
yaygınlaştırarak,  belediyemiz hizmetlerinin daha verimli ve hızlı gerçekleşmesini sağlamak.

• Belediyemizde mevcut tüm bilgisayarların ve bu bilgisayarlarda kurulmuş olan programların bakım ve 
güncelleştirmelerini yapmak-yaptırmak.

 
• Dış tehlikelere karşı güvenlik önlemlerinin alınması, internet ve network ağı fonksiyonlarının etkin ve uyumlu 

çalışmasını sağlamak. 

• Tüm bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi, faks ve diğer tüm yan donanımlarının tamir ve bakımları yapmak yada 
yaptırmak.

• Belediyemizin iç ve dış birimlerdeki mevcut bilgisayarlarında kurulmuş olan programların bakım ve program 
güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak, müdürlüklerimizden ve birimlerimizden gelen yazılım ihtiyaçları 
doğrultusunda, verimi arttırıcı yeni yazılımlar geliştirmek veya uygun yazılımları piyasadan temin etmek.

• Bilgisayarlarımız ile bağlı tüm donanım ve yan ürünlerinin periyodik bakımını yaparak, çalışır halde bulundurmak, 
bilgisayar ve diğer bilişim ürünleri kullanıcılarından gelen hata ve problemleri takip etmek ve çözüme kavuşturmak, 
gerekli görüldüğünde satın alma yoluyla alımı yapılan malzemelerin, bakım-onarım ve eğitimi ile ilgili konuları yetkili 
firmalara yaptırmak. 

• Belediyemiz otomasyonunu çalıştıran sunucularımız ile bilgisayar ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli güvenli 
ve çalışır halde tutulmasını sağlamak, iletişim arızasının dış birimlerle ilgili olduğu durumlarda ilgili dış birimden 
gelen arıza onarım talebine göre gerekli müdahaleleri yapmak.

• Bilgisayarların tüm işlevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları arasındaki bağlantıları kurmaya 
yarayan yazılımların güncelleştirilmesini sağlamak.

• Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesini sağlamak, eğer garantisi devam ediyorsa garantisi 
kapsamında arızanın giderilmesini sağlamak ve bununla ilgili işlemleri yürütmek, virüs ve benzeri zararlı yazılımlardan 
kaynaklanan arıza mevcut ise ve gerekiyorsa işletim sistemi ve gerekli diğer yazılımları yeniden yüklemek, eğer 
ulaşılabiliyorsa verilerin kontrolünü ve güvenliği sağlamak.

Başlıca Yetki ve Sorumluluklar

EVLENDİRME MEMURLUĞU BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
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• Arıza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı yada tamirinin ekonomik 
olmadığı durumlarda, ilgili donanımın hurdaya ayrılmasını sağlamak.

• 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.

• 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 olanağını sağlamak.

• 
• Bilgisayar, çevresel donanım, ilgili yöntem ve yazılımlar ile bunların gelişmesine katkıda bulunmak ve potansiyelini 

arttırmak.

• Belediyemiz iç ve dış birimlerinde oluşacak yeni hizmet birimleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin 
gerek yazılım gerek donanım ihtiyaçlarını temin etmek.

• Günlük yedekleme işlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak.

Belediyemizde kullanmaya devam ettiğimiz, Belediyecilik Otomasyonu Sistemi tüm birimlerinin üzerinde çalışacağı ve 
her birimin kendi işini kolaylıkla takip edeceği ortak bir platform oluşturmaktadır.

Otomasyon sistemi 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 edebilmekte ve kayıt altına almaktadır.

Bu uygulama ile belediyemizin beyana veya tahakkuka dayalı tüm gelirlerinin takibinde önemli bir kontrol sistemi 
sağlanmaktadır. 

Vatandaşlarımıza ait tek sicil ile ilgili kişinin tüm gelir gruplarındaki hareketleri anında takip edilebilmektedir.  

Vatandaşlarımıza ait farklı siciller var ise bunlar tek bir sicil altında birleştirilmekte ve bilgileri tek bir sicil altında toplanarak 
gereksiz bilgi kirliliğinin de önüne geçilmektedir.

Belediyemiz ana bina ve dış lokasyonlarda kurulu bulunan bilgisayar ağı, gigabit network (100/1000 mbps) omurga 
üzerinden çalışmaktadır.

Belediyemiz internet çıkışı 30 mbps hızında metro ethernet ile yapılmakta, dış lokasyonlar ile veri iletişimimiz kurulan 
VPN bağlantılar yardımıyla güvenilir bir şekilde  sağlanmaktadır. 

İnternet’in önemli aktörlerinden olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların 
yükümlülük ve sorumluluklarını belirleyen ve internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları 
üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemeye yönelik çıkarılan 5651 nolu yasa kapsamında, URL filtreleme 
çözümlerini kullanmaktayız. İç IP dağıtımı yaparak, kullanıcıların internet kullanım kayıtlarını saklanmakta, belediyemiz 
bünyesinde daha güvenli internet kullanımına yönelik bu kayıtlar loglanarak saklanmaktadır. 

www.menemen.bel.tr belediyemiz web sitemizin güncellenmesi birimimiz kontrolünde hızla devam etmektedir. 
Belediyemizin faaliyetler ve projeleri ile ilgili tüm haber, duyuru ve yazılar anlık olarak yayına alınmakta ve ziyaretçilerimize 
her an güncel bilgi sunulmaktadır. İnternet sitemizin yenilenerek daha modern hale getirilmesi yönünde çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

Ayrıca kültürel faaliyetlerimizin önemli kısımlarından biri olan Menemen Belediye Tiyatromuzun MEBET www.mebet.
net web adresinden tiyatro severler ve Mebet takipçileri tarafından izlenmeye devam etmektedir. 

Belediyemiz bünyesinde kullanmaya devam ettiğimiz SMS portalımız yardımıyla, vatandaşlarımızın cep telefonlarına 
anlık güncel bilgi aktarımı sağlanmaktadır.

2018 yılı temel faaliyetimiz; belediye hizmet binamızın, çağımızın gereklerine,  gelişen donanım ve altyapı tekniklerine 
uygun olarak hazırlanan tüm omurgası, gerek çalışan personelimizin ihtiyaçlarına, gerekse vatandaşlarımızın taleplerine 
daha hızlı cevap verebileceğimiz;  donanım, yazılım ve diğer tüm bilişim altyapısının geliştirilmesi ve çalışır halde 
bulundurulması yönünde olmuştur.

Belediye Otomasyon Sistemimiz

Network Altyapı Sistemimiz

2018 Yılı Yapılan Faaliyetler

Bu amaçla yaptığımız çalışmalar ve faaliyetlerimiz aşağıdaki gibidir;

1. Yapısal Kablolama

Belediye hizmet binamızın telefon, güvenlik kamerası, bilgisayar network altyapı sistemimiz tamamıyla yeni teknoloji 
ürünleri kullanılarak yapılmıştır. 

100/1000 mbps gigabit ethernet altyapısı ile daha hızlı ve güvenli veri aktarımı yapılabilmesi sağlanmıştır.

Yenilenen network sistemimizle birlikte, zemin tipi sıva altı kablolama yapılmış bu sayede hem görsel hem de işlevsel 
verimlilik sağlanmıştır. Her yer buatı içerisinde UPS (Güç Kaynağı) elektrik prizleri, şebeke elektrik prizleri, data ve telefon 
prizleri yer almaktadır.

Bilgisayar sistemlerimiz, IP telefon sistemimiz, IP kamera sistemimiz, yangın ihbar sistemimiz için yaptığımız yapısal 
kablolamamız için yaklaşık 50.000 metre CAT6 UTP kablo kullanılmıştır.

Yapılan kablolama ve kablo sonlandırma işçiliği ile ilgili olarak üretici firma ile yapılan çalışmalar, testler ve kullanım 
denemeleri neticesinde,  tüm yapısal kablolama sistemimiz üretici firmanın 25 yıllık garantisi ile güvence altına alınarak 
sertifikalandırılmıştır.

2018 yılında kablolama sistemimizin bakımları yapılmış, çeşitli nedenlerle bozulan, arızalanan veya kopan kablo ve uçlar 
yenileriyle değiştirilmiş, sistemin stabil çalışması sağlanmıştır.
    
Ayrıca tüm birimlerimizin genelinin bakım ve tamirat işlemleri yapılmıştır.

2. Kesintisiz Güç Kaynağı

Muhtemel elektrik kesintileri ve ani değişen voltaj nedeniyle bilgisayar ve diğer elektronik sistemlerimizin zarar görmemesi 
için belediye binamızda mevcut UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) halen faaliyette olup  yeterli verimi sağlamaktadır.

2018 yılı içerisinde güç kaynaklarımızın bakım ve onarımları yaptırılarak kesintisiz çalışmaları sağlanmıştır.
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3. Jeneratör

Belediye binamızın 750 kwa gücünde dizel jeneratörümüz tam otomatik olup elektrik 
kesintisi durumunda 10 saniye içerisinde devreye girmekte, şebeke enerjisinin 
gelmesi ile birlikte yine otomatik olarak devreden çıkarak kendisini soğutmakta ve 
devreden çıkmaktadır.

Elektrik kesintilerinde jeneratörümüz tüm hizmet binamız ile birlikte kesintisiz güç 
kaynağımızı da beslemektedir.

2018 yılı içerisinde, belediye hizmet binamızın 750 kwa gücünde dizel jeneratörünün 
tüm bakımları yapılmış, aküleri yenilenmiş, yağ, yağ filtresi, hava ve motorin filtresi 
gibi ekipmanları değiştirilmiş jeneratörümüzün sorunsuz çalışması sağlanmıştır.

4. IP Kamera Sistemimiz

2018 yılında belediye hizmet binamızda kullanmakta olduğumuz IP tabanlı 1.3 
megapiksel çözünürlüklü kamera sistemimizin tüm bakımları yapılarak sistemin 
düzenli çalışması için gerekli müdahaleler yapılmıştır.  

Halen binamızın iç ve dış alanlarında, 24 saat kesintisiz kayıt yapan toplam 96 güvenlik 
kamerasına ilave olarak,  Tahsilat Servisimize ve para alışverişi yapılan bankolarımıza 
7 adet analog HD kamera çalışmaktadır.

2018 yılı içerisinde kayıt cihazlarımızın hard diskleri yenilenerek kapasiteleri arttırılmış  
ve yaklaşık 25-30 günlük (kamera yoğunluğuna göre) kamera kaydının depolanması 
sağlanmıştır.

5. Yüksek Baskı Kapasiteli Yazıcılar

Belediyemizin artan ihtiyaçlarına ve iş yüküne paralel olarak kullanmakta olduğumuz 
araç ve gereçlerde de yenilemeye gidilmiş, bu kapsamda eski tip düşük kapasiteli 
yazıcılar yerine daha hızlı ve yüksek baskı kapasiteli toner kullanan yazıcılar hizmete 
sunulmuştur. 

Hizmete sunulan yeni lazer yazıcılarımız network ve USB2.0 destekli olarak 42ppm 
hızında çalışabilmekte ve bir toner ile yaklaşık 20.000 sayfa baskı yapabilmektedir. 

Ayrıca bu yazıcılarımız gereği durumunda önlü-arkalı baskıları otomatik olarak 
yaparak kağıt tasarrufu sağlamaktadır.

2018 yılında kullanmakta olduğumuz yüksek kapasiteli yazıcılarımızın bakımları 
yapılmış, gerekli güncelleştirme işlemleri gerçekleştirilmiş arızalı olan veya garanti 
sürecinde parça değişimi gerektiren cihazlar yetkili servise gönderilmiş, gerekli 
olanların toner ve görüntüleme üniteleri değiştirilmiş, ayrıca sayıları da arttırılarak 
tüm birim ve müdürlüklerimizde kullanımı sağlanmıştır.
 
6. Çok Fonksiyonlu Yazıcılar

Yine Belediyemizin artan ihtiyaçları ve gelişen teknolojik yenilikler dâhilinde, 
vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutarak, ihtiyaç duyulan birimlerimizde 
çok fonksiyonlu yüksek kapasiteli lazer yazıcılar kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Bu 
cihazlar;
• Yüksek baskı kapasiteli yazıcı (bir toner ile 20.000 sayfa baskı),
• 1200 dpi renkli tarayıcı, 
• Dakikada 35 sayfa baskı yapabilen fotokopi ve, 
• 33.600 kbps hızında faks makinesi cihazı olarak kullanılabilmektedir.

2018 yılında kullanmakta olduğumuz yüksek kapasiteli yazıcılarımızın bakımları 
yapılmış,  gerekli güncelleştirmeleri sağlanmış arızalı olan veya garanti sürecinde 
parça değişimi gerektiren cihazlar yetkili servise gönderilmiş, gerekli olanların toner 
ve görüntüleme üniteleri değiştirilmiş, ayrıca sayıları da arttırılarak tüm birim ve 
müdürlüklerimizde kullanımı sağlanmıştır.

7. IP Santral ve IP Telefon Sistemimiz

Gelişen teknoloji ile yenilenen santral ve telefon sistemi olan Call Manager UCS, IP 
santral ve IP telefon sistemi belediye hizmet binamızda kurulmuş ve kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Sürekli yenilenen teknolojinin vazgeçilmez bir sonun olarak kaliteli sesli iletişimin 
sağlanması ihtiyacına cevap veren ve devamlı olarak geliştirilebilirlik imkanı sağlayan 
IP santral sistemimiz analog hatlar yerine devreye alacağımız dijital telefon hatlarımız 
ile çok daha verimli çalışmaktadır.

2018 yılı içerisinde, Call Manager UCS, IP santral ve IP telefon sistemlerimizin tüm 
bakım ve düzenleme çalışmaları devam etmiştir.

Belediyemize Türkiye’nin her yerinden ve cep telefonlarımızdan alan kodu 
kullanmadan erişim sağlayan dijital telefon numaramız 444 80 08 halen etkin halde 
hizmet vermektedir.

9. Yangın İhbar Uyarı Sistemi

Belediye hizmet binamız tüm kapalı alanına yayılmış olarak çalışan duman ve ısı 
detektörleri ile sistemin kumanda merkezi kurulmuş, olası bir yangın halinin erken 
fark edilebilir olası ve hücresel olarak müdahale edilebilir olması sağlanmıştır.

2018 yılında yangın uyarı sistemimizin bakım ve kontrolleri yapılmıştır.

10. Alarm Sistemi

Belediye hizmet binamızın tüm kapalı alanında vatandaşlarımızın hem de 
çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere alarm sistemi kurularak 
devreye alınmıştır. Bu sistem ile gerekli durumlarda ambulans, polis ve itfaiye en 
hızlı biçimde çağrılabilmekte, belediye hizmet binamız haftanın 7 günü 24 saat alarm 
merkezince kontrol altında bulunmaktadır.

2018 yılında alarm sistemimizin kontrol ünitesi yenilenerek uzaktan kontrol ve 
raporlama yapabilmesi sağlanmıştır.

11. Elektronik Deprem Sensörü

Meydana gelebilecek depremlerde ve diğer sismik hareketlerde belediye hizmet 
binamız içerisinde doğalgaz dan kaynaklı ortaya çıkabilecek yangın tehlikesine karşı 
önlem alınarak sismik hareket ve deprem sensörü takılarak devreye alınmıştır. 
Deprem uyarı sistemimizin bakımları yapılarak çalışır durumda kalması sağlanmıştır.

8. Bilgi Sistemleri, Sistem ve Yönetim Odası

Belediye hizmet binamızın bilgi sistemleri  ve yönetim odamız TSE ISO 27001 standardına uygun olarak imal edilmiştir.

Yükseltilmiş zemin, yangına dayanıklı duvar ve kapı, yedekli çift klimalı soğutma sistemi, yangın ihbar ve alarm sistemi, 
elektronik kilit ve parmak izi sistemi, sistem odası yönetim ve gözetim donanımı kullanılarak sistem odamızın imalatı 
profesyonel ekip eşliğinde yapılmıştır.

Tüm sistem odası donanımları 42U’luk 4 adet kabinet içerisine düzenli biçimde yerleştirilerek, tüm donanımın güvenli ve 
sağlıklı bir ortamda çalışır vaziyette kalması sağlanmıştır.

FM200 kuru gazlı yangın söndürme sistemi tesisatsı yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Belediye hizmet binamız dahilinde çalışan tüm bilgisayar, telefon, faks, yazıcı vb cihazlarımızın bağlantıları kablo hatları 
ile sistem odamızda toplanmakta ve buradan yönetilebilir ve POE switchler vasıtasıyla dağıtımı yapılmaktadır.

2018 yılı içerisinde mevcut sistem odamızın tüm bakımları yapılarak, artan ihtiyaç ve kullanıcı sayısına paralel olarak  
switchler ilave edilmiş, patch panel ve patch cordlar ilave edilerek gerekli bağlantıları yapılmış, kullanıcılarımızın hizmetine 
sunulmuştur.
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Yukarıda anlatılan faaliyetlerin haricinde 2018 yılı içerisinde;

• 82 adet bilgisayarımıza format işlemi yapılmış tüm işletim sistemi ve programları yeniden kurulmuş, bilgisayarlarımızın 
bakım ve temizlikleri yapılmıştır.

• Eski ve kullanılmaz durumda olan bilgisayarlar yenileri ile değiştirilmiş ve gerekli birimlere kurularak birimlerin 
bilgisayar ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca işlevsiz bilgisayarlar hurda ambarına yerleştirilmiştir.

• Yine çeşitli birimlerin ihtiyacı doğrultusunda 16 adet yazıcı ve çok fonksiyonlu yazıcı birimlerde kullanılmak üzere 
kurulmuştur.

• Tüm iç ve dış birimlerimizin, güvenlik kameraları, bilgisayar sistemleri, yazıcı, tarayıcı, fotokopi cihazları,  internet 
ve telefon hizmetleri ile ilgili şikayet, arıza, bakım ve onarım talepleri üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak 
neticelendirilmiştir.

• 2018 yılı içerisinde vatandaşlarımıza 1.500.000 civarında bilgilendirme amaçlı SMS mesajı gönderilmiştir.

• 2018 yılında, vatandaşlarımızdan gelen bilgi, istek, öneri ve şikayet içerikli yaklaşık 2650 adet civarında e-posta ve 
mesaj ilgili birimlere iletilerek sonuçlanması sağlanmıştır.

• Kubilay Kültür Merkezimize internet erişim hizmeti sağlayabilmek için tüm bina bölgesine Cat 6 kablo tesisat 
işlemi yapılmış, kablolar kabinete yerleştirilmiş ve gerekli donanım içine monte edilmiştir. (1 adet 24 port switch, 
2 adet patch panel, 1 adet kamera kayıt cihazı, ip telefon  santrali için 1 adet sunucu)  30 mbps fiber internet ile 
sonlandırılmıştır. Bina içinde olan tüm birimlere intermet erişimi aktif hale getirilmiştir. Bunlarla beraber; güvenlik 
amacıyla IP kamera sistemi  kurulmuş olup, 30 adet güvenlik kamerası gerekli yerlere monte edilmiştir. 24 saat 
kesintisiz kayıt yapmaktadır. Kayıtlar 25 - 30 gün arası harddiskler ile depolanmaktdır. IP  santral ve IP telefon sistemi 
kurularak iç ve dış hatlarla iletişim  olanağı yaratılmıştır.

• Tüm bina sistemine vatandaşlarımızın rahatlıkla erişim yapabileceği kimlik doğrulamalı Wifi hizmeti faaliyete 
geçirilmiştir.

• Kabinet ve bilgisayarların belli bir sürelikte olsa elektrik kesintisi sonrası enerji sağlayabilmek için 30 kwa lık güç 
kaynağı sistem odasına yerleştirilmiş ve devreye alınmıştır.

• Sistem odasının verimli bir şekilde çalışabilmesi için  gerekli soğutma sistemi kurulmuştur.

Genel Bakım Onarım Çalışmaları ve Faaliyetlerimiz

Personel Özlük ve Sicil İşlemleri

Personel Sicil İşlemleri

Müdürlüğümüzce belediyemizde görevli personelin terfi, intibak, istirahat, izin vb. personel özlük işlemleri düzenli 
takip edilmiş olup, personelin özlük hakları ile ilgili herhangi bir aksaklık ve gecikmeye meydan verilmemiştir. 2018 
yılında 60 adet terfi, 1524 izin, 396 rapor işlemi ile 512 adet  görevlendirme, vekalet ve atama işlemi müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında 24 işçi personelimiz emekli olmak sureti ile, 1 işçi personelimiz istifa ederek ve 34 işçi personelimizin de 
belediyemiz ile olan iş akdi fesh edilerek görevlerinden ayrılmış ve görevden ayrılmalarıyla ilgili her türlü iş ve işlem 
müdürlüğümüzce yapılmıştır. Yine 2018 yılı içerisinde 10 geçici işçi personel belediyemizde göreve başlamış, göreve 
başlamalarıyla ilgili her türlü iş ve işlem müdürlüğümüzce yapılmıştır.

2018 yılı içerisinde 2 memur personelimiz emekli olarak, 1 memur personelimiz kendi isteğiyle görevden çekilmek sureti 
ile kurumumuzdan ayrılmış olup, bu personellerin görevden ayrılmaları ile ilgili her türlü iş ve işlem müdürlüğümüzce 
yapılmıştır.

2018 yılı içerisinde 2 memur personel açıktan atama yoluyla kurumumuzda göreve başlamış, göreve başlamaları ile ilgili 
her türlü iş ve işlem Müdürlüğümüzce yapılmıştır.

2018 yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca Belediyemizde 
tam zamanlı sözleşmeli olarak 2 personel çalışmaya başlamış olup, göreve başlamaları ile ilgili her türlü iş ve işlem 
Müdürlüğümüzce yapılmıştır.

2018 yılı içerisinde  Belediyemizde görev yapmakta olan 1 memur personel hakkında disiplin soruşturması açılmıştır.

2018 yılında işçi alımlarımız Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılmaya devam edilmiş, bu kapsamda Belediyemizin ihtiyacı 
olan 10 kişi (personel) alımı yapılmıştır.

İşlemler 2015 2016 2017 2018
Terfi ve İntibak 49 59 54 60

İzin 1116 1304 1712 1524

Görevlendirme Vekalet ve Atama 351 700 758 512

Emeklilik Adet 8 11 13 24

Disiplin Adet 7 3 2 1

Kuruma Gelen Nakil - - - 2

Kurumdan Giden (Nakil) 7 - 1 -

İstirahat 555 254 519 396

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Staj İşlemleri

Arşiv Çalışmaları

Maaş Tahakkuk İşlemleri

Gerek lise gerekse üniversite öğrencilerinin zorunlu stajlarını yapmak üzere staj yeri bulmakta ciddi sıkıntılarla 
karşılaştıkları göz önünde bulundurularak yaz aylarında üniversite öğrencilerine ve yıl içerisinde lise öğrencilerine 
kurumumuzun kapasitesinin el verdiği ölçüde, mevzuatın öngördüğü en üst sınır olan kurum personelinin yüzde onunu 
geçmemek üzere kurumumuzda staj imkanı sağlanmıştır.

Bu çerçevede 2018 yılında kurumumuza 28 üniversite  öğrencisi, 11 lise öğrencisinin staj kabul işlemleri yapılarak 
ihtiyaçları doğrultusunda birimlerimizde görevlendirilmiştir.

2018 yılı içerisinde belediyemiz arşivi düzenlenmiş, bu düzenlemelere her birimden birer personel dahil edilerek gerekli 
arşiv çalışmaları yapılmıştır.

Belediye bünyesinde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin aylık maaş tahakkukları her ayın 15’inde tamamlanmıştır.
Belediyemiz meclis ve encümen üyelerinin huzur hakkı, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının mutat haline gelmiş 
aylık özlük haklarının tahakkukları yapılmıştır.

Maaşlarla ilgili her türlü (göreve başlama, atama, nakil, ücretsiz izin, terfi, derece-kademe, iş kazası, rapor, sendika, 
sakatlık muafiyeti, icra, mesai, asgari geçim indirimi, doğum, ölüm, evlenme, boşanma) bilgileri kontrol edilerek maaşların 
hesaplanması, maaş bordrolarının dökümü, özel ve yasal kesintilerin dökümü, kontrolü yapıldıktan sonra tahakkukları 
oluşturulmuştur.

İlgili makamlara verilmek üzere personellerin talepleri doğrultusunda maaş belgeleri verilmiştir.

Teknik personelin arazide fiilen çalışması karşısında ek özel hizmet tazminatı tahakkukları yapılarak maaş bordrolarına 
yansıtılmıştır.

2018 yılında işçilerin devlet tarafından verilen ve sözleşme gereği hak ettikleri 6 adet ikramiyeleri zamanında tahakkuk 
ettirilmiştir. 34 işçinin iş akdinin feshi, 1 işçinin istifa işlemleri, 22 işçi ve 2 memur personelin emeklilik ile ilgili kıdem 
tazminatı tahakkukları yapılmıştır.

İş-Kur Hizmet Noktası

Eğitim Hizmetleri

İş-Kur Hizmet Noktası Menemen Belediye Başkanlığınca, istihdama destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Belediyede istihdam edemediğimiz kişilerin taleplerini 638 işyerine yönlendirerek işçi ve işveren arasında köprü 
oluşturduk. Belediyemiz İş-Kur Hizmet Noktası’na başvuran vatandaşlarımız, iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla en 
yakın işlere yönlendirilmiştir.

İş-Kur Hizmet Noktamıza gelen vatandaşlarımızın İş-Kur kayıtlarını, iş başvurularını, iş yerinden çıkarılan ve işsiz 
vatandaşlarımızın hak ediliyorsa işsizlik maaşı başvuruları yapılmıştır. Mesleği olmayan yada mesleğini değiştirmek 
isteyen vatandaşlarımızı  İş-Kur Meslek Edindirme (İşbaşı Eğitim)  projelerine, ayrıca  engelli vatandaşlarımızın da engel 
oranlarına  göre uygun işlere yönlendirme işlemleri yapılmıştır. Kamu kuruluşlarında geçici çalıştırılmak üzere Toplum 
Yararına Proje (TYP) adı altında açılan; okul, cami, tarım, orman, devlet hastanesi, diş hastanesi ve Bakırçay Üniversitesi  
ilanlarına vatandaşlarımızın başvurularını sağlayıp  istihdama katkı sunulmuştur.

Menemen Belediye Başkanlığı İş-Kur Hizmet Noktası olarak İl genelinde 18  İş-Kur Hizmet Noktası arasında  vermiş olduğu 
hizmet kalitesi yönünden 1’inci olmuştur.

2018 Yılı İşkur Hizmet Noktasına Yapılan Genel Kayıtlar Sayı
Firmalarla Yapılan İş Toplantıları 215

Firmalarla Yapılan İş Toplantılarına Katılım 3341
Firmalarla Yapılan İş Toplantılarında Yerleştirilen İşçi 1359

İşkur Web Sayfasında İstenilen Firmalara Yerleştirilen 54
Bire Bir Firmalara Gönderilip İşe Yerleştirilen 306

İşbaşı Eğitim Projesi Kapsamında İstihdam Edilen 87
Toplum Yararına Projesi Kapsamında İstihdam Edilen 1478

Tazminat/Fon Talep Dilekçe Sayısı 2673
İş-kur Hizmet Noktası Aracılığı İle İşe Yerleştirilen 1719

İş Talebi 1955
  Sistem Üzerinden Yapılan İş Başvuruları 1917

2018 Yılı Personel Maaş ve Diğer Tahakkuk İşlemleri

İşlemler
2015 2016 2017 2018

Memur Maaşı 4.188.556,45 4.641.086,92 5.024.940,92 5.908.546,89

İşçi Maaşı 21.561.540,35 27.452.588,04 35.102.785,18 36.997.855,31

Sözleşmeli Personel Maaşı 316.746,34 361.083,87 619.265,58 908.899,95

İkramiye 4.122.239,27 6.501.460,19 7.166.136,17 7.259.864,12

Encümen Huzur Hakkı 78.056,86 112.170,01 84.905,63 134.555,69

Sosyal Haklar 263.325,84 246.599,20 266.978,00 103.927,79

Yıllık İzin, Kıdem ve İhbar 2.128.764,26 3.691.056,58 1.979.327,92 1.665.684,28

İşkur Hizmet Noktası aracılığı ile, eğitimini tamamlamayan yada açık lisede öğrenimini sürdüren gençlerimiz tespit edilmiş 
ve bu gençlerin tüm eğitim masrafları Manisa’daki özel firmadan karşılanmak sureti ile 3 yıllık meslek eğitimine alınmıştır.

İlçemiz gençlerinin hayata ve meslek eğitimine daha uygun şartlarda hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla; Çiğli’de 
açılan 90 öğrenci kontenjanlı Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 17 öğrenci yerleştirilmiştir.

Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları
2018 yılında personellerimizin eğitimi ile ilgili de kurumumuzda yapılan eğitimlerin yanı sıra özellikle kurum dışında 
eğitimlere dernek ve mahalli idare birlikleri tarafından düzenlenen eğitimlere katılmaları sağlanmıştır.

Ayrıca Belediyemizce 116 personelimize aşağıda belirtilen eğitimler verilmiştir.

• Bireysel emeklilik sistemi eğitimi (BES)   

• HİTAP takip ve sgk uygulamaları eğitimi

• Temel bahçıvanlık eğitimi

• Lavanta yetiştiriciliği eğitimi

• Hijyen sanitasyon eğitimi

• Dış mekan bitkileri ve zararlılarla mücadele

• Peyzaj, renkler ve renk harmanları

• Çiçek düzenleme

• Planlı imar yönetmeliği eğitimi

• Mevzuat bilgilendirme eğitimi

• Geleceğin iletişim sistemleri ve veri koruma çözümleri eğitimi
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Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri

Belediyemizin Taraf Olduğu Dava Türleri

• Belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu 
adli ve idari yargı yerlerinde, icra iflas dairelerinde, 
noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda; 
belediye hak ve menfaatlerinin  korunması için, 
belediye tüzel kişiliğini vekaleten temsil etmek, dava 
açmak, açılan davalara katılmak, icra takipleri yapmak 
ve yürütmek, gerekli savunmaları yapmak, deliller ibraz 
ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak, 
aleyhe kararlara karşı kanun yollarına başvurmak.

• Belediye encümeni ve müdürlüklerin kendi görevlerini 
yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında 
karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması 
hususundaki hukuki mütalaa taleplerini karşılamak.

• Belediyemizin hak ve menfaatlerinin söz konusu 
olduğu konu ve alanlarda ilgili kurumlar nezdinde 
gerekli iş ve işlemleri, yazışmaları yapmak.

• Müdürlüğün işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak.

• Adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen 
ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve bunun 
için gerekli sarf belgelerini düzenlemek.

• Kaymakamlık nezdinde oluşturulan kurullarda 
belediyemizi temsil etmek.

• Başkanlık makamı tarafından tevdi edilen diğer 
görevleri yapmak.

• İmar ve parselasyon planlarına karşı açılan davalar, 
kanuni  ipotek iptali davaları, imar para cezası ve yıkım 
kararlarına karşı açılan davalar, muhtelif iptal ve tam 
yargı davaları.

• Vergi iptal davaları.

• Tarafımızdan açılan kamulaştırma bedel tesbiti 
davaları, kamulaştırmasız el koymadan doğan tazminat 
davaları, tapu iptal, tesbit, alacak davaları.

• Ortaklığın giderilmesi davaları, kiralamalara ilişkin 
davalar.

• İmar kirliliğine neden olma, mühür bozma gibi suçlara 
ilişkin belediyemiz adına yapılan şikayetler sonucunda 
açılan kamu davaları, sahtecilik vb. davalar.

• Tesbit, ihtarname, sözleşme, protokol, icra takipleri.

2018 Yılı Dava Dosyaları 2017’den
Devreden

Açılan Dava
Sayısı

Karara Çıkan 
Dosyalar

Derdest 
Dava 

Lehte
Dava

Aleyhte
Dava Temyiz

İdare Mahkemesi 28 18 3 43 3 - -
Asliye Hukuk Mahkemesi 29 25 5 49 3 2 6
İş Mahkemesi 12 7 1 18 1 - -
Sulh Hukuk Mahkemesi 7 6 3 10 - 3 -
Asliye Ceza Mahkemesi 4 4 1 7 1 - -
Sulh Ceza Mahkemesi 5 26 25 6 21 4 -
İcra  Mahkemesi 2 1 - 3 - - -
Vergi Mahkemesi 15 34 23 26 22 1 4
Asliye Ticaret Mahkemesi - - - - - - 1
Toplam 102 121 61 162 51 10 11

Basın, Yayın Büro Amirliği Görev Yetki ve Sorumlulukları

Halkla İlişkiler Büro Amirliği Görev Yetki ve Sorumlulukları

• Belediye başkanı ve belediye ile ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yazıların günlük takibi yapılıp, başkanlık 
ve ilgili birimler bilgilendirilerek arşiv tutulması.

• Belediye meclis toplantılarının izlenmesi, fotoğraf ve kamera çekimi yapılarak arşivlenmesinin sağlanması.

• Belediye başkanının günlük programları ve belediye faaliyetlerinin takip edilmesi, fotoğraf ve kamera çekimlerinin 
yapılıp arşiv tutulması. 

• Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin fotoğraf ve görüntü desteğiyle basın kuruluşlarına ulaştırılması, 
kamuoyuna duyurulması sağlanması. 

• Belediye web sitesindeki haberlerin güncellenmesinin sağlanması.

• Başkanlığın uygun gördüğü zamanlarda basın toplantıları organize edilmesi, basın mensuplarının katılımı sağlanması.

• Basın mensuplarının belediye başkanı ile söyleşi veya bilgi edinme amaçlı görüşme taleplerine yardımcı olunması. 

• Yerel ve ulusal basın mensuplarına, belediye ve Menemen’i ilgilendiren haberlerle ilgili fotoğraf, görüntü ve bilgi 
desteğinde bulunulması. 

• Belediye başkanının radyo ve TV programlarına katılımı ile ilgili bilgi ve doküman hazırlıkları yapılması. 

• Vatandaşların, sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşlarının fotoğraf, görüntü ve doküman taleplerinin karşılanması.

• Resmi ve dini bayramlarla özel gün ve haftalarda ilan metinleri hazırlanarak, basın kuruluşlarına gönderilmesi.

Müdürlüğün tanımı; 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 yürütmek, belediye 
yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı 
olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkın yönetimden beklentilerinin alınmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek, 
kurumun faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmek, belediye hizmetlerine gönüllü katılım için gerekli olan çalışmaları 
yürütmekten sorumludur.

• Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) tarafından belediyemize sevk edilmiş başvuruların ilk elden sevkini 
gerçekleştirmek, yasal süreler içerisinde cevaplanmasını ve başvuruya verilen cevabın sağlıklı bir şekilde başvuru 
sahibine ulaştırılmasını sağlamak. 

Görev Tanımı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR EĞİTİM ve TANITIM
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• Başkanlık tarafından verilecek brifinglerde, seminer ve toplantılarda katılımcılara ve kamuoyuna sağlıklı bilgiler 
sunulması için görsel ve metinsel dokümanlar hazırlanması.

• İnternet ortamında belediyenin ve belediye başkanının sosyal medya hesaplarının yönetilmesi ve vatandaşların 
sosyal medya aracılığıyla bilgilendirilmesinin sağlanması.

• Kutlama, bilgilendirme, davet gibi farklı konularda SMS ve anons çalışmalarında bulunulması.   

• Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi, kişi ve kuruluşların dilek ve şikayetlerini alarak ilgili 
müdürlüklere havalesinin sağlanması.

• Vatandaşların bilgi edinme taleplerinin karşılanması.

• Müdürlüğe gelen evrakların gereğinin zamanında ve noksansız olarak yapılması.  

• Başkanlık adına gönderilecek olan mektup, telgraf, taziye mesajı gibi işlemlerin takibinin yapılması. 

• Başkanlığın tüm kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin geliştirilmesi, kentimizin olumlu imajının artırılmasına yönelik 
çalışmalarda bulunulması.  

• Başkanlığın talimatı üzerine halk toplantısı veya diğer kişi veya kurumlarla toplantılar düzenlenmesi. 

• Resmi kurumlardan gelen ilan taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli yazışmaların yapılması.

• Belediye başkanının gerçekleştireceği ya da belediye başkanına yapılacak ziyaretlerin organizasyonunun sağlanması. 

• Başkanlık tarafından yapılacak bazı özel gün ve haftalarda, tören ve açılış konuşmalarıyla ilgili açıklama ve mesajlara 
esas olmak üzere metin yazısı hazırlanması.

• Performans Programı ve  Faaliyet Raporu tasarımının gerçekleştirilmesi.

2018 Yılı Medyada Çıkan Haber Sayıları

Birimlere Göre Cevaplanan Başvuru Sayıları

Başvuru Yoluna Göre Gelen Başvuru

Gelen Başvuruların Konularına Göre Dağılımı (İlk 5 Konu)

Ay Yazılı Basın Görsel Basın Web
Ocak 1514 113 3280

Şubat 715 122 5540

Mart 2087 100 4755

Nisan 1510 144 4436

Mayıs 1682 113 7268

Haziran 934 130 4520

Temmuz 1381 93 6826

Ağustos 1143 127 6306

Eylül 1348 94 5651

Ekim 1516 143 6712

Kasım 1511 189 6850

Aralık 1823 256 9034

Toplam 17164 1624 71178

Birim Cevaplanan Başvuru
Menemen Belediye Başkanlığı 15
Zabıta Müdürlüğü 147
Fen İşleri Müdürlüğü 128
Veteriner İşleri Müdürlüğü 86
Temizlik İşleri Müdürlüğü 47
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 57
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 19
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 12
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 7
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 7
Etüt Proje Müdürlüğü 2
Hukuk İşleri Müdürlüğü 2
Mali Hizmetler Müdürlüğü 1
Bilgi İşlem Müdürlüğü 1
Toplam 524

Başvuru Yolu Başvuru Sayısı
İnternet 508
Telefon 58
Mektup -
Şahsen -

Toplam 566

Başvuru Yolu Başvuru Sayısı
Sokak Hayvanları 105
Yol ve Yol Bakım 79
Zabıta İşlemleri 52

Çevre Düzenlemesi 26
Altyapı Hizmetleri 25

Organizasyon Şeması

Cimer Başvuru İstatistikleri
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2018 Yılı Kültürel Etkinlikleri
Etkinliğin Adı Katılımcı Sayısı

2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı 10.000
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri 1.200
Kubilay Kültür Merkezi Açılış Töreni 3.000
9 Eylül Kültür ve Sanat Şenlikleri 15.000
23 Aralık Devrim Şehidi Kubilay’ı Anma Töreni Etkinlikleri 12.000
Ahilik Haftası Etkinlikleri 300
Başkanlık ve Kubilay Futbol Turnuvaları 2.000
Çömlekçilik Çalıştayı 100
23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali 1.000
Geleneksel Sokak İftarları 60.000
10. İnadına Tiyatro Festivali 10.000
Mebgem Yılsonu Etkinlikleri 1.000
Mesleki Eğitim Kurs Merkezi Yılsonu Sergisi ve Defilesi 5.000
Menemen Belediye Tiyatrosu (2 Oyun & 10 Turne) 2.000
Sinema Salonu (20 Film&202 Seans) 10.512

2018 Yılı Faaliyet Bilgileri

• Menemen’de kent kültürünü geliştirmek, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini tanıtarak Menemen’in iç ve dış 
turizm potansiyelinden yararlanmasını sağlamak, belediyenin kente yönelik proje ve yatırımlarını yerel ve ulusal 
kamuoyuna duyurmak amacıyla belediye hizmetlerini anlatan tanıtım filmleri hazırlanmıştır.

• Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen etkinlikler, kutlamalar ve bilgilendirme için kullanılan billboard, pankart, 
broşür, afiş, katalog, davetiye vb. dökümanların tasarım ve metin hazırlıkları yapılarak etkin şekilde dağıtımı 
sağlanmıştır.

• Belediyemizin düzenlediği yada ortak olduğu konferans, seminer, sergi, panel, şiir ve müzik dinletisi, konser, festival, 
sinema ve tiyatro gösterimi, anma günleri, yarışma, iftar yemekleri gibi etkinliklerin organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

• Belediyemizin düzenlediği kültürel gezilerin organizasyonları gerçekleştirilmiş ve ilçemize gelen konuklarımıza 
rehberlik edilmiştir.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri

2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı

9 Eylül Kültür ve Sanat Şenlikleri 9 Eylül Kültür ve Sanat Şenlikleri

10. İnadına Tiyatro Festivali 10. İnadına Tiyatro Festivali

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
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23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali

Geleneksel Sokak İftarları

Kubilay Kültür Merkezi Açılış Töreni

Kubilay Kültür Merkezi Açılış Töreni

Kubilay Kültür Merkezi Açılış Töreni

Çalışanlarımızın ortak katılımı, kaynakların dengeli kullanımı ve uygun zaman planlaması ile yasalar çerçevesinde ve genel 
politikalar doğrultusunda, ilçe halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri en kısa sürede sunmak, edindiği 
tecrübeleri geleceğe taşımak.

Sürekli gelişmekte olan Menemen’imizin kimliğini kazanmasında sosyal, kültürel ve ekonomik kaynaklarının yerel 
yönetim birimleri arasındaki doğru yönetişimin koordinasyonunun sağlanmasıyla, bölgemiz için en yüksek faydanın 
gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

Direk Başkanlık Makamına bağlı olan müdürlüğümüz kendi içinde birimlere sahip değildir. Başkanlık makamı, yerel 
yönetim birimleri ve vatandaşlar arasındaki bilgi koordinasyonunu sekreterlik servisi sağlamaktadır.

Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, talimatlarının ilgili birimlere iletilmesi, ilçemiz yönetim birimleri arasında 
sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi ve temsil ve ağırlama faaliyetlerinin 
yapılması.

• Başkanlık Makamı’nın görev ve sorumluluklarında kendilerine yardımcı olmak ve Belediye Başkanının mevcut yükünü 
hafifletmek Özel Kalem Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri dahilindedir. 

• Başkanlık Makamı’nın emir ve direktiflerini müdürlüklere ulaştırmak, takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak görevleri 
kapsamındadır.

• Belediyede hizmet veren tüm müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlükler ile Başkanlık Makamı arasındaki 
işbirliği ve koordinasyonu temin etme görevi Özel Kalem Müdürlüğü’nün önemli görevleri arasındadır. 

• Özel Kalem Müdürlüğü’nün bir diğer hizmeti ise çeşitli açılış ve törenlere Belediye Başkanının iştirak etmesini temin 
etmek, herhangi bir sebepten dolayı Belediye Başkanının katılamadığı organizasyonlara Başkanlık Makamı adına 
gerekli bilgilendirme mesajı, hediye (telgraf, çelenk yada çiçek) göndermektir.

Misyonumuz

Vizyonumuz

Yetki Görev ve Sorumluluklar

BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER
Örgüt Yapısı

Sunulan Hizmetler

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
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Belediye Başkanını Arayanlar 6214 Kişi
Belediye Başkanı ile Randevulu Görüşenler 9816 Kişi
Belediye Başkanı ile Randevusuz Görüşenler 2357 Kişi

Yardım Konulu Dilekçeler 6745
Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Dilekçeler ve Yazılar 3852
İş Başvuruları 4265

Kurum İçi Toplantılar 312
Diğer Kurum ve Kuruluşlar ile Yapılan Toplantılar 216

Resmi Törenler 9
Açılışlar 245
Düğün Törenleri 252
Yemekler 186

2018 Yılı İçerisinde Belediye Başkanımız ile Görüşenler

2018 Yılı İçerisinde Başkanlığa Gelen Dilekçeler

2018 Yılı İçerisinde Belediye Başkanımızın Katıldığı Organizasyonlar

2018 Yılı İçerisinde Belediye Başkanımızın Katıldığı Toplantılar

Başkanın, belediye birimleri ve diğer kuruluşlarla iletişimini azami düzeye çıkararak, verimli bir çalışma programının 
sağlanması. Menemen Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde yürütülen program takibi, arşivleme, misafir 
ağırlama gibi faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli eğitim çalışmalarını yapmak ve araç- 
gereç ihtiyacını sağlamak.

Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, talimatlarının ilgili birimlere iletilmesi, ilçemiz yönetim birimleri arasında 
sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi. Randevu, telefon takibi konusunda 
gerekli alt yapı ve programın geliştirilmesi.

AMAÇ ve HEDEFLER
Stratejik Amaç

Stratejik Hedef

Faaliyet ve Proje Bilgileri
• Belediye başkanımızın makam dışında olduğu durumlarda kendisini arayan, ziyarete gelen kişi ve kurumların 

notlarının tutulması, en kısa sürede bildirilmesi ve kişilerle iletişimi sağlanmıştır.

• Belediye başkanımızın direktifleri doğrultusunda randevu isteyen resmi kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve 
vatandaşlarımıza uygun görülen gün ve saatlerin bildirilmesi ve görüşmenin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

• Belediye başkanımızın günlük, haftalık ve aylık programlarının koordineli bir şekilde hazırlanmış ve takibi yapılmıştır.

• Başkanlık makamının belediye birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlar ile yapacağı toplantılar gün, saat ve yer 
bildirilerek toplantıların gerçekleşmesi sağlanmıştır.

• Belediye başkanına gelen evrakın dosyalanmasını, arşivlenmesini; belediye başkanının imzalaması, onaylaması 
gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesi sağlanmıştır.

• Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar 
tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile başkanlık makamına intikal ettirilen talep ve şikayetlerin; belediye başkanının 
emir ve direktifleri ile ilgili kişi ve birimlere iletilmesi sağlanmıştır.

• İlçe sınırlarımızda ikamet eden vatandaşların, ihtiyaçları için istediklerini beyan ettikleri dilekçeler teslim alınmış, 
belediye başkanımıza onaylanması için sunulmuş, gerekli kayıtlar alındıktan sonra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne 
iletilmesi sağlanmış ve gereken yardımın yapılacağı vatandaşlarımıza bildirilmiştir.

• Belediye başkanının ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve 
uğurlanması temin edilmiştir.

• Belediye başkanının ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri 
gibi önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işleri düzenlenmiş, zaman ve yerleri 
belediye başkanına bildirilmiştir. Bu gibi törenlere belediye başkanının iştirak etmesini temin etmek, belediye 
başkanının iştirak edemediği durumlarda belediye başkanının katılamayacağı telefon, telgraf yolu ile ilgililere bilgi 
verilmiş yada çiçek göndermek gibi protokol gerekleri yerine getirilmiştir.

• Başkanlık makamına gelen iş başvuruları belediye başkanımızca değerlendirilip, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne 
yönlendirilmesi ve alınmış olan cv lerin aynı müdürlük tarafından dosyalanması sağlanmıştır.

• 2018 yılı içerisinde belediye başkanımızın resmi görüşmeler ve çeşitli mübadeleler için yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri 
organize edilmiş ve bununla ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

• Belediye başkanının sözlü talimatları ilgili kişi ve birimlere ulaştırılarak sonuçlandırılması sağlanmıştır.
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Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Spor Yapılan Yer Spor Yapılan Branş Sporcu  Sayısı

Menemen Şehir Stadyumu Menemen Bld. Spor. Kulübü Profosyenel Takım 
Antreman ve Müsabaka Yeri 25

Menemen GSGM Spor Salonu Basketbol 85
 Voleybol 60
Ulukent Çok Amaçlı Spor Salonu Basketbol 80
 Voleybol 45
 Pilates 15
 Jimnastik 60

Step 15
Ulukent Halı Saha Futbol Okulu 63
Ulukent Futbol Sahası Futbol 70
Gölpark Menemen Basketbol 160

Kondisyon 40
Futbol Spor Okulu 130

Asarlık Çok Amaçlı Spor Salonu Taekwondo 30
Koyundere Çok Amaçlı Spor Salonu Güreş 53

Judo 30
Futbol 200

Maltepe Futbol Sahası Futbol 34

Çavuş Mahallesi Futbol Sahası Menemen Bld. Spor. Kulübü Profosyenel Takım 
Antreman Yeri 25

Türkelli Futbol Sahası Futbol 22
Emiralem Futbol Sahası Futbol 27
Atlı Spor Koşu Pisti Rahvan At Antreman ve Yarış Alanı 124 At

TFF 1. Lig yolunda Tokatspor deplesmanından bir görüntü

Genel Bilgiler

Amaç ve Hedefler

Faaliyete İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

Öneri ve Tedbirler

Görev ve yetki alanımız 10 adet doğal çim futbol sahası, 2 adet suni çim futbol sahası, 6 adet çok amaçlı spor salonu, 9 
adet halı saha, 1 adet Gençlik ve İlçe Spor Müdürlüğü’ne ait spor salonu, 4 adet kapalı tenis kordu, 1 adet açık tenis kortu, 
1 adet atlı spor yarış alanı, 2 büyük ölçekte 2 küçük ölçekte fitness salonu, 1 adet deve güreş alanı ve  9 adet amatör spor 
kulübünün desteklenmesini kapsamaktadır. 

Bu tesislerde, ilçemizde yaşayan her yaşta kadın erkek, lisanslı lisanssız, değişik spor branşlarından istifade etmektedir.  
 
İlçemiz sınırları içersinde yer alan özel sektöre ait ilköğretim, orta öğretim, yüksekokul, belediyemize ait futbol sahaları 
ve spor salonlarını beden eğitimi dersi ve müsabık takım çalışmalarında kullanmaktadırlar.

Belediyemiz stratejik planına uygun olarak, amacımız daha çok vatandaşımızın, sağlıklı ortamlarda bilinçli spor yapmasını 
sağlayabilmek, içlerinden yetenekli kadın ve erkek, çocuk ve gençlerimizi, Türk ve dünya sporuna kazandırmaktır. 

Saha ve spor salonlarımızda, görevli spor personelleri tarafından, her yaştan vatandaşımıza spor hizmetleri verilmekte, 
ayrıca ilçemizde bulunan bir profesyonel, 8 amatör spor kulübünün başta futbol olmak üzere basketbol, voleybol, 
jimnastik, güreş, tekvando, step-pilates, aerobik, fitness, atletizm, badminton, izcilik, dağcılık, judo, masa tenisi, 
branşlarında faaliyet göstermektedir.

Kültürel değerlerimize sahip çıkmak belediyemizce gelenekselleşen, rahvan at yarışı ve Türkelli deve güreşi çok büyük 
çaplı olarak düzenlenmektedir. Bu üç büyük organizasyona sadece ilçemiz insanları değil, ege bölgesi ve hatta diğer 
bölgelerimizden yurttaşlarımızın katılımı yüksek olmaktadır. Bütün bu çalışmalar üstesinden gelecek ehliyetli (belgeli) 
spor insanı ve eğitilmiş konusuna hakim personel tarafından yönetilmektedir.

Birimimizce yürütülmekte olan hizmetlerle ilgili diğer il ve ilçelerle kıyasladığımızda çok sayıda (yeni yapılan tesislerle 
beraber düşünüldüğünde) spor tesisine sahip olduğumuz görünmektedir. Hali hazırda inşası devam eden, tamamlanan 
tesislerimizde zaman zaman; hizmet dışı olma durumları yaşanmaktadır. Ancak sportif çalışmalar en yakın diğer tesislere 
yönlendirilerek antrenman ve müsabakaların aksamasına meydan verilmemektedir. Bu konuda belediyemizce ulaşım 
servis desteği sağlanmaktadır. Tesisleşme ve organizasyon yeteneğimiz belediyemizin ekonomik sıkıntılarına bağlı olarak 
hızlanma ve yavaşlama izlense bile yıl bazında değerlendirdiğimizde önceki yıla oranla hızlı bir gelişme içinde olduğumuz 
görülmektedir.

Birimlerimizde yürütülmekte olan çalışmaların daha geniş çaplı olarak hemşerilerimize duyurulması için belediyemiz 
iletişim olanaklarının (sesli anons, led tv, bilbordlar, afiş ve el ilanları vb) daha etkili kullanılması aynı zamanda yerel 
basın ve sivil toplum örgütlerinin desteği gerekmektedir. Böylece daha geniş vatandaş topluluğuna hizmet ve ilgili spor 
branşlarında çeşitlilik arttırılabilecektir.

SPORTİF FAALİYETLER
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Genel Bilgiler

Amaç ve Hedefler

Müdürlüğümüz sosyal hizmetler politikasına uygun olarak yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hareket 
etmektedir. Menemen Belediyesi sınırları içinde ikamet eden birey ve ailelerin maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının 
giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini sağlamak için 
belediyemize ait olan Sosyal Market ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Müdürlüğümüzün amacı, Menemen Belediyesi misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda kamu 
kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, sosyal hizmetler politikasına uygun olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine 
göre zamanında tüm tedbirleri almak ve uygulamaya koymaktır. Memur ve işçi personelimizin vatandaşlardan talepleri 
doğrultusunda yardım başvurusu alması, başkanlığa dilekçenin sunumu, yapılan yardımların bigisayar programına kaydı 
vb.  görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda verilen sürede eksiksiz ve zamanında yapmaktır. 

Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve Sosyal Yardım İşleri Bürosunda görevli 6 personel,
Sosyal Destek Hizmetleri Biriminde 1 Amir 11 personel,
Sosyal Markette 1 Amir 9 personel ile hizmet sunmaktadır.

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 4284 kişi dilekçe vermiş olup yapmış olduğumuz Sosyal Yardımlar aşağıdaki 
gibidir,

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM

Pilates KurslarımızYüzme Kurslarımız

Kapasitesi artırılan Menemen Şehir Stadyumumuzda
galibiyet pozu...

Futbol Kurslarımız

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Yardım Türü Sayı
Erzak Yardımı 1260
Kömür Yardımı 93
Akülü Engelli Aracı 15
Aküsüz Engelli Aracı 9
Akü 9
Beyaz Eşya 12 Aile
Mobilya 12 Aile
Soba 56
Sağlık Yardımı 27
Asker Yol Yardımı 396
Nakdi Yardım 386
Eğitim Yardımı 46
Şehirlerarası Otobüs Bileti 7
Okul Kıyafeti ve Kırtasiye 19
Nikah Yardımı 488
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Yardım Türü Sayı
Belediye Düğün Salonu 142
60 Yaş Şehiriçi Paso 106
Şehiriçi Engelli Paso 6
Hasta Bezi Yardımı 33
İşitme Cihazı 3
İlaç Yardımı 57
Aşevi Çorba 1000 Kişi/Gün
Dershane 1997 Öğrenci
Mesleki Kurslar 565

Sosyal Hizmet Destek Birimi

Sosyal Market Birimi

• 1780 hastanın İzmir-Menemen ve Manisa çevresindeki hastaneler götürülüp getirilmesi.

• Belediye birimlerinin görev esnasında İzmir ve Menemen sınırları içerisinde araç ihtiyaçlarının karşılanması.

• 970 cenazeye pide, ayran, otobüs, cenaze aracı taleplerinin karşılanması (Fakir ailelere cenaze levazımatlarının 
alınması) 

• Cenaze aracı ile 32 cenazenin İzmir dışı çeşitli illere götürülmesi.

• 2 Adet İkram  Aracı ile Belediyemiz tarafından yürütülen etkinliklerde gelen vatandaşlara çeşitli ikramların yapılması.

• Ambulans nakil aracı ile yatalak hastaların İzmir ve Manisa çevresindeki hastanelere götürülüp getirilmesi.

• Belediyemiz Sosyal Market’inde ihtiyaç sahibi 3850 kişiye ayakkabı ve kıyafet yardımı yapılmıştır.

• 20 aileye mobilya yardımı yapılarak evleri döşenmiştir. 

• 12 aileye beyaz eşya yardımı yapılmıştır.

• Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirmesi: Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan hizmetlerde meydana 
gelen aksamalar en kısa sürede değerlendirilip oluşan sorunların giderilmesi.

• Öneri ve Tedbirler: Müdürlüğümüzce yapılmakta olan Sosyal Yardım başvurularının Başkanlık Makamına sunmak, 
onay beklemek, onay verilmiş yardımların işleme alınması hizmetimizin esaslarından uyguladığımız tedbirlerin 
başlıcasıdır.

Meslek Edindirme Kurs Merkezi 5 kadrolu ve 22 sözleşmeli olarak toplam 27 öğretmenden oluşan personel ile hizmet 
vermektedir.

Meslek Edindirme Kurs Merkezi 3 ahşap boyama öğretmeni, 1 mis sabun öğretmeni, 1 kuyumculuk öğretmeni, 7 el nakışı 
öğretmeni, 3 makina nakışı öğretmeni, 1 saz öğretmeni, 4 giyim öğretmeni, 3 tel kırma öğretmeni, 1 oyun odası öğretmeni, 
2 takı tasarım öğretmeni,1 kumaş boyama öğretmeni olarak toplam 12 branşta çalışmalarına devam etmektedir.

2017-2018 öğretim döneminde 12 ayrı branştaki açılan kurslarımızda Haziran ayına kadar 565 öğrenciye kurs hizmeti 
verilmiştir. 2018-2019 öğretim döneminde ise 12 ayrı branşta açılan kurslarımızda 612 kayıtlı öğrencimiz vardır. Menemen 
halkına 12 ayrı branşta verilen kurs hizmetlerinin devamı olarak, sergi faaliyetlerimiz devam etmektedir. Meslek Edindirme 
Kurs Merkezi olarak öncelikli hedefimiz daha bilinçli, hayatta daha başarılı ev hanımları yetiştirmektir.

Meslek Edindirme Kurs Merkezi 2017-2018 öğretim döneminde 18 öğretmenle Menemen’e bağlı köylerde, 10 
öğretmenlede Menemen merkezinde Haziran ayına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. 2018-2019 eğitim döneminin 
başlamasıyla Menemen merkezde 3, Gediz Mahallesi’nde 1, Atatürk Mahallesin’de 1, Kent-2’de 7, Kasımpaşa 
Mahallesin’de 3, Türkelli köyünde 1, Mermerli Mahallesi’nde 2, lise yolundaki Kızılay binasında  1,  Toki’de 1, Kazımpaşa‘da 
1, Koyundere’de 1, Ulukent’te 1, Ulukoop‘ta 1, Menemen Cem Evi’nde 2, Villakent‘te 2, Mermerli mahallesindeki Yardım 
severler derneğinde 1, buruncuk  Mahallesinde 1  olmak üzere 17 farklı bölgede kurs hizmetlerimiz devam etmektedir.

Haziran ayında Ulukent ve Villakent mahalllerinde yıl sonu sergilerimiz açılmıştır. Ramazan ayı boyunca 1 aylık ramazan 
şenliklerinde tanıtım amaçlı sergi faaliyetimiz, 565 öğrencinin el emeği ürünlerden oluşmuştur. Yılsonu sergimizi yaklaşık 
5000 kişi ziyaret etmiş ve bu sayede kursiyerlerimiz el emeği ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlamışlardır.

Meslek Edindirme Kurs Merkezi’nde dersliklerimizin öğrenci kapasitesi sınırlı olduğundan ortalama bir sınıfta 12 
kursiyerden fazlasına kurs verilememektedir.

2018 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı’nda düzenlenen kadınlar günü ve fuar dönemi vb. etkinliklerine katılım sağladık. 
Önümüzdeki dönemde bu etkinliklere daha da aktif olarak katılmak istiyoruz. Ayrıca Meslek Edindirme Kurs Merkezi 
öğrencilerinin el emekleri ile hazırladıkları ürünlerini sergileyip satışlarını yapabilecekleri yer gösterilmesi ve haftanın 
belli günlerinde buralarda satış amaçlı stant kurulmasını arzu ediyoruz.

MESLEK EDİNDİRME KURS MERKEZİ

2018 Yılı
İlçemizde Açılan Kurslar Kursun Açıldığı Yer Kursiyer 

Sayısı
Ahşap Boyama Kent 2 26
Ahşap Boyama Villakent 21
Ahşap Boyama Uğur Mumcu Cemevi 16
El Nakışı Kent 2 23
Giyim Koyundere 26
Giyim Kent 2 18
Makina Nakışı Asarlık Toki 16
Giyim Uğur Mumcu Cemevi 15
Kuyumculuk Kent 2 18
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2017 Yılı
İlçemizde Açılan Kurslar Kursun Açıldığı Yer Kursiyer 

Sayısı
Mis Sabun Merkez Bina 29
Nakış Kasımpaşa Mah. 55
Nakış Merkez Bina 16
Nakış Mermerli Mah. 19
İğne Oyası Buruncuk Mah. 17
Nakış Türkelli 23
Makina Nakışı Mermerli 16
Ahşap Boyama Ulukoop 17
Giyim Kent 2 27
Oyun Odası Kasımpaşa Mah. 16
Saz Kursu Kent 2 Cemevi 44
Takı Tasarım Ulukent 16
Takı Tasarım Merkez Bina 20
Tel Kırma Kızılay 15
Tel Kırma Kasımpaşa Mah. 20
Kumaş Boyama Desenleme Atatürk Mah. 14
Giyim Villakent 25
El Nakışı Türk Kadınlar Birliği 22

• “Büyükşehir Belediyeleri Yerel Yönetimler” yasasında yapılan yeni düzenlemeler gereği, ilçemizde 
kapatılan belde belediyelerden birisi olan ve tüm tüzel kişiliği ilçemiz belediyesine devredilen Asarlık 
Belde Belediyesi binasını atıl konumundan kurtarmak ve sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusundan 
yola çıkılarak, ilçe halkımızın en çok sıkıntısını hissettiği ve çarpık eğitim sisteminin yarattığı sınavlar 
için büyük bütçelerin harcandığı, eğitimde fırsat eşitliğinin kalmadığı bir ortamda halkımıza ve 
özellikle girecekleri sınavlar için çocuklarımıza katkı sağlamak amacıyla bu proje hayata geçirilmiştir.

• Projenin hayata geçirilebilmesi için ilk çalışmalar Aralık-2010 yılında başlamıştır. Asarlık Belde Belediyesi binası, iki ay 
gibi kısa bir sürede bahçe ihata duvarları da dâhil daha güvenlikli konuma getirilerek tüm bina her türlü donanımıyla 
elden geçirilmiş ve Gençlik Eğitim Kurs Merkezi durumuna getirilmiştir. Gençlik Eğitim Kurs Merkezimizden hizmet 
alan öğrencilerimizin güvenliği için 7 gün 24 saat esasına dayalı 3 güvenlik elamanımızla güvenli, huzurlu ve rahat 
bir ortam yaratılmıştır.

• Gençlik Eğitim Kurs Merkezimizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında LYS, TYT ve AYT’ye yönelik olarak, hiçbir branşta 
eksiğimiz olmadan alanlarında uzman 23 branş öğretmeni görev almıştır. 10 Şubat 2018’de ilçemiz metro ana 
istasyonu karşısında yapımı tamamlanan ve belediyemize ait Kubilay Kültür Merkezi’nin açılışından sonra ikinci bir 
kurs merkezimiz burada açılmış olup; öğretmen sayımız da buna göre revize edilerek yeniden gözden geçirilmiş 
ve eğitim-öğretim yılının geri kalan bölümünde birimimizde 18 öğretmen, 2 rehber öğretmen ve 2 kayıt görevlisi 
eşliğinde hizmetlerimiz sürdürülmüştür.

• Eğitim kadrosunun ötesinde, çevremizdeki paydaşlarımız arasında hem nitelik hem de nicelik bakımından ilk 
olma iddiası ile yola çıkılan Gençlik Eğitim Kurs Merkezimizde temizlik, hijyen ve güvenlik konularında da hassas 
davranılarak tüm birimlerimizde her gün, her an 4 çalışanımız tarafından gerekli temizlik ve bakımlar yapılmakta 
ve yine öğrenci ve binamız güvenliği açısından 4 güvenlik görevlisi tüm günler 24 saat süresince vardiyalı olarak 
öğrencilerimizin rahat, huzur ve güvenliği için hizmetlerini yürütmektedirler.

• Yukarıda da belirtildiği gibi sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak, hizmet alan öğrenci velilerimizin ve çevremizin 
güvenini kazanmak adına kurumumuzda huzur ve güvenlik ön planda olup; 4 güvenlik görevlisi 24 saat boyunca hiç 
aralıksız görev yapmakta ve binamızın dış cephesi ve bahçesi 28 kamera ile kayıt ve kontrol altında tutulmaktadır. 
Kamera kayıt-kontrol sistemi Gençlik Eğitim Kurs Merkezimizin güvenliği kadar, mahallemizin de çevre güvenliği 
açısından son derece olumlu olmaktadır.

• Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Kurs Merkezi, belediyemizin sosyal sorumluluk projelerinden birisidir. 
Ülkemizdeki çarpık ve eşitsizliklerle dolu eğitim sistemi içersinde, sınavlarla boğuşan öğrencilerimize katkı sağlamak, 
yerel bazda da olsa eğitimde fırsat eşitsizliğini sonlandırmak adına, Menemen Belediyesi tüzel kişiliği sınırları içersinde 
ikamet eden, öncelikle ekonomik gücü yetersiz, başarılı öğrencileri “Parasız Eğitim” ilkesinden yola çıkarak sınavlara 
hazırlamak amacıyla hizmetlerini sürdürmektedir. Öğretim hizmetinin dışında bir diğer amacımız da insanlarımızın 
giderek ötekileştirildiği bir ortamda yurdumuzun değişik yörelerinden gelip ilçemize yerleşen öğrencilerimizi dostluk, 
dayanışma duyguları içersinde barışçıl bir ortamda bir arada tutabilmektir.

• 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Asarlık şubemizde;  LGS’ ye yönelik 196 öğrencinin kaydı yapılmış, fakat bu 
öğrencilerden 14 öğrencinin kaydı devamsızlık ya da Kurs Merkezimiz kurallarına uyum sağlamadığı için silinmiş ve 
182 öğrenciyle eğitime devam edilmiştir. LGS’de182 öğrencimiz katılmış ve 182 öğrencimizde LGS sonuçlarına göre 
yerleşmeye hak kazanmışlardır. Bunlardan 4 öğrencimiz Fen Liselerine, 46 öğrencimiz Menemen Anadolu lisesine, 
42 öğrencimiz Menemen Atatürk Anadolu Lisesine, 2 öğrencimiz 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesine, 1 öğrencimiz 

GENÇLİK EĞİTİM KURS MERKEZİ



Menemen Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu94 95

• 1 öğrencimiz İzmir Bornova Anadolu Lisesine girmeye hak kazanmışlardır. Diğer öğrencilerimiz ise ilimizin değişik 
Anadolu meslek liselerine kayıt hakkı kazanmışlardır. LGS yerleştirme başarımız bu verilere göre %100’dür.(Ek-1).

• 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 30 Haziran Cumartesi-01 Temmuz Pazar günleri yapılan YKS’ ye ise 235 öğrencimiz 
katılmış olup; bu öğrencilerimizden sadece 7 öğrenci barajı geçememiştir. Geriye kalan 228 öğrencimiz 150 puan 
barajını aşarak lisans programlarına ve meslek yüksekokullarına girmeye hak kazanmışlardır. YKS düzeyinde 
öğrencilerimizin 128’i ülkemiz üniversitelerinin çeşitli bölümlerini kazanmışlardır. Bu verilere göre birimimizin YKS 
yerleşim başarısı % 96 olarak gerçekleşmiştir.

• Gençlik Eğitim Kurs Merkezimiz Kubilay şubemizde ise; 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında LGS’ ye yönelik 118 
öğrencinin kaydı yapılmıştır. LGS’ ye 118 öğrencimiz katılmış ve 118 öğrencimizde LGS sonuçlarına göre yerleşmeye 
hak kazanmışlardır. Bunlardan 10 öğrencimiz Fen Liselerine, 73 öğrencimiz Anadolu liselerine, 35 öğrencimiz Anadolu 
meslek liselerine girmeye hak kazanmışlardır. LGS yerleştirme başarımız bu verilere göre %100’dür. 2017-2018 
Eğitim-Öğretim yılında 30 Haziran Cumartesi-01 Temmuz Pazar günleri yapılan YKS’ ye ise 278 öğrencimiz katılmış 
olup; bu öğrencilerimizden sadece 9 öğrenci barajı geçememiştir. Geriye kalan 269 öğrencimiz 150 puan barajını 
aşarak lisans programlarına ve meslek yüksek okullarına girmeye hak kazanmışlardır. YKS düzeyinde öğrencilerimizin 
138’i ülkemiz üniversitelerinin çeşitli bölümlerini kazanmışlardır. Bu verilere göre birimimizin YKS yerleşim başarısı 
% 96 olarak gerçekleşmiştir.

• İlk açıldığımız yıllarda öğrenci profilimizin çoğunu Asarlık’ta yer alan okul öğrencileri oluşturmuş olmasına rağmen, 
elde ettiğimiz başarılar sonucunda tüm ilçemizin dikkatini çekerek Menemen genelinin tercih ettiği bir kurs merkezi 
halini almıştır. 10 Şubat 2018 tarihinde Kubilay Kültür Merkezinde ikinci ünitemizin açılışından sonra kurum içinde 
yeniden yapılanmaya gidilmiş olup; ortaokullar ve hafta içi mezunlar Kubilay kurs merkezine verilmiş, Asarlık kurs 
merkezinde ise lise ara sınıflar, 12.sınıflar ve mezun gruplarla kurslara devam edilmiştir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim 
yılında Asarlık birimimizde 603 kişi ara sınıf öğrencisi, 436 kişi mezun ve 12.sınıf konumunda bulunan öğrencilerimizle 
birlikte toplamda 1039 öğrencimiz hizmet almıştır.(Ek-5).Bunun yanı sıra kayıtlı öğrencilerimizin dışında ihtiyaç 
duyup günü birlik hizmet alan öğrencilerimizi de göz önüne aldığımızda öğrenci sayımız 1200’ü geçmektedir. Bu 
öğrencilerimize 8. Ve 12. Sınıflarımıza yönelik olarak yıl boyunca planlı, yüz yüze 618 saat ders, 220 saat etüt, mezun 
konumdaki öğrencilerimize 680 saat ders yapılmıştır. Bu saatlerin içinde öğrencilerin yıl boyunca ders saatleri dışında 
gün boyu öğretmenlerimizden aldıkları bire bir dersler hariç tutulmuştur. Ara sınıflarımız için de yıl boyunca 328 
saat ders, 210 saat etüt yapılmış olup; yine bu öğrencilerimizin de bire-bir aldıkları dersler bu rakamların dışındadır.  
Ayrıca 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılımızın planlamasına yönelik olarak 26 Mayıs 2018’de yapılan “Kayıt Hakkı 
Kazanım” sınavına lise ara sınıflar düzeyinde 376 öğrenci, 12.sınıflar düzeyinde 296 öğrenci katılmıştır. Eylül 2018’de 
yaptığımız mezun öğrencilere yönelik kazanım sınavına ise 307 öğrencimiz katılmıştır.

• 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ara döneminde 10 Şubat 2018 Cumartesi günü Kubilay birimimizin açılışı 
gerçekleşmiştir. Kubilay birimimizde eğitim almak için 13-14 Ocak tarihinde ilk ve ortaokul düzeyinde kazanım hakkı 
sınavı yapılmıştır. 13 Ocak 2018 cumartesi günü 6. Sınıf düzeyinde 395, 7. Sınıf düzeyinde 278 ve 8. Sınıf düzeyinde 
262 öğrenci sınava girmiştir. 14 Ocak 2018 Pazar günü ise 10. Sınıf düzeyinde 149, 11. Sınıf düzeyinde 163, 12 ve 
mezun sınıfları düzeyinde ise 146 öğrenci sınava girmiştir. Kazanım hakkı sınavına katılan 525 kişi ara sınıf öğrencisi, 
433 kişi mezun, 12.sınıf ve 8. sınıf olmak üzere toplamda 958 öğrencimiz hizmet almıştır.(Ek-6).Bunun yanı sıra kayıtlı 
öğrencilerimizin dışında ihtiyaç duyup günü birlik hizmet alan öğrencilerimizi de göz önüne aldığımızda öğrenci 
sayımız 1200’ü geçmektedir. Bu öğrencilerimize 8. Ve 12. Sınıflarımıza yönelik olarak yıl boyunca planlı, yüz yüze 309 
saat ders, 110 saat etüt, mezun konumdaki öğrencilerimize 340 saat ders yapılmıştır. Bu saatlerin içinde öğrencilerin 
yıl boyunca ders saatleri dışında gün boyu öğretmenlerimizden aldıkları bire bir dersler hariç tutulmuştur. Ara 
sınıflarımız için de yıl boyunca 169 saat ders, 105 saat etüt yapılmış olup; yine bu öğrencilerimizin de bire-bir aldıkları 
dersler bu rakamların dışındadır.  Ayrıca 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılımızın planlamasına yönelik olarak 26 Mayıs 
2018’de yapılan “Kayıt Hakkı Kazanım” sınavına ortaokul ara sınıflar düzeyinde 1166 öğrenci, 8.sınıflar düzeyinde 
637 öğrenci katılmıştır. Eylül 2018’de yaptığımız mezun öğrencilere yönelik kazanım sınavına ise 193 öğrencimiz 
katılmıştır.(Orta öğretime yönelik kazanım sınavı Asarlık şubemizde yapılmıştır.)

• Şu an itibariyle Asarlık ve Kubilay Kültür Merkezinde hizmetlerini sürdüren Gençlik Eğitim Kurs Merkezlerimizden 
sorumlu 1 Müdür, Asarlık Gençlik Eğitim Kurs Merkezimizde 2 Müdür Yardımcısı, 2 Rehber Öğretmen, 16 Branş 
Öğretmeni, 2 Memur, 3 Yardımcı Hizmetli ve 3 Güvenlik Görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca Belediyemiz şirketi 
Meta-Su sorumluluğunda hizmet veren kantinimizde 1 çalışanımız olmak üzere Gençlik Eğitim Kurs Merkezimiz 
toplamda 30 personel olarak hizmetlerine devam etmektedir. Kubilay Gençlik Eğitim Kurs Merkezimizde 2 Müdür 
Yardımcısı, 2 Rehber Öğretmen, 16 Branş Öğretmeni, 2 Memur. 22 personel olarak hizmetlerine devam etmektedir.4 
Branş öğretmenimizde her iki kurumda görev yapmaktadır. Kurumumuzda 1 Müdür, 4 Müdür Yardımcısı, 4 Rehber 
Öğretmen, 36 Branş Öğretmeni, 4 Memur ve 7 Yardımcı Personel olmak üzere toplam 56 personelimiz bulunmaktadır.

• İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılacak protokol için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna bağlı olarak özellikle Yangın 
Yönetmeliği gereği binamızın fiziki yapısında önemli tadilatlar yapılmıştır. Binamızın içinde yangın alarm butonları 
konulmuş, her kata yangın dolapları kurulmuş, en üst katımız alt katlarla simetrik hale getirilip sınıflar küçültülerek 
koridor oluşturulmuş, 1.ve 2.katlarda sınıfların konumuna göre yangın merdiveni ulaşım mesafesi uzun olduğu için 
orta katta kantine yaslanık, en üst katta da binanın kuzey kısmına yanaşık iki yeni yangından kaçış merdiveni daha 
yapılmış ve binamız Yangın Yönetmeliğine tam uygun hale getirilmiştir.

MEBGEM Asarlık Şubesi
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

MEBGEM Kubilay Kültür Merkezi Şubesi
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

6. Sınıf 94
7. Sınıf 125
8. Sınıf 234

10. Sınıf 70
11. Sınıf 80
12. Sınıf 165
Mezun 271
Toplam 1039

6. Sınıf 166
7. Sınıf 138
8. Sınıf 145

10. Sınıf 101
11. Sınıf 120
12. Sınıf 121
Mezun 167
Toplam 958
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Menemen Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 1 hekim, 7 hemşire, 1 sağlık teknikeri ve 1 sekreter kadrosu ile bölgemizde 
ikamet eden vatandaşlarımıza sosyal güvencesi olsun olmasın muayene, ilaç yazımı, enjeksiyon ve pansuman gibi 
konularda hizmet vermektedir.

• Merkez Sağlık Birimi
• Atatürk Mahallesi Sağlık Birimi
• 29 Ekim Mahallesi Sağlık Birimi

• Asarlık Toki Sağlık Birimi
• Villakent Sağlık Birimi
• Süleymanlı Mahallesi Sağlık Birimi

• Maltepe Sağlık Birimi
• Doğa Mahallesi Sağlık Birimi
• Göktepe Mahallesi Sağlık Birimi

Belediye personeli ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının yanı sıra sosyal güvencesi olsun veya olmasın polikliniğimize 
müracaat eden tüm hastalara poliklinik hizmeti verilmekte, muayene ve tetkik sonuçlarına göre tedavileri düzenlenip, 
gerekirse bir üst sağlık kuruluşuna sevkleri yapılmaktadır.

Polikliniğimize müracaat eden hastalar için hekimlerimizce istenen enjeksiyon, pansuman, tansiyon ölçümü  ve takibi,  
EKG çekimi gibi hemşirelik hizmetleri ile kan şekeri ölçümü gibi laboratuvar hizmetleri verilmektedir.

• Ölüm  sağlık kurumlarında gerçekleşmiş ise ölüm belgesi  sağlık kurumunca düzenlenmektedir.

• Ölüm sağlık kurumları dışında mesai saatleri içinde gerçekleşmiş ise ölüm belgesi Menemen Belediyesi hekimi 
tarafından verilmektedir.

• Mesai saatleri içinde cenaze hizmetleri iletişim no : 0232 502 00 09

• Mesai saatleri dışında gerçekleşen ölümlerde ölüm belgesi  Menemen Toplum Sağlığı Merkezi tarafından hazırlanıp 
Menemen Kaymakamlığı’nca onaylanan defin nöbet listesindeki nöbetçi hekim tarafından verilmektedir.

• Mesai saatleri dışında cenaze hizmetleri iletişim no : 188

• Gömme izin belgesi düzenlenirken ölenin kimlik belgesi ve varsa mevcut hastalığına dair raporları hazır bulundurulması 
gerekmektedir. 

• Görevli hekim tarafından ölüm bilgileri Ölüm Bildirim Sistemine (ÖBS) elektronik ortamda kaydedilir. 

• Ölene ait nüfus cüzdanı İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne iletilmek üzere teslim alınır ve vefat   edenin yakınına düzenlenen 
defin belgesinden 2 nüsha gerekli işlemlerde kullanılmak üzere verilir.

Genel Bilgiler

Sağlık Birimlerimiz

Poliklinik Hizmetleri

Hemşirelik Hizmetleri

Cenaze Hizmetleri

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Ölüm Bildirimleri

Erkek Kadın Toplam
Ocak 10 7 17
Şubat 6 8 14
Mart 3 9 12
Nisan 3 1 4
Mayıs 4 3 7

Haziran 1 1 2
Temmuz 2 2 4
Ağustos 2 4 6

Eylül 1 2 3
Ekim 1 6 7
Kasım 4 6 10
Aralık 6 3 9

Toplam 43 52 95

Merkez 
Birim Enjeksiyon Pansuman Tansiyon AKS Boy Kilo 

Takip
Dr. 

Muayene
Toplam 
İşlem

Ocak 426 335 509 57 131 209 1667
Şubat 528 358 637 98 158 245 2024
Mart 441 437 567 72 152 258 1927
Nisan 461 512 587 79 169 269 2077
Mayıs 506 448 604 53 174 263 2048

Haziran 490 529 598 95 165 289 2166
Temmuz 498 574 637 63 167 304 2243
Ağustos 539 536 662 109 158 248 2252

Eylül 526 527 599 100 159 277 2188
Ekim 545 498 608 112 168 309 2240
Kasım 519 503 635 108 136 300 2201
Aralık 564 537 678 114 135 316 2344

Toplam 6043 5794 7321 1060 1872 3287 25377

Menemen Belediye sınırları içinde ikamet eden sedye ile taşınma zorunluluğu bulunan ve acil olmayan hastaların hafta 
içi her gün mesai saatleri içinde evden hastaneye hastaneden eve nakilleri sağlanmaktadır.

Kanunlar ve ilgili yönetmeliklerle müdürlüğümüze verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek. Sağlık İşleri Müdürlüğü 
olarak görevlerimizi yerine getirirken özverili bir şekilde çalışmak, amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için imkânlarımızı 
verimli bir şekilde kullanmak. Hizmetlerimizi daha iyi sunabilmek için gerekli olan yeni donanımları temin etmek.

Menemen halkına hizmet veren bir birim olan Menemen Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü; hem belediye personeline 
hem de tüm Menemen halkına elindeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak hizmet sunmaya çalışmaktadır.

Hasta Nakil Hizmetleri

Amaç ve Hedefler

Misyon ve Vizyon

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
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Müdürlüğümüz 2 Veteriner Hekim, 2 adet sokak hayvanı toplama personeli, 1 adet bakımevi temizleme personeli, 5 
adet hayvan bakıcısı ve 7 adet sulamacı personelden oluşmaktadır. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, rehabilitasyon, 
tedavi, aşılama, küpeleme ve mikroçip uygulama işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Seyrek geçici bakımevinde kendi 
personelimiz tarafından yürütülmektedir.

Genel Bilgiler

Müdürlüğümüzün görevleri;

• Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların rehabilitasyonu için ambulans hizmetleri vermek;  veteriner sağlık tesisleri 
kurmak ve işletmek, hayvanlarla ilgili olarak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri vermek, beslenmelerini 
sağlamak.

• Hayvan haklarını korumak, hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili çalışmalar kapsamında üremelerini kontrol altına almak 
amacıyla kısırlaştırmak ve aşılamak, sahiplendirmek veya işaretleyerek alındığı ortama bırakmak.

• Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yürütmek.

• Kuduz hastalığı ve ısırma vakalarında hayvanları gözlem altına almak, gerekli takipleri yapmak. Gözlem süresi içinde 
ölen hayvanların kuduz hastalığı yönünden incelenmesini sağlamak.

• Yerel hayvan koruma görevlilerine ve evcil hayvan satışı yapan kişilere eğitim vererek gerekli sertifikayı düzenlemek. 
Hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması ve diğer veterinerlik hizmetleri konusunda ilçe halkının bilinçlendirilmesi için 
toplantı, panel, seminer vb. düzenlemek; ilgili resmi ve sivil kurumlarla işbirliği yapmak.

• Yerel hayvan koruma görevlilerinin çalışmalarını koordine ederek ve destekleyerek sokağa bırakılan hayvanlar için 
beslenme odakları oluşturmak ve takibini sağlamak.

• Bakımevindeki hayvanların sahiplendirilmesi amacıyla belediye ilân panoları, internet ortamı ve diğer basım ve yayın 
araçları ile duyuru yapılmasını sağlamak.

• Mesleki çalışmalarla ilgili olarak sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

• Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgede bulunan lokanta ve diğer işletmelerin mutfaklarında oluşan 
hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasını sağlamak.

• Hayvanların bulaşıcı hastalıkları ve hayvanlarla insanlar arasında ortak olan zoonotik hastalıklar yönünden gerekli 
tedbirleri almak, koruyucu aşılarını yapmak veya yaptırmak salgın hastalıkların görülmesi durumunda ilgili birimlerle 
koordinasyonu sağlayarak gerekli önlemleri almak.

• Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarına katılımı sağlamak. Bakımevi ve başıboş hayvan 
yakalama da görevli personelin uygulamalı eğitim almasını sağlamak.

• İnsan, çevre ve hayvan sağlığı ile ilgili olarak resmi kuruluşlarla, belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren 
konularda gerekli koordinasyonu sağlayarak alınan kararları uygulamak.

Amaç ve Hedefler

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

• Oluşturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeleri yapmak ve mesleki görüş bildirmek.

• Belediye sınırları içindeki varsa hayvan pazarı ve kurban satış yerlerinin, genel hijyenik ve teknik şartlar yönünden 
kontrolünü yapmak, sahipli ev hayvanları ve  kümes, ahır vb. yerlerle ilgili şikâyetleri değerlendirerek yasa ve 
yönetmelik hükümlerini uygulamak.

• Ölen hayvanların kireç ile gömülmesini veya çevre, insan ve hayvan sağlığı yönünden risk oluşturmayacak şekilde 
muhafazasını ve bertaraf edilmesini sağlamak. Büyükşehir belediyesince ilçe sınırlarında yürütülen karasinek, 
sivrisinek vb. uçan ve yürüyen haşereler ve kemirici mücadele çalışmasını koordine etmek ve Milli Eğitime bağlı 
resmi okulların ve ortak alanlarının haşere ilaçlamasını ve dezenfeksiyonunu sağlamak.

• Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. 

• Gölpark Hayvanat Bahçemizde barındırdığımız hayvanların doğal yaşam ortamındaki yaşam koşullarının  azami 
düzeyde sağlanması için teknik, sağlık, refah ve hijyen şartlarını sağlamak.

Müdürlüğümüzün amacı; görev yetki ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirerek, ilçemizin vatandaşlarımızın 
refahını göz önünde bulundurarak, sokak hayvanlarının refahı açısından örnek ilçe olmasını sağlamak, sokak hayvanlarının 
hızla artan populasyonunu kısırlaştırma çalışmalarına ağırlık vererek kontrol altına almak, aşılama ile zoonoz hastalıkların 
önüne geçmek, sahipli hayvanların kaydını sağlamak, ayrıca belediyemizin vatandaşlarımızın gözündeki yanlış olan ‘köpek 
katili’ imajını hizmetlerimizi her geçen gün daha da arttırarak ‘hayvan dostu’ olarak değiştirmek asli amaçlarımızdandır.

Faaliyete İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Kısırlaştırma çalışmaları:
• 147 adet dişi köpek
• 114 adet erkek köpek olmak üzere toplamda 261 adet sokak hayvanı kısırlaştırılıp aşılanmıştır.

Rehabilitasyon ve Tedavi Çalışmaları:
• 395 sokak hayvanı  
• 7 ördek
• 2 balaban
• 22 martı
• 8 kerkenez
• 54 finch
• 5 kırmızı gagalı hint bülbülü
• 5 sevda papağanı
• 3 balıkçıl kuşu
• 4 kınalı keklik
• 2 yaban domuzu
olmak üzere toplamda 666 adet hayvan rehabilite ve tedavi edilmiştir.

• 1 pakistan papağanı
• 54 güvercin
• 10 baykuş
• 1 çulluk kuşu
• 2 serçe
• 3 ebabil
• 5 leylek
• 11 kumru
• 1 sincap
• 7 karga
• 1 tilki

• 1 yalı çapkını
• 1 sansar
• 1 incir kuşu
• 1 tavus kuşu
• 1 avcı su kuşu
• 1 rozella papağanı
• 2 forpus papağanı
• 33 sultan papağanı
• 1 arı kuşu
• 2 bukalemun
• 3 ağaçkakan

• 2 cennet papağanı
• 1 makaw
• 3 tavşan
• 1 ishak kuşu
• 3 atmaca
• 2 saksağan
• 1 doğan
• 1 jako
• 1 kaz
• 1 su tavuğu
• 1 pelikan

Gölpark Menemen Hayvanat Bahçesinde Dünyaya Gelen Hayvanlar:
• 2 vervet maymunu
• 4 ceylan
• 1 kanguru
• 3 keçi
• 3 tavuskuşu
• 15 guinepig
• 10 tavşan olmak üzere toplam 38 adet hayvan dünyaya gelmiştir.

Vatandaşlardan Hayvanat Bahçesine Teslim Edilen Hayvanlar:
• 17 tavşan
• 12 ördek
• 13 guinea pig
• 8 bıldırcın
• 5 su kaplumbağası
• 3 iguana
• 2 vervet maymunu olmak üzere toplam 62 adet hayvan vatandaşlar tarafından hibe edilmiştir.

Yasak Irk Olması Gerekçesiyle El konulan Hayvanlar:
• 4 adet pitbull

Kaymakamlıktan Gelen Şikayet Yazıları:
Kaymakamlıktan gelen yazılara istinaden gerekli çalışmalar yapılarak toplam 13 adet tutanak düzenlenmiştir.
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PLANLAMA, İMAR ve ALTYAPI

• Belediyemiz çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere mal alımı, proje etüd çalışmaları için hizmet amaçlı bina ve tesis 
yapım-bakım-onarım işleri için danışmanlık ve hizmet alımı yol vb. gibi hizmetler anahtar teslimi ve işçilik işleri için:

 6 Açık İhale
 93 Doğrudan Temin Yöntemi ile Yapım İşine ait
 Toplam 99 dosya hazırlanarak sonuçlanmıştır.

• Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı olarak kamu kurumları ve vatandaşlarımızın istek ve dileklerine ait toplam 977 adet 
gelen yazı ve dilekçe kaydı yapılmıştır. Ayrıca kamu kurumları, Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlarımıza ait istek ve 
taleplere bağlı olarak 1164 adet resmi yazı yazılmıştır.

• Tepe Sosyal Tesisleri 2 etap yaşam alanı ve sosyal donatı alanı olarak projeleri hazırlanmış olup yapımı devam 
edilmektedir. (Şelale-havuz-kafeterya-açık ve kapalı dinlenme ve oturma alanları seyir yerleri vb.)

• Perşembe pazarının olduğu alanda  pazar yeri yapımı %25 oranında tamamlanmış olup yapımına devam edilmektedir.

• İlçemiz Esatpaşa Mahallesi’nde yapılması planlanan Katı Atık Rampası ve Köprü yapımı planlama ve proje çalışmaları 
devam ediyor.

• Menemen merkezde muhtelif mahallelerde lokal olarak kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı şebeke hatları yapılarak 
bitirilmiştir.

• Menemen merkez ve tüm mahallelerinde izsu, doğalgaz, telekom, tedaş tarafından kazılan cadde ve sokakların taş 
tamirat işleri yapılarak bitirilmiştir.

• İlçemiz çeşitli mahallelerinde 15 adet imar yolu açılıp düzenlemeleri yapılarak bitirilmiştir.

• İlçemizde bulunan 7 adet metruk bina belediyemiz tarafından yıkılmış olup 15 adet metruk  binanın giriş-çıkışları 
kapatılarak emniyet tedbirleri alınmıştır.

• Kesik Mahallemizde küçüklü büyüklü 4 adet futbol sahası 2 adet sosyal tesis binası yapılarak bitirilmiş olup halkımızın 
hizmetine sunulmuştur.

• İlçemiz çeşitli köy ve mahalle yollarında dolgu malzemesi serilerek ve tesviyesi yapılarak sathi kaplama ve alt yapı 
işleri belediyemiz tarafından asfalt işleri Büyükşehir Belediyesi tarafından bitirilmiştir.

• İlçemizde yanarak yıkılan 7 adet konutun 2 adeti belediyemiz tarafından yapılmış, 2 adeti tamirat ve onarımı yapılmış 
olup 3 adeti yeniden yapımı devam etmektedir.

• Ulucak tatlı su isale hattının yeniden yapılması için proje çalışmaları devam etmektedir.

• Kesik Mahallesi’nde bulunun Üzüm Bağı projesi bitirilerek faaliyete başlamıştır.

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

• Asarlık Mahallesi’nde yapımına başlanan Taziye Evi %80 oranında bitirilmiş olup yapımına devam edilmektedir.

• Çavuş Mahallesi’nde sportif faaliyetlerin yürütülebilmesi için yapılan bina ve tesis %60 seviyesine gelinmiş olup 
yapımına devam edilmektedir.

• Buruncuk Mahallesi çok kapsamlı spor köyü yapımı için mülkiyet, planlama ve proje çalışmaları devam etmektedir.

• İlçemiz çeşitli mahallelerde yeşil alan ve park alanı olarak ayrılan yerlere irili, ufaklı çeşitli yapay kaya, havuz ve duvar 
yapılarak bitirilmiştir.

• Belediyemize hizmet veren tesis ve binalara ait çeşitli trafoların bakım, onarım ve elektrik projelerine ait işler yıllık 
olarak yapılarak bitirilmiştir.

• Belediyemize ait hizmet binaları ve kamu kurum kuruluşlarına ait çeşitli hizmet binalarına engelli rampaları yapılarak 
hizmete sunulmuştur.

• Belediyemiz hizmet binalarında çeşitli tamirat onarım gibi inşaat işleri yapılarak bitirilmiştir. ( kapı – pencere – çatı 
onarımı – fayans – sıva – elektrik vb. )

• Seyrek Villakent mahallesi bitişiğinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait yaklaşık 100 dönümlük arazi üzerinde 
ülkemizin ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak ve sportif havacılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için model 
uçak pistleri düzenlenmesi için proje çalışmaları başlamış olup devam etmektedir.

• Atatürk Mahallesi 1506 Sokak, 1522 Sokak, 1528 Sokak, 1519 Sokak ve çeşitli apartman önleri sokak yollarını kilitli 
beton parke ve beton bordür tamiratı yapılarak bitirilmiştir.

• Atatürk Mahallesi Pehlivanoğlu sokağına parke taşı tamiratı yapılmıştır.

• Atatürk Mahallesi 1528 sokak, 1529 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür tamiratı yapılarak bitirilmiştir.

• Atatürk mahallesi seyrek köy caddesi yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Atatürk Mahallesi camii musalla taşı yapımı bitirilmiştir.

• Ayvacık Mahallesi çeşitli cadde ve sokak yollarına kaldırım betonu yapım işleri bitirilmiştir.

• Alaniçi Mahallesi küme evleri yolların kilitli beton parke ve beton bordür taşı döşeme işlerini bitirilmiştir.

• Alaniçi Mahallesi merkez yollarını kilitli beton parke ve beton bordür  tamiratları yapılarak hizmete açılmıştır.

• Alaniçi mahallesi Camii tamirat ve onarımı yapılarak bitirilmiştir.

• Alaniçi Mahallesi çeşitli sokakalara helikopterli kaldırım betonu işi yapılarak bitirilmiştir.

• Alaniçi mahallesi WC yapımı bitirilmiştir.

• Asarlık park içi yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Asarlık TOKİ yollarını yeni kilitli beton parke ve beton bordür döşeme ve  tamiratları yapılarak bitirilmiştir.

• Asarlık Vali Kutlu Aktaş caddesi Toki evleri, 336 sokak, 343 sokak, 324 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton 
bordür tamirat ve yeni yol döşemeleri yapılarak bitirilmiştir.

• Yeşilpınar Mahallesi havuz yapımı bitirilmiştir.

• Belen Mahallesi Sağlık Ocağı ve Muhtarlık binası yapım işleri tamamlanarak bitirilmiştir. 

• Belen Mahallesi camii bay-bayan Tuvalet yapımı işi bitirilmiştir.

• Belen Mahallesi ıspanak havuzu yapım işleri bitirilmiştir.

• Bağcılar Mahallesi cadde ve sokak yollarını yeni kilitli beton parke ve beton bordür döşeme ve  tamiratları yapılarak 
bitirilmiştir.

• Bağcılar Mahallesi park alanı yollarını yeni kilitli beton parke ve beton bordür döşeme ve  tamiratları yapılarak 
bitirilmiştir.
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• Haykırın Mahallesi park içi helikopterli kaldırım betonu yapım işi bitirilmiştir.

• Otopark yürüyüş yolu, Servis yolu, Park, Okul önü, Basketbol sahası yanı, Yokuş yollarının kilitli beton parke ve beton 
bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• İsmet İnönü Mahallesi 1286 sokak yanı park yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak 
bitirilmiştir.

• İsmet İnönü mahallesi 1261 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• İsmet İnönü Mahallesi 1272 sokak, 1281 sokak, 1281/1 sokak, 1268 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton 
bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• İsmet önünü mahallesi 1279 sokak, 1268 sokak, 1272/1 sokak 1281 sokak, Pazar yanı, cemilin parkı yollarını kilitli 
beton parke ve beton bordür tamirat ve yeni yol döşemeleri yapılarak bitirilmiştir.

• İsmet İnönü mahallesi 1510 sokak, 1509 sokak, 1516 sokak, 1515 sokak, 1514 sokak, 1513 sokak, 1512 sokak, 1511 
sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür tamirat ve yeni yol döşemeleri yapılarak bitirilmiştir.

• İsmet İnönü mahallesi 1267 sokak, 1262/1 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür tamirat ve yeni yol 
döşemeleri yapılarak bitirilmiştir.

• İsmet İnönü Mahallesi 1271 sokak, 1272 sokak, 1269 sokak, 1262/1 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton 
bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• İnönü Mahallesi 1259/1 sokak, 1258/1 sokak, 1259 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi 
yapılarak bitirilmiştir.

• İnönü mahallesi 1258 sokak yollarını yeni kilitli beton parke ve beton bordür döşeme ve  tamiratları yapılarak 
bitirilmiştir.

• İnönü mahallesi 1262 sokak, 1274 sokak, 1275 sokak, 1277 sokak, 1267 sokak, 1260 sokak, 1265 sokak, 1262 sokak, 
1284 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• İnönü Mahallesi 1268 sokak, 1279 sokak, 1511 sokak, 1509 sokak, 1516 sokak, 1515 sokak, 1514 sokak 1513 sokak, 
1512 sokak kaldırımlarına helikopterli kaldırım betonu yapım işi bitirilmiştir.

• İnönü Mahallesi 1271 sokak, 1261/1 sokak, 1269 sokak, 1272 sokak, 1267 sokak, 1284 sokak yollarına helikopterli 
kaldırım betonu işi bitirilmiştir.

• İnönü mahallesi 1281 sokak, 1281/2 sokak yollarına helikopterli kaldırım betonu işi bitirilmiştir.

• İnönü mahallesi 1271/1 sokak, 1271/2 sokak, 1282 sokak kaldırımlarına helikopterli kaldırım betonu yapım işi  
bitirilmiştir.

• İnönü Mahallesi 1266 sokak helikopterli kaldırım betonu yapım işi  bitirilmiştir.

• İğnedere Mahallesi çeşitli cadde ve sokak yollarının kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• İğnedere Mahallesi mezarlık yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• İğnedere Mahallesi cami etrafı yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• İğnedere köy gişiri yol kenarı Çimento harçlı taş duvar yapım işi bitirilerek bitirilmiştir.

• Kesik Mahallesi futbol sahası yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Kesik Mahallesi Düğün Salonu wc yapımı tamamlanarak bitirilmiştir.

• Kesik Mahallesi futbol sahası taş duvar tamiratı bitirilmiştir.

• Kesik Mahallesi havuz yapımı bitirilmiştir.

• Kasımpaşa Mahallesi 1002 sokak park içi 1004 sokak park içi yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi 
yapılarak bitirilmiştir.

• Bağcılar Mahallesi Şelale yapımı bitirilmiştir.

• Bağcılar Mahallesi Şelale yanı çiçeklik çimento harçlı taş duvar yapımı tamamlanmıştır.

• Bağcılar Mahalle girişi Çimento harçlı taş duvar yapımı tamamlanmıştır.

• Buruncuk Mahallesi ön cadde kaldırımlarına kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir. 

• Buruncuk Mahallesi sağlık ocağı Atatürk Büstü yapımı tamamlanmıştır.

• Buruncuk mahallesi ilkokulu engelli rampası bitirilmiştir.

• İrfan Erdem İlkokulu’na ait Atatürk büstü  yapım işi bitirilmiştir.

• Çavuş Mahallesi tüm cadde ve sokak yollarının kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Çavuşköy Mahallesi çeşitli cadde ve sokak yollarına kaldırım betonu yapım işleri bitirilmiştir.

• Çaltı Mahallesi meydan cadde ve sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür tamiratı ve yeni yolların döşemesi 
bitirilmiştir.

• Çukur Mahallesi wc yapımına ait inşaat işleri bitirilmiştir.

• Doğa Mahallesi Basketbol sahası ve sağlık ocağı yapım işleri bitirilmiştir.

• Doğa Mahallesi okul içi yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Doğa  Mahallesi çeşitli cadde ve sokak yollarına kaldırım betonu yapım işleri bitirilmiştir.

• Doğa Mahallesi kanal üstü köprü yapımı bitirilmiştir.

• Esatpaşa Mahallesi 1. Abdi İpekçi caddesi yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Esatpaşa Mahallesi 1201 sokak, 1289 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür tamiratları yapılarak 
bitirilmiştir.

• Esatpaşa Mahallesi Menemen 57. Topçu Tugayı Komutanlığında bulunan Koğuşların arasına Helikopterli kaldırım 
betonu yapım işi bitirilmiştir.

• Esatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi 1212 sokak Helikopterli kaldırım betonu yapım işi bitirilmiştir.

• Esatpaşa Mahallesi bahçeli evler camii minare tamiratı bitirilmiştir.

• Emiralem park yollarını kilitli beton parke ve beton bordür tamirat ve yeni yol döşemeleri yapılarak bitirilmiştir.

• Emiralem Cumhuriyet caddesi yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Emiralem Su Şişeleme fabrikası yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Göktepe Mahallesi meydan cadde ve sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür tamiratları yapılarak 
bitirilmiştir.

•  Göktepe Mahallesi 936 sokak, 935 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür tamiratları yapılarak bitirilmiştir.

• Görece Mahallesi 913 sokak, 917 sokak, 916 yan sokak, 910 sokak, 911 sokak, 914 sokak, 915 sokak, 912 sokak, 912 
yan sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Görece Mahallesi Ispanak Havuzu yapım işi bitirilmiştir.

• Görece mahallesi Atatürk büstü imalat işi bitirilmiştir.

• Hasanlar Mahallesi park kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Hasanlar Mahallesi Çeşme yapımı tamamlanarak bitirilmiştir.

• Haykıran Mahallesi park içi yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.
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• Kasımpaşa Mahallesi 1002 sokak, 1040 sokak, 1021 sokak, 1019 sokak, 1011 sokak yollarını kilitli beton parke ve 
beton bordür tamirat ve yeni yol döşemeleri yapılarak bitirilmiştir.

• Kasımpaşa mahallesi 1001 sokak yollarını yeni kilitli beton parke ve beton bordür döşeme ve  tamiratları yapılarak 
bitirilmiştir.

• Kasımpaşa mahallesi 1028 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Kasımpaşa mahallesi 1003 sokak, 1007 sokak, 1011 sokak, 1019 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür 
tamiratları yapılarak bitirilmiştir.

• Kasımpaşa Mahallesi Çıraklık Eğitimi Merkezi Çocuk Kreşi çatı fayans kaplama yapım işi bitirilerek bitirilmiştir.

• Kazımpaşa Mahallesi 1. Hıdırlık sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Çeşitli cadde ve sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Gazi mahallesi 7505/1 sokak, 7505 sokak  yollarını ve park alanı kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi 
yapılarak bitirilmiştir.

• Koyundere çeşitli cadde ve sokak yollarına kaldırım betonu yapım işleri bitirilmiştir.

• Koyundere Kemal Atatürk park üstü yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Gazi Mahallesi 107/7 sokak, 107/8 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Koyundere mahallelerinde çeşitli cadde ve sokaklarında kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak 
bitirilmiştir.

• Koyundere  Gazi Mahallesi 107/8 sokak, 7505 sokak, 7505/1 sokakalarına helikopterli kaldırım betonu yapım işi 
bitirilerek bitirilmiştir.

• Koyundere Fatih Camisinde minareye ait esaslı tamirat ve boya işleri bitirilmiştir.

• Mermerli Mahallesi 1402 sokak adres 35 ve spor aletleri yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi 
yapılarak bitirilmiştir.

• Mermerli mahallesi 1404 sokak, Şehit Aycan Aksoy caddesi, Altuğ Karaburun caddesi yollarını kilitli beton parke ve 
beton bordür tamirat ve yeni yol döşemeleri yapılarak bitirilmiştir.

• Mermerli Mahallesi çeşitli cadde ve sokak yollarına kaldırım betonu yapım işleri bitirilmiştir.

• Mermerli mahallesi Perşembe Pazarı karşısı uysal traktör önü kaldırımlarına heplikopterli kaldırım betonu yapım işi 
bitirilmiştir.

• Mermerli Mahallesi Adres 35 yan sokağına Helikopterli kaldırım betonu yapım işi bitirilmiştir.

• Maltepe Mahallesi Kubilay caddesi ve buna bağlı sokak yollarının kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi 
yapılarak bitirilmiştir.

• Maltepe Mahallesi camii perde duvar ve tuvalet yapım işleri bitirilmiştir. 

• Maltepe Mahallesi sulama kanalı alt yapı çalışmaları  bitirilmiştir.

• Maltepe Mahallesi ıspanak havuzu yapım işleri  bitirilmiştir.

• Maltepe Mahallesi Anaokulu bay-bayan Tuvaletlerinin tadilat ve tamirat işleri bitirilmiştir.

• Maltepe Mahallesi Helikopterli kaldırım betonu yapım işi tamamlanmıştır.

• Musabey Mahallesi 301 sokak, 302 sokak, 303 sokak, 304 sokak, 305 sokak, 307 sokak, 308 sokak, 300 sokak, 306 
sokak, 309 sokak, 310 sokak, 311 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür tamirat ve yeni yol döşemeleri 
yapılarak bitirilmiştir.

• Musabey Mahallesi Ispanak Havuzuna Helikopterli kaldırım beton yapım işi bitirilmiştir.

• Villakent atmaca sokak ve şahin sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür tamirat ve yeni yol döşemeleri 
yapılarak bitirilmiştir.

• Seyrek kaynaklar caddesi, 9 eylül caddesi yollarını kilitli beton parke ve beton bordür tamiratları yapılarak bitirilmiştir.

• Süleymanlı Mahallesi süs havuz yapım işi bitirilip tamamlanmıştır.

• Telekler Mahallesi cami ye ait minarelerin iç ve dış boya işleri, sıva tamir yapım işleri bitirilmiştir.

• Telekler mahallesi kilitli parke taşı ve bordür taşı döşeme işleri yapılarak bitirilmiştir. 

• Tuzçullu mahallesi kapalı hayvan kesim yeri yapım işi bitirilmiştir.

• Türkelli Mahallesi Barış Bulvarı, Hanımeli Sokak, 1.Sokak, 5.Sokak Özgürlük caddesi, 5/7 Sokak, 5/2 Sokak yollarını 
kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Türkelli Mahallesi çeşitli cadde ve sokak yollarına kaldırım betonu yapım işleri bitirilmiştir.

• Türkelli Mahallesi 138 dönümlük üzüm bağı yapım işleri %90 oranında bitirilip yapım işleri devam etmektedir. 

• Türkelli mahallesi istinat duvarı yapım işi bitirilmiştir.

• Menemen Devlet Hastenesi içi yollarına kilitli beton parke ve beton bordür döşemeleri yapılarak bitirilmiştir.

• Uğur Mumcu mahallesinde çeşitli cadde ve sokaklarda kilitli parke taşı - bordür taşı tamirat ve döşeme işleri yapılarak 
bitirilmiştir.

• Ulukent pazarlık önü sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Ulukent 7609 sokak Ulukop cami altı büyük park yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak 
bitirilmiştir.

• Ulukent 7609 sokak Basket Sahası, Tenis Sahası, Voleybol sahası, Çocuk Basket Sahası ve yürüme yollarını kilitli beton 
parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Kent-2 İstiklal Mahallesi Uyap karşısı park alanı yollarını yeni kilitli beton parke ve beton bordür döşeme ve  tamiratları 
yapılarak bitirilmiştir.

• Kent-2 Pazar yeri yanı park içi yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Kent-2 3. Cadde ekin sitesi yollarını kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi yapılarak bitirilmiştir.

• Şair  Mehmet Akif Ersoy caddesi Camii önü,Ulukent sanayi 10001 sokak yollarını kilitli beton parke ve beton bordür 
tamirat ve yeni yol döşemeleri yapılarak bitirilmiştir.

• 30 Ağustos Mahallesi kent-2  7126 sokak Centaş siteleri yollarını kilitli beton parke ve beton bordür tamirat ve yeni 
yol döşemeleri yapılarak bitirilmiştir.

• Ulukent Ulukoop 7602 sokak park çalışması, küçük basket sahası, basket sahası, tenis sahası, voleybol sahası 
Helikopterli kaldırım betonu işi yapılarak bitirilmiştir.

• Kent-2 emek 1 ,  7124 sokak yanı aşağı park, 7124 sokak koşu yolu, kent -2 taksi durağı, kent-2 merkez park oyun 
grubu, basketbol sahasına Helikopterli kaldırım betonu yapım işi bitirilmiştir.

• Ulukent Ulukoop Camii 7609 sokak Havuz park Kenarı, havuz etrafı Çimento harçlı taş duvar yapımı tamamlanmıştır.

• Kent 2 1. Cadde park içi yapay ağaç ve kemer yapım işi tamamlanmıştır.

• Ulukent 29 Ekim Mahallesi 1502 sokak ve Merkez Emek Sitesi yanı çimento harçlı taş duvar yapımı tamamlanmıştır.

• Ulukent Ulukoop camii  çatı tadilatı ve saç oluk yapım işi tamamlanmıştır.

• Ulukent Ulukoop camii 7 adet yapay ağacı yapım işi bitirilmiştir.

• Ulukent Ulukoop camii yanı 7609 sokak havuz yapımı tamamlanmıştır.
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2018 Yılı Fen İşleri Müdürlüğü Yapım İşçilik Faaliyetleri

Tretuar Kaldırım Betonu ve Saha Betonu 19.357,04 m2

Kilitli Beton Parke Taşı 144.750 m2

Beton Bordür Taşı 34.616  m2

Kilitli Beton Parke Taşı Tamiratı 10.574 m2

Beton Bordür Taşı Tamiratı 2.700 m2

Betonarme Perde Duvar İmalatı 5.170,30 m2

Çimento Harçlı Taş Duvar İmalatı 5.170,30 m2

Türkelli Üzüm Bağı Türkelli Üzüm Bağı

Ispanak Havuzu Parke Taş ve Çevre Düzenlemesi Çalışmalarımız

• Yahşelli mahallesinde bulunan içme suyu deposunda esaslı tamirat ve onarım işleri bitirilmiştir.

• Yahşelli Mahallesinde geniş kapsamlı çeşitli cadde ve sokaklarda kilitli beton parke ve beton bordür döşemesi 
yapılarak bitirilmiştir.

• Yanıkköy camisinde dış alanında esaslı tamirat ve onarım işleri yapılarak bitirilmiş olup iç kısmında ise döşeme 
kaplamaları sökülerek yeniden yapı için proje çalışması devam etmektedir.

• Zafer mahallesi Dağ geçidi sokak no:8 adresinde kimsesiz hasta ve bakıma muhtaç Emine ERDEŞİR isimli vatandaşımızın 
yıkılan evinin yeniden yapılarak kendisine teslim edilmiştir.

Asarlık Taziye Evi

Çavuş Futbol Sahası

Asarlık Taziye Evi

Çavuş Futbol Sahası

Tepe Sosyal Tesisleri 2. Etap Proje Çalışmaları
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Menemen Belediyespor Kulübü Kesik Altyapı Tesisleri Kubilay Kültür Merkezi
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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; imar durumu 
düzenlemek, ilgilisi tarafından hazırlanmış olan zemin etüd raporlarını inceleyip onaylamak, mimari, statik, elektrik, 
mekanik tesisat projelerinin tasdikini yaparak yapı ruhsatı düzenlemek, harita ve numarataj işlemlerini yapmak ve 
belediye sınırları içindeki imar 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.

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 itfaiye 
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.

• Gelen evrak sayısı 13782, Giden evrak sayısı 11293, Encümen evrak sayısı 226’dir.

• Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğüne 546 adet yazı yazılmıştır.

• 4168 adet Numarataj Belgesi düzenlenmiştir.

• 10.000 adet Bina Güncelleme belgesi verilmiştir.

• 01.01.2018 -31.12.2018 tarihleri arasında 266 adet Yapı Ruhsatı verilmiştir.

• 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 572 adet Yapı Kullanma verilmiştir.

• Tadilat , ilave ruhsat , yapı denetim değişikliği ve kullanım değişikliğinden dolayı 179 adet Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.

• 310 adet ön onay projesi incelenerek onay verilmiştir.

• 180 adet Asansör projesi onaylanmıştır.

• 108 adet Yanan Yıkılan ruhsatı verilmiştir.

• Ortalama 345 adet kat irtifakı ve kat mülkiyet projeleri onaylanmıştır. Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne evrakları 
gönderilmiştir.

Faaliyet Konuları

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

• Kanal evrağı 450 adet verilmiştir.

• Su basman ve Temel üstü vizesi 250 adet düzenlenip gönderilmiştir.

• Çizilen imar durumu 473 adettir.

• 3194 Sayılı İmar yasasının uygulanması için 150 adet uygulama dosyası hazırlanmıştır.

• Mahkeme ve imar durumları müracaat  yazıları 1250 adettir.

• Sosyal Güvenlik Kurumuna 400 adet İlişik kesme yazısı düzenlenmiştir.

• 900 tane Tapu Müdürlüğüne resmi yazı yazılmıştır.

• 6306 Sayılı Yasa gereği Riskli yapı olarak ilan edilen 320 adet yapıların Çevre Şehircilik ile çalışmaları, yıkımı ve 
tutanakları ile ilgili yazışmalar yapılmıştır.

• 40 adet Karayollarına Geçiş Yolu izin belgesi için yazışma yapılarak belge düzenlenmiştir.

• 12 adet İtfaiye Müdürlüğü için baca uygunluk raporu düzenlenmiştir.

• 12 adet Tadilat onarım belgesi düzenlenmiştir.

• 23 adet kaçak yapı tespit edilmiştir. 3 tanesi  Gecekondu kanununa göre işlem yapıldığından para cezası uygulaması 
yapılmamış,20 adet kaçak yapıya para cezasında bulunulmuştur.350 adet şikayet dilekçesi mevcuttur.413 adet Resmi 
daireler gelen yazılar mevcuttur. 

• 305 adet iş bitirme tutanağı,264 adet işyeri teslim tutanağı, 309 adet seviye tespit tutanağı, 491 adet yılsonu Seviye 
tespit tutanağı,3300 adet hakediş ödemeleri ile ilgili YDS sisteminde Yapı Kontrol-Denetim ekibince işlem yapılmıştır.

• 1690 Tane İmar barışı evrağı düzenlenmiştir.
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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.

• İmar planlarının hazırlanması için gerekli hali hazır haritalar ile yürürlükteki 1/5000 Nazım İmar Planlarına göre İmar 
planlarının yapılması veya yaptırılması.

• Her türlü plan tadilatı ve müracaat taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

• Onaylanan ve kesinleşerek yürürlüğe giren uygulama imar planlarının uygulanmasına yönelik düzenlenecek imar 
programının hazırlanması.

• Sağlıksız yapılaşmaya uğramış veya yenileşmeye açık olan bölgelerde planlama kararlarına dayalı olarak kentsel 
gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirleyerek kentsel dönüşüm planları geliştirilmesi.

• 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.

• 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.

• 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.

• Uygulama imar planlarına yönelik açılan davalarda kamu yararını gözeten görüş oluşturmak, talep edilen ilgili belge 
ve bilgileri düzenlemek.

• Çeşitli kurum ve kuruluşlarca uygulama imar planı ile ilgili talep edilecek bilgi ve belgeleri hazırlamak.

• Bölgeye ait üst plan kararlarını değerlendirerek görüş üretmek ve bu görüş doğrultusunda eylem belirlemek; onanlı 
paftalarını ve kararlarını ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

• 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.

• 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.

Görev Tanımı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

• 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.

• Şehir Planlama işlevlerine uygun olarak arşiv ortamını oluşturmak.

• Kesinleşerek yürürlüğe giren uygulama imar planlarının uygulanmasına dönük olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
ile koordineyi sağlayarak imar programı hazırlamak.

• Otoyol çalışmasının 1/1000 nazım imar planına devam edildi,

• İmar planlarının vektörel olarak güncellenmesi,

• 1/25000’lik paftanın güncelleştirilmesi,

• Mahalle ve sokak haritası güncelleştirme ve yenileme,

• Riskli alanların kadastral haritalara işlenmesi tamamlanarak güncellemeleri yapıldı,

• Afete maruz bölgelerin kadastral haritalara işlenmesi tamamlanarak güncellemeleri yapıldı,

• İmar ve kadastral  haritaların güncellenmesi,

• 1/25000’lik Çevre düzeni planının sayılaştırılması ve mevcut imar planlarıyla uyumunun incelenmesi,

• İzmir Büyükşehir Belediyesinin imar durum talepleri,

• II Numaralı Koruma Kurumundan gelen yazının cevaplanması (45 ad.),

• Plan süreci devam eden alanların kurum görüşme yazıları ( 80 ad.),

• Vatandaş dilekçelerinin cevaplanması (105 ad.),

• İzmirgaz çalışmalarına ilave talep yazı ve haritalar (10 ad.),

• Tedaş çalışmalarına ilave talep yazı ve haritalar (8 ad.),

• Sokak haritalarının güncelleştirilip imar planlarıyla çakıştırılması,

• Valilikten gelen istek ve taleplerin cevaplanması (40 ad.),

• İmar çalışmaları için he türlü ölçekteki imar planı kadastral harita uydu fotoğraflarının sayılaştırılması,

• Gelen imar taleplerinin meclis ve komisyona havale yazılarının yazılması.

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
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Mali Hizmetler Müdürlüğü; belediyemizin gelir ve giderleriyle ilgili bütün iş ve işlemleri ile mali konularda mevzuat 
kapsamında yetkilidir.

Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkileri 
dışında başkanlık makamına karşıda sorumludur.

Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade 
edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının 
yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir.

• Yıllık analitik bütçe hazırlamak ve yıl içinde ödeneklerin uygun bir şekilde harcamalarının takip ve kontrollerini 
yapmak.

• Belediye birimlerinin personel, cari, sermaye ve sermaye transferi harcama kalemlerine ilişkin tüm ödemelerin 
yapılmasını sağlamak.

• Harcama birimleri mutemetlerinin bütçe içi ön ödeme işlemleri ile bunların sarfiyat evraklarının tetkik ve mahsup 
işlemleri yapmak.

• Memur maaş ve işçi ücretlerinin ödemelerinin yapılmasını ve yasal kesintilerini zamanında ilgili kurumlara ödenmesini 
gerçekleştirmek. 

• İlgili kurumlara ödenmek üzere, emanete alınanlar ile firma ve şahıslar adına ödenmek üzere açılmış olan emanet 
hesaplarını planlayarak ödemek. 

• Günlük tahsilâtları bankaya yatırmak, tüm banka hesap işlemlerinin takibinin gerçekleştirmek.

• Aylık geçici ve kesin mizan cetvelini düzenlemek.

• Yıl sonu kesin hesabı hazırlamak üst yöneticiye ve Sayıştay Başkanlığı’na sunmak.

• Bütün mali işlemleri tahakkuk ve belgelere dayalı olarak muhasebeleştirmek.

• Belediyece idare edilen ambar vb. müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya malzeme ile daire 
ve kurumlardaki demirbaş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerini yaparak korunmasını sağlamak.

• Alımı yapılan mal ve malzemenin, ilgili teknik ve idari şartnamelerin doğrultusunda ve ayniyat yönetmeliği esaslarına 
göre diğer işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ YÖNETİM

Faaliyetler
Bütçe (2018) Gerçekleşme Gerç. 

Oranı 
(%)Tutar(TL) Oran 

(%) Tutar (TL) Bütçe oran 
(%)

Personel Giderleri 31.850.000,00 25,50 47.127.855,16 36,25 36,82
Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

Devlet Primi Giderleri 7.090.000,00 5,45 8.646.214,80 6,65 6,76

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 44.652.000,00 34,35 44.166.217,31 33,98 34,51
Faiz Giderleri 1.501.000,00 1,15 1.806.639,57 1,39 1,41

Cari Transferler 5.697.000,00 4,39 2.930.520,43 2,25 2,29
Sermaye Giderleri 26.210.000,00 20.16 23.311.695,90 17,93 18,21

Yedek Ödenek 13.000.000,00 10 - - -
TOPLAM 130.000.000,00 100 127.989.143,17 98,45 100

Yıllar İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe,
Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri

Ekonomik 
1.Düzeyi 2016 Bütçesi 2017 Bütçesi 2018 Bütçesi 2018  Bütçesi 

Gerçekleşen 2019 Bütçesi

Personel Giderleri 38.690.737,17 29.253.001,00 31.850.000,00 47.127.855,16 44.781.000,00
Sos. Güv. Dev. Prim. 7.084.903,44 5.189.000,00 7.090.000,00 8.646.214,80 10.736.000,00
Mal ve Hizmet Alım 28.344.272,82 39.137.999,00 44.652.000,00 44.166.217,31 52.342.000,00

Faiz Giderleri 2.003.573,07 1.501.000,00 1.501.000,00 1.806.639,57 2.901.000,00
Cari Transferler 1.372.149,26 2.306.000,00 5.697.000,00 2.930.520,43 3.931.000,00

Sermaye Giderleri 25.504.364,24 26.113.000,00 26.210.000,00 23.311.695,90 19.969.000,00
Yedek Ödenek - 11.500.000,00 13.000.0000,00 - 16.950.000,00

TOPLAM 103.000.000,00 115.000.000,00 130.000.000,00 127.989.143,17 149.610.000,00

Gelir Bütçesine İlişkin Açıklamalar

2018 mali yılı tahmini gelir bütçesi  130.000.000,00 TL olarak öngörülmüş olup; bütçe %79,29’luk bir gerçekleşme oranı 
ile  103.071.861,29 TL  olarak gerçekleşmiştir.

Faaliyetler
Bütçe (2018) Gerçekleşme Gerç. 

Oranı 
(%)Tutar(TL) Oran 

(%) Tutar (TL) Bütçe oran 
(%)

Vergi Gelirleri 51.012.000,00 39,24 35.666.145,37 27,44 34,60
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.962.000,00 12,28 14.678.602,05 11,29 14,25

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 
Gelirler 4.009.000,00 3,08 87.585,56 0,07 0,08

Diğer Gelirler 59.548.000,00 45,81 52.639.528,31 40,49 51,07
Sermaye Gelirleri 9.000,00 0,01 - - -

Red ve İadeler -540.000,00 0,42 - - -
TOPLAM 130.000.000,00 100 103.071.861,29 79,29 100

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Gider Bütçesine İlişkin Açıklamalar
2018 yılı tahmini gider bütçesi 130.000.000,00 TL olarak öngörülmüş; bu bütçe %98,45’lik bir gerçekleşme oranına 
ulaşmış böylece Menemen Belediyesi toplam harcamaları 127.989.143,17 TL tutarında olmuştur.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerle ilgili (sayısal 
veriler, tablolar ve grafikler) bilgiler gösterilmiştir;
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Bütçe Gelir Gider Karşılaştırma Tablosu

Yılı 2016 2017 2018
Gider Bütçesi Hedefi 103.000.000,00 115.000.000,00 130.000.000,00

Gider Bütçesi Gerçekleşmesi 102.043.060,97 113.062.469,84 127.989.143,17
Gider Bütçe Gerçekleşme Oranı % 99,07 % 98 % 98,45

Gelir Bütçesi Hedefi 103.000.000,00 115.000.000,00 130.000.000,00
Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi 74.367.119,25 92.778.980,43 103.071.861,29

Gelir Bütçe Gerçekleşme Oranı % 72,20 % 81 % 79,29

3 Yıllık Bütçe Gelir-Gider Tablosu

Yıllar 2016 2017 2018
Tahmini Bütçe 103.000.000,00 115.000.000,00 130.000.000,00

Gerçekleşen Gelir Bütçesi 74.367.119,25 92.778.980,43 103.071.861,29
Gerçekleşen Gider Bütçesi 102.043.060,97 113.062.469,84 127.989.143,17

3 Yıllık Bütçe Gelir-Gider Grafiği

Tahmini Bütçe

Gerçekleşen Gelir Bütçesi

Gerçekleşen Gider Bütçesi

Personel Harcamaları Tablosu

Yıllar 2016 2017 2018
Personel + SGK 45.569.941,93 51.749.125,44 55.774.069,96
Toplam Bütçe 103.000.000,00 115.000.000,00 130.000.000,00

Pers. Bütçe Oranı % 44 % 45 % 43

2016 & 2017 & 2018 Yılları
Belediye Bütçesi Gerçekleşme Oranı

Yılı Bütçesi Gelir Miktarı Oranı Gider Miktarı Oranı
2016 103.000.000,00 74.367.119,25 72,20 102.043.060,97 99,07
2017 115.000.000,00 92.778.980,43 81 113.062.469,84 98
2018 130.000.000,00 103.071.861,29 79,29 127.989.143,17 98,45

Son 3 Yıla Ait Bütçe Toplamı ve
Yatırım Harcamaları Tablosu

Yıllar 2016 2017 2018
Toplam Bütçe 103.000.000,00 115.000.000,00 130.000.000,00

Toplam Bütçe Gideri 102.043.060,97 113.062.469,84 127.989.143.17
Yatırım Giderleri 

(Yatırım+Mal ve Hizmet Alım Giderleri)
53.124.810,78 57.539.525,40 67.477.913,21

Son 3 Yıla Ait Bütçe Toplamı ve
Yatırım Harcamaları Grafiği

Personel Harcamaları Grafiği

Personel + SGK

Bütçe Oranı

Toplam Bütçe

Toplam Bütçe Gideri

Yatırım Giderleri ve 
Mal Alım Giderleri
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Tahsilat servisi; 2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine 
uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsilât ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu 
birimdir. 

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.

Memurluğumuz; hizmet binamız içinde 3 nakit veznesi ve 2 kredi kartı veznesinde görev yapan 5 tahsildar, Ulukent-
Seyrek ve Türkelli beldelerimizde görev yapan 3 dış tahsildar, toplam 8 tahsildar ile yazışma işlerinde görevli 1 sekreter, 1 
büro personeli ve 1 şef olmak üzere toplam 11 personel ile görev yapmaktadır.

Memurluğumuz; 2018 mali yılı içinde Tahakkuk Memurluğundan verilen ilan reklam, yol katılım, ruhsat harcı, imar harcı, 
meclis karar harçları, garaj geliri, nikah kıyma, düğün salonu geliri, tellaliye harçları, hafta tatil ruhsatı, dükkan kiraları, 
işgaliye gelirleri ile eski su borçlarının önemli bir kısmını tahsil etmiştir.

TAHSİLAT SERVİSİ

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 ( 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanunun mükerrer madde 44 ) göre işyeri niteliğindeki taşınmazların Çevre Temizlik Beyannameleri 
alınarak Çevre Temizlik Vergisi Tahakkuk ettirilmektedir. Ayrıca; 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’ Atık su Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul 
ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’’ gereği Belediye Meclisimizce 04.10.2017 tarih 65 sayılı Karar ile belirlenen Evsel Katı Atık 
Tarife Ücreti İlçemiz sınırları içerisinde yeni su abonesi kaydı yaptırılan abonelere uygulanmaktadır. Su abonesi olmayan 
mesken ve işyerine de Çevre Temizlik Vergisine ek olarak Evsel Katı Atık Ücreti oluşturulmaktadır.

Belediyemizce  01.03.2018 tarih ve 10 sayılı karar ile kabul edilen Menemen Belediyesi 2018 Yılı Mali Bütçesi Gelir 
Cetvelinde yer alan, Seyrek Villakent Evsel Katı Atık Aylık Ücreti 30 TL olarak değiştirilmiş ve bu karara göre Villakent 
Mahallesi Evsel Katı Atık Ücreti uygulanmaktadır.

• 5747 sayılı Yasa ile tüzel kişiliği sona ererek İlçemize mahalle olarak bağlanan beldelerle 17 olan Mahalle sayımız 
45’e ulaşmıştır. Ayrıca; 6330 sayılı yasa 20 orman köyümüzün de orman köyü olması ile birlikte mahalle sayımız 65 
olmuştur.

• Buna göre; aktif emlak vergi mükellef sayımız 60642, aktif çevre temizlik vergi mükellef sayımız 4904

• Taşınmazlara ait Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi İşlemleri sırasında mükellefiyet kayıtları incelenerek emlak 
ve çevre temizlik vergisi bildirimleri düzenlenmekte mükelleflerin servisimize borcu olup olmadığı bakılmakta varsa 
eski borçları tahsil edilmekte olup, 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında 456 adet Yapı Kullanma izin Belgesi ve 
462 adet Yapı Ruhsatı müracaatlarına ve 478 adet imar durumu için rayiç değerleri verilip tahakkukları oluşturulmuş 
mükelleflerin servisimize borcu olup olmadığı araştırılmıştır. Borcu olan mükelleflerin borcu tahsil edilmiştir.

• Banka ipotek yazıları ve doğalgaz 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 kayıtları arasındaki mükelleflerin 
servisimize borcu olup olmadığı araştırılmıştır.

• İcra Daireleri ve Mahkemelerce mal varlığı ve mükellefiyet araştırılması sorulan şahısların kayıtları incelenerek emlak 
ve çevre temizlik borcu olanlar tahsil edilmekte, kaydı olmayanların beyanları alınarak vergileri tahsil edilmektedir.

• 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 Müdürlüğünde satış ve cins değişikliği işlemleri sırasında işlem yapılabilmesi için gayrimenkul sahiplerinin

Görev Tanımı

2018 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
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• Tapu sicil Müdürlüğünde satış ve cins değişikliği işlemlerinden sonra düzenlenen ve Servisimize gönderilen satış 
bilgi formlarına göre satışı yapılan gayrimenkullerin beyan ve tahakkukları kapatılarak (43076 adet) 1 nolu formları 
dosyalarına kaldırılmıştır.

• Bu bilgi formlarına istinaden yıl sonuna kadar ( süresinde ) beyanda bulunmayan mükellefler hakkında takibat 
işlemleri yapılmak üzere dosyalanmıştır. 229 adet gayrimenkulün emlak bildirimleri İdarece tarh edilip, kişilere posta 
yoluyla tebliğ edilerek kesinleştirilmiş ve Ödeme yapmayanlara ödeme emri düzenlenmiştir.

• 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 gerektiğinden iş yeri açma ruhsatı, ilan reklam-belediye dükkanları ( kira-
devir ) tahakkuk işlemleri sırasında mükelleflerin Servisler arasında gezmesi sağlanarak kayıtlarının incelenip Çevre 
Temizlik, Evsel Katı Atık Ücreti ve Emlak beyanları alınmakta, mükelleflerin adlarına çevre temizlik, evsel katı atık 
ücreti ve emlak vergisi tahakkuklarının oluşması sağlanmaktadır. 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında 356 
işyeri açma müracaatında bulunan mükellefe Çevre Temizlik Vergisi oluşturulmuştur.

• Türkiye sınırları içerisinde tek meskeni olan hiçbir geliri olmayanlara ve emeklilere uygulanan emlak vergisi 
muafiyetinin kontrolünün yapılması açısından emekli mükellefler saptanarak (250 kişi) bu mükelleflerin Türkiye 
sınırları içerisinde birden fazla gayrimenkulü olanlar tespit edilerek geçmişe dönük cezalı emlak vergisi tahakkukları 
oluşturularak tebliğ gönderilmiştir. 55 mükellefe yönelik Emeklilik-Özürlülük  ve Tek Meskeni olan ve hiçbir geliri 
olmayanlara yönelik muafiyet uygulandı.

• Servisimizce 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında 14731 adet bina ( 13079  mesken+1652  işyeri) 5308  adet 
arsa ve 3867 adet arazi Emlak Bildirimi, 1749 adet işyeri, 28 adet mesken için Çevre Temizlik Bildirimi doldurulmuş 
olup; sicilleri açılarak mükellefiyeti başlatılıp tahakkukları yapılmıştır. İz-Su Genel Müdürlüğüne su abonesi için 
başvuran 3943 adet yeni aboneye evsel katı atık bedeli tahakkuku oluşturulmuştur. 

• İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2015/1287 Esas No ve 2016/506 Sayılı Kararı ile Belediye Meclisimizin 14/04/2014 
tarih ve 26 sayılı kararı iptal edildiğinden 480 aboneye Evsel Katı Atık Toplama Ücreti iade edilmiştir.

• Servisimizde kayıtlı; 72549  adet bina (63444 mesken+ 9105 işyeri) 17233 adet arsa 32811 adet arazi Emlak Beyan 
Kaydı ve 6030 adet işyerine ait Çevre Temizlik Vergi kaydı bulunmaktadır.

• Muhtelif Resmi Kurumlarda 1057 Resmi yazı ve 720 adet dilekçe gelmiş olup; Servisimizden 2602 adet yazı verilmiştir.

• 2017 yılı, bina , arsa ve araziler için 2018 yılına uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve 
arazi metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıl olduğundan 2017/1 nolu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi 
gereği işlemler yapılarak İlçemiz mahallelerinin sokaklarının 2018 yılı arsa m2 değeri belirlenmiştir. Kesinleşen arsa 
m2 birim değerleri (tüm sokak ve caddeler) bilgisayara girilmiştir. 

• 2018 yılı usulsüzlük cezalarındaki değişiklikler ve 2018 yılı inşaat maliyet bedelleri bilgisayara girilmiştir.

• 2464 Sayılı Kanunun mükerrer 44’üncü maddesine göre; Belediyemizin Çevre Temizlik hizmetlerinden yararlanarak 
konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların 2018 yılı Çevre Temizlik Vergi tahakkukları 50 Seri Nolu Belediye 
Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre oluşturulmuştur. 

• 1900 adet Ödeme Emri düzenlenmiş olup 1548  kişi ise icra takibi için İcra Tahakkuk Servisi ne verilmiştir. Toplam 
10.352.171,10-TL borcun 3.918.124,81-TL’si tahsil edilmiştir.

• Yapılan işlemler sırasında hatalı bildirimler ve tahakkuklarda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

• Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunun 11.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş 
27.08.2018 tarihinde sona ermiştir.  Yasadan önce Emlak-Çevre ve Temizlik Vergisi bildiriminde bulunmayan 
vatandaşların bildirimleri kabul edilerek tahakkukları oluşturulmuş olup, 4606 kişi Emlak ve Çevre Temizlik 
Vergilerinin yapılandırılması için başvuruda bulunmuştur. 3568 kişi peşin, kalan 1038 kişi için taksitlendirme işlemi 
yapılmıştır. Toplam 8.530.870,44-TL tahakkuk yapılandırılmış ve 3.492.210,13-TL  tahsil edilmiş 5.038.660,31-TL’si 
taksitlendirilmiştir.

• 6111-6736-6552 ve 7020 sayılı Yapılandırma şartlarını ihlal eden mükelleflerin yapılandırılmaları bozulmuştur.

• 2018 yılı bina (mesken+işyeri) + arsa + arsa vergileri toplam tahakkuku 32.549.571,99-TL ( Tahakkuk eden Emlak 
Vergisinin %10’u Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı olarak tahakkuk etmiştir.) 2018 Emlak Vergisi 
Tahakkuklarına ait toplam tahsilat: 21.425.100,58-TL olup;

• Buna göre; 01.01.2018 -31.12.2018 tarihleri arası tahakkukunun %66’ü tahsil edilmiştir. Tahsili yapılamayan emlak 
ve çevre temizlik vergileri için ödeme emri düzenlenmiştir.

• 01.01.2018 -31.12.2018 tarihleri arası Çevre Temizlik Vergisi tahakkuku 2.081.543,19-TL olup; 1.106.585,05-TL’si 
tahsil edilmiştir. (%53)

• 01.01.2018 -31.12.2018 tarihleri arası Evsel Katı Atık Toplama Ücreti tahakkuku 3.878.972,85-TL olup; 
1.399.698,27-TL’si tahsil edilmiştir. (%36)

• Belediyemizde mükellef sicilleri ayrı olan emlak ve çevre temizlik mükellef sicilleri ayrı mükellefler saptanarak 584 
adet sicil birleştirme işlemi yapılarak mükellef sicili tek bir sicil altında alınmaktadır.

• 01.01.2018 ve 31.12.2018 tarihleri arasında İz-Su Genel Müdürlüğüne 464 adet yazışmayla faaliyetleri değişen 
abonelerin müracaatları üzerine Evsel Katı Atık Bedeli tarifesi yeniden bildirilmiştir.

• Yaklaşık 3500 kişi imar barışı başvurusu işlemi için müracaatta bulunmuş olup; 31 Aralık 2017’ den önce yapılan 
konut ve işyerlerinin emlak bildirimleri alınarak tahakkukları oluşturulmuş ve yapının bulunduğu arsa/arazinin 2018 
yılı m2 rayiç değerleri verilmiştir.

• Mülkiyeti Belediyemize ait olan 25 adet Kira ihalesi 133 adette  Arazi ihalesi olmak üzere toplam 158 ihale yapılmıştır.

• Mülkiyeti Belediyemize ait olan 818 adet kiracımızın kira sözleşmeleri 20.02.2018 tarihinde bittiğinden 01.05.2017-
30.04.2018 tarihleri arası kiraların günümüz koşullarına uygun olarak belirlenmesi için 20.02.2018 tarih ve 155 nolu 
Encümen Kararı ile %30 oranında, 20.02.2018 tarih ve 156 nolu Encümen Kararı ile %30 oranında, 04.05.2018 tarih 
ve 540 Encümen Kararı ile toplam 662 adet kira sözleşmesi yapılmıştır. 01.01.2018 -31.12.2018 tarihleri arasında 180 
adet ödeme emri çekilmiştir. 

• 01.01.2018 -31.12.2018 tarihleri arasında toplam tahakkuk tutarı 3.561.592.85-TL’dir.

• 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında toplam tahsilat tutarı 1.375.450,22-TL ve tahsilat oranı % 39’dur.
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Belediye meclisinin 03.12.2006 tarih ve 41 sayılı meclis kararı ile Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğe 
uygun olarak düzenlenen Zabıta Müdürlüğü bünyesinde;
• 1 Zabıta Müdürü,
• 2 Zabıta Amiri,
• 5 Zabıta Komiseri,
• 11 Zabıta Memuru,
• 7 Zabıta Görevlisi ile hizmet vermektedir.

Zabıta ekiplerimiz 2018 yılı içerisinde ilçe genelinde işyeri denetimlerini hassasiyet içerisinde yerine getirerek; öncelikle 
halkın sağlığını doğrudan etkileyen gıda ve gıda ile temas eden mal ve mamuller imal eden işyerleri sürekli olarak 
denetlenmiş, insan sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde imalat ve satış yapan işyeri ilgilileri hakkında yasal işlem 
başlatılmıştır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ruh ve beden sağlığını olumsuz yönde etkileyen (internet kafe, kantin, 
oyun salonları vb.) işyerleri, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzeme üreten satan 
veya görüntü kirliliği oluşturan işyerleri denetlenerek gerekli idari işlemler yapılmıştır.

Zabıta ekiplerimiz tarafından 2018 yılında; 1500 adet işyeri denetimi yapılarak Menemenlilerin daha sağlıklı ve güvenli 
hizmet alması sağlanmıştır.

İlçemiz dâhilinde kurulan  9 adet semt pazarları denetlenmekte olup, 600’e yakın esnafın faaliyet gösterdiği pazarlarımızın 
daha düzenli ve huzurlu bir hale getirilmesi noktasında gerekli hassasiyet gösterilmekte, bu durumu bozanlar hakkında 
yasal işlem yapılmaktadır. Bu kapsamda; çevreye rahatsız veren ve hileli satış yaparak haksız kazanç sağlayan pazar 
tezgâhları geçici olarak faaliyetten men edilmiştir. Müşterisine kötü davranan, kabahat işlemeyi alışkanlık haline getiren 
esnafın tezgâhları iptal edilerek pazarlarımızdan çıkarılmıştır.

Başta ilçe merkezimiz olmak üzere halkımızın yoğun olduğu yerlerde seyyar statüde faaliyet gösterme teşebbüsünde olan 
satıcılar ile işyerleri önündeki kaldırımlara teşhir amaçlı izinsiz sergi açmak isteyen işyeri ilgililerine müdahale edilmiş ve 
sürekli takip altında tutulmuştur.

Çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar, el arabası ile kâğıt toplama, tabela, afiş v.b. eşyaların toplanması gibi birçok 
husus Zabıta Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edilmekte ve gerektiğinde yasal işlem yapılmaktadır.

İlçemizde şehir hayatına yakışmayan ve zabıta ekiplerimizin tespit ettiği ya da şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucu, 
çevre ve gürültü kirliği giderilerek gerekli tedbirler alınmıştır. Belediyemizden izin almadan bez afiş asan veya broşür 
dağıtarak çevreyi kirleten esnafa idari para cezası uygulanmıştır.

İlçemiz sınırları içerisinde izinsiz inşaat, evsel atık moloz dökümü yapan araç ve firma sahiplerine gerekli yasal işlemler 
yapılmıştır.

İşyeri Denetimleri

Pazaryeri Düzenleme ve Denetleme Çalışmaları

Seyyar Satıcılar ve İşyeri İşgalleri

Çevre ve Görüntü Kirliliği

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU DÜZENİ

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.

• 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.

• 1608 Sayılı Kanun ve UKOME’nin almış olduğu park 
yasağı ile ilgili kararlara istinaden Zabıta Müdürlüğü’nce 
kesilen  zabıtlar Belediye Encümenince onaylandıktan 
sonra Karar ve Tebliğ İlmühaberi, Tebliğ Alındısıyla 
birlikte Servisimizce tahsil edilmesi için zimmetli 
olarak gönderilmesini sağlamak ve tahsilini yapmak.

Görev Tanımı

Görevlerimiz

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve
Değerlendirmeler
• Encümenimizce 01/01/2018 ile 31/12/2018 tarihleri 

arasında, (5326 Sayılı Kabahatlar Kanununa göre 
kesilen Trafik para cezaları ve imarla ilgili para cezaları) 
682 adet Encümen ceza kararı tahakkuk edilmiş 
olup, tebliğ tebelluğ belgesi düzenlenerek içerikli 
bir şekilde posta yolu ile gönderiler düzenlenmiştır. 
Bunun sonucunda bize tahsilat hususunda geri 
dönen mükelleflerimize yasa gereği 15 gün içerisinde 

İCRA GELİR ve TAHAKKUK SERVİSİ

ödemeleri halinde kesilen cezanın % 25 indirim 
uygulanmıştır. Müracaat etmemeleri halinde 1 ayı 
geçtikten sonra kesinleşmiş idari para cezası yasal 
süreç sonucunda bankalara, Tapu Sicil Müdürlüğüne 
ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne yazışmalar yapılmış 
ve haciz işlemi uygulanmıştır.   

• İlan Reklam Vergisi için Beyannamelerimizi 
güncellemek için 1 memur arkadaşımız şehir merkezi 
ve 7 adet beldemizi dolaşarak esnaflarımızdan 
01/01/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında 320 
adet ilan reklam beyannamesi almış olup, güncelleme 
iş ve işlemlerini bitirmişlerdır.  İlan reklam vergisi 
için 01/01/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında 
2460 adet ödeme emri çekilmıştır. Günlük rütin 
işlerimiz esnasında işyeri açma ruhsatı almaya gelen 
vatandaşlar için beyan alarak beyan durumuna göre 
ilan reklam vergisi tahakkuku yapılmıştır.  2551 adet 
Haciz dosyası, açılmıştır. 

• Belediyemiz İlan memurluğunun iş ve işlemlerinide 
yapmaktayız. Aliağa belediyesinden gelen ölçü 
ayar memuru ile ortak çalışma sonucunda terazi 
beyannamesi vermeyen esnaflarımıza anons ve 
telefonla ulaşarak 41 adet beyan almış bulunmaktayız.

• İlan Reklam Vergisi  01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri 
tahakkuk toplamı 1.111.379,45 TL

• İlan Reklam Vergisi  01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri 
arasında  tahsilat toplamı 466,777,54 TL 

• Para Cezası 01/01/2018–31/12/2018 tarihleri arası 
tahakkuk toplamı  519,668,39 TL

• Para Cezası 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arası  
tahsilat toplamı  161,623,20 TL (% 32 oranında tahsilat 
gerçekleşmıştır.)
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Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak 2013 yılında Trafik Zabıta Birimi kurulmuş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Zabıta Yönetmeliğinin Zabıtamıza verdiği yetki çerçevesinde ilçemiz 
merkezindeki yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimler yapılmış 
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin almış olduğu park yasakları ile ilgili karara aykırı hareket 
eden araç sahipleri hakkında 588 adet zabıt tutanağı tutulmuş olup Belediyemiz Encümeninden 588 adet Encümen Ceza 
Kararı çıkmıştır.

Trafik Zabıta Birimi

Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan ALO 153  Şikâyet Hattı ile Menemen halkı sıkıntılarını dile getirmekte ve bu 
istekler kayda geçirilerek, bölgede bulunan ilgili ekibe bildirilmektedir.

Birimimize sistem üzerinden Gelen evrak sayısı 555 Adet ve Giden evrak sayısı 1105 Adet olup  yazışmalara  gerekli 
cevaplar verilmiştir;

Cumhurbaşkanlığı Cimer ve Kaymakamlık Makamı üzerinden elektronik ortamda gelen şikayetlerin değerlendirilerek 
mağduriyetler giderildikten sonra ilgililere ve ilgili mercilere gerekli bilgiler verilmiştir.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Belediye hizmet binası ve bağlı birimleri, kültür merkezleri, bilgi evleri, parklar 
v.b. yerlerin genel kontrolü ile kaçak hafriyat dökümüne mani olunması, gıda imalatı ve satışı yapan işyerlerinin 
denetlenmesi, işletmeler tarafından kapama saatlerine riayet edilmesinin sağlanması, yangın, sel baskını, toprak 
kayması, deprem gibi olağanüstü durumlarda hazır bulunulması, hafriyat alımından kaynaklanan bina çökmelerinde, 
tehlike oluşturan binaların çevresinde güvenlik kordonu oluşturularak, binaların gözetim altında tutulması ve bu yollarla 
mağdur olan vatandaşlarımızın malının hırsızlığa maruz kalmaması için tedbir alınması, tüm şikâyetlerin kabul ve 
intacının gerçekleştirilmesi gibi görevleri yerine getirmek üzere, 24 saat çalışma esasına uygun olarak her gece ekibimiz 
hizmetlerini yürütmektedir.

Menemen Belediye Başkanlığımızın belirlemiş olduğu kurban satış ve kesim alanlarında, sosyal ihtiyaçları (kafeterya, 
seyyar duş ve wc, Zabıta noktaları) bütün detayları ile dikkate alıp planlama yapan Zabıta Müdürlüğümüz, herhangi bir 
olumsuzluğa meydan vermeden Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve Resmi Bayramların tamamlanmasını sağlamıştır.

İhbar ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

Gece Denetim ve Kontrol İşleri

Özel Gün ve Bayram Çalışmaları

Menemenlilerin huzur ve refahı için çalışan personelimiz, halkın mağduriyetini önlemek ve gidermek, olumsuzlukları 
çözümlemek için suç ve kabahat unsuru barındıran hususları tespit edip, yaptırım uygulamasını sağlayarak hizmetleri 
yürütmektedir.İdari işlemlerimiz ikaz, uyarı ve ihtar niteliğinde yapılmış olup; daha iyi, daha hızlı ve daha çözümlenebilir 
yaklaşımla hareket edilmiştir. Muhtelif sebepler nedeniyle Zabıta Müdürlüğümüze ulaşan müracaatlar yerinde 
incelenmiş; düzeltilmesi mümkün olmayan konular ile ilgili 104 Adet genel encümen kararı 654 Adet encümen ceza 
kararı uygulanmıştır.

Uygulanan İdari Yaptırımlar

• Belediyemize;  dilekçe, telefon, e-posta vb. şekilde iletilen şikayetler ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi 
taleplerine istinaden, çevrenin korunması amacıyla denetimler yapılıp ve gereken önlemler alınmaktadır. 

• Gayrisıhhi müessese kapsamında olan işyerlerini konum, kapasite ve işletme  bazında asgari teknik ve hijyenik şartlar 
ile çevresel etkileri yönünden denetlenmekte ve ruhsat kontrolleri yapılmaktadır. 

• Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması için ambalaj atıkları yönetim planını hazırlandı, Ambalaj atıklarının 
kontrolü yönetmeliği kapsamında lisanslı firmalarla sözleşme imzalandı.

• Ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırma uygulaması belirlenen noktalara dağıtılan iç mekan kutuları ve kumbaralar 
ile yapılmaktadır. 

• Atık pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık pillerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermesini 
önlemek amacıyla okul ve kurumlara kumbaralar konulmakta ve toplanan piller lisanslı firmaya teslim edilmektedir.

• İlçemizden 2018 yılı boyunca toplam 1.215.00 kg cam ambalaj atığı toplanmıştır. İlçemiz genelinde toplam 50 adet 
cam kumbarası bulunmaktadır.

Görev Tanımı

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ
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RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılmasına yönelik 2012 yılında kapsamlı bir planlama yapılmıştır. 
İlçemizde bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılmasına yönelik büyük bir artış görülmüştür. 2018  yılı içerisinde 356 işyerine 
ruhsat verilmiştir.

Çevre ve insan sağlığına risk oluşturma düzeyi düşük olan ve gayrisıhhî işyerleri dışında kalan (bakkal, market, lokanta, 
giyim mağazası, her tür satış ve büro benzeri işyerleri) işyerleri bu kapsama girmektedir. Düşük risk grubuna giren sıhhi 
işyerleriyle ilgili ruhsat işlemleri kolaylaştırılmış, inşaat ruhsatı olması halinde sıhhi işyerlerine de daimi ruhsat verilmeye 
başlanmıştır. 2018 Yılı içersinde 233 adet sıhhi işyeri ruhsatı verilmiştir.

Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi ve konaklayabilecekleri (otel, içkili lokanta, bar, sinema, 
kahvehane, elektronik oyun yerleri, lunaparklar vb.) işyerleri bu kapsama girmektedir. Bu tür işyerleri insan faktörü 
yönünden risk teşkil ettiklerinden dolayı ruhsat verme aşamasında büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden umuma açık 
işyerlerinin ruhsatlandırılmasına daha fazla özen gösterilmektedir. 2018 Yılı içersinde 62 adet Umuma Açık İşyeri Ruhsatı 
verilmiştir.

Faaliyeti sırasında çevreye ve insanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren 
veya vermesi muhtemel olan ya da doğanın ve doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işyerleri bu kapsama 
girmektedir.

Risk özellikleri ve yasal zorunluluklar dikkate alınarak işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanmaktadır. Motor gücü kullanan 
gayrisıhhî işyerlerinden makine-elektrik-tesisat projesi istenmesi uygulamasına son verilerek esnafımızın daha kolay 
ruhsat alması sağlanmıştır. 2018 yılı içersinde 61 adet Gayri Sıhhi İşyeri ruhsatı verilmiştir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Sıhhi İşyeri Ruhsatları

Umuma Açık İşyeri Ruhsatları

Gayri Sıhhi İşyeri Ruhsatları

Hafta tatili ruhsatı, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu çerçevesinde verilmektedir. Kanunda hangi tür işyerlerinin hafta tatilinde 
açık olabileceği açıkça ifade edilmiştir. Müdürlüğümüz Hafta Tatili Kanunu gereği tatil günlerinde çalışan işyerlerine Hafta 
Tatili Ruhsatı vermektedir. 2018 Yılı içersinde 7 adet Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir.

Hafta Tatili Ruhsatı

2018 Yılı İtibariyle; İlçemiz Sınırları İçerisindeki
Mevcut İşyerlerini Gösterir Tablo

2018 Yılı İçerisinde İcra Edilen
Denetim Faaliyetlerini Gösterir Tablo

2018 Yılı İçerisinde Verilen
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

İşyeri Cinsi Adet
Lokanta 148

Otel 2
Kıraathane 400

İnternet ve Oyun Salonu 194
Pastane 86

Çay Ocağı 198
Bakkal 892
Fırın 70
GSM 511

Berber ve Kuaför 229
Diğer 2676

Toplam 5406

İşler Adet
İş Yeri Açma Ruhsatı 356

Süresiz Kapatılan İş Yeri 4
Peşin Para Cezası Verilen İş Yeri -
Kapatma Cezası Verilen İş Yeri 17
Kapatma Cezası Miktarı (Gün) 65

İhtar Verilen İş Yeri Sayısı 1341
Dilekçelere Verilen Cevap Sayısı 205

İş Yeri Sınıfı Adet
Sıhhi İş Yerleri 233

2. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler
3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler

14
39

Hafta Tatili Ruhsatı 7
Kıraathane 32

Oyun Salonu 42
İnternet Kafe 2

İçkili İstirahat ve Eğlence Yeri 4
Düğün Salonu 15

Toplam 356
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Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 1 sorumlu amir, 3 çavuş, 66 işçi olmak üzere toplam 70 personel çalışmaktadır.

Çalışma Saatleri 

Çöp Konteyner Ekibi :  06:00 - 14:00, 15:00 - 23:00 
Pazar Ekibi  :  Pazar kurulan günler 19:00 - İş bitimi

TTemizlik çalışmaları ilçemiz 7 belde ve 65 mahallesinde 20 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet traktör ile gerekli 
temizlik ve çöp toplama faaliyetleri yapılmaktadır.

• Evsel atık ve çöplerin toplanması ve Aktarma istasyonuna düzenli bir şekilde naklini sağlamak, 

• Cadde, sokak, mahalle temizliklerinin düzenli olarak hergün yapılması, pazar yerlerinin temizliği ve çevreye duyarlı 
deterjanla yıkanıp temizlenmesi,

• İlçemizde bulunan çöp konteynırlarının dezenfekte edilmesi, 

• İlçemizde bulunan elektrik direklerine, parklara, cadde ve sokaklara çöp kovalarının konması

• İlçemizde bulunan çöp konteynırlarının eskilerinin tamir edilmesi ve boyanması, 

• Temizlik işleri Amirliği olarak Ambalaj Atıkları Yönetmeliği gereği anlaşmalı geri dönüşüm firması aracılığıyla düzenli 
olarak toplanmasını koordine etmek ve ülke ekonomisine fayda sağlamak

• Çevre Kanunu çerçevesinde çalışmalar yapmak.

• Pazar esnafına çöp poşeti dağıtımı yapılarak akşam tezgah artıklarını çöp poşetine doldurup  bırakmaları sağlanmıştır.

Müdürlüğümüzün Görevleri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE ve TEMİZLİK

• İlçede ve beldelerde atılan evsel atıkların düzenli bir şekilde toplanarak aktarma istasyonlarına nakli sağlanmıştır 

• Günlük ortalama 250 ile 280 ton evsel atık toplanarak aktarma istasyonlarına götürülmüştür. 

• İlçemizde beldeler ve köyler olmak üzere toplam 650 adet yeni çöp konteynırı dağıtılmıştır. 1000 adet konteynır 
tekerleği kullanılamaz hale gelen tekerleklerin yerine takılmıştır. 800 adet çöp konteynırı tamir edilip boyandıktan 
sonra yerlerine bırakılmıştır. 

• 220 adet kül bidonu muhtelif yerlere konteynır kenarlarına bırakılarak çevrenin kirlenmesi önlenmiştir.

• İlçemiz belde ve mahallelerinde  bulunan camilerimiz talepleri doğrultusunda ilaçlanmış, temizlikleri yapılmış ve 
halıları da yıkanmıştır. 

• İş ekipmanımıza bu yıl dahil olan Konteyner yıkama Aracı ile günde yaklaşık 50 konteyner yerinde yıkanarak 
dezenfekte ve temizleme işlemi yapılmıştır. 

• İlçemizin uygun yerlerine 6 tonluk moloz konteynerları konulmuş molozların ve inşaat atıklarının çevreye yayılması 
engellenmiş moloz taşıma aracı ile nakliyesi sağlanmıştır. 

• Milli Eğitim Bakanlığına ait okullarda düzenli olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapılmıştır. 

• Kamu kurum ve kuruluşları ile tüm okullarda atık piller ile ilgili (TAP projesi kapsamında) atık pillerin evsel atıklardan 
ayrı toplanması ve toplanan pillerin bertaraf edilmesi sağlanmıştır. 

• Mart ve Eylül ayları arasında ilçemiz sınırlarında akşam 19:00 – 00:00 saatleri arasında haşere ve sinek için düzenli 
olarak ilaçlama yapılmıştır. 

• İlçemizde okullara, işyerlerine, fabrikalara geri dönüşüm konteynerları bırakılmış anlaşmalı firma tarafından düzenli 
olarak toplanması sağlanmış, kontrolü belediyemiz tarafından yapılmıştır.

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

• Belediyemiz dış ünitelerini bir araya toplayarak kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olup işlerin daha 
düzenli olması ve çabuk seri müdahale etme açısından daha faydalı olunmaktadır. 

• Hızlı nüfus artışına paralel olarak ilçemizin yüzölçümünün artması, sanayinin gelişmesi, konutların artması, çöplerin 
çevreye gelişi güzel atılması gibi etkenlerden dolayı atıkların insan sağılığını tehdit etmeden çevreden uzaklaştırılıp 
bertaraf edilmesi için çalışmaların düzenli bir şekilde yapılması sağlanmaktadır. 

• Çevre bilincinin arttırılması için kamu kurum ve kuruluşları ile okul gibi kurumlarda eğitici seminerlerin daha etkili 
olması için Milli eğitim müfredatına dahil edilmesi gerekmektedir. 

• Amirliğimiz yeni gelen konteynırlar ve çöp arabaları ile daha iyi ve kaliteli hizmet vermektedir.

Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

• Personele eğitim ve seminerlerin daha sık verilmesi, 

• Temizlik işleri Amirliğinde çalışan işçi personelin çalıştıkları ortam gereği en az altı ayda bir sağlık konrolünden 
geçirilmesi. 

• Ekonomik ve çevreci olan yer altı konteynırlarının ilçemizde imar yönünden problemsiz bölgelerinde faaliyete 
geçirilmesi. 

• Çevre bilincinin yaygınlaştırılması için kamu kurum ve kuruluşları sivil toplum örgütleri okullar ile işbirliği yapılarak 
eğitim çalışması ve seminerlerin yapılması.

Öneri ve Tedbirler



Menemen Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu130 131

TOPTAN ÇÖZÜM AMİRLİĞİ
Toptan Çözüm İşleri Amirliği bünyesinde 1 sorumlu amir, 5 Çavuş, 103 işçi olmak üzere toplam 109 personel çalışmaktadır.

Çalışma Saatleri 

Faraş Ekibi  :  07:00 - 15:00, 15:00 - 23:00 
Temizlik Ekibi  :  08:00 - 17:00

Temizlik çalışmaları ilçemizde 7 belde ve 65 mahallesinde 5 adet traktör, 4 adet yol süpürme aracı (hamarat) ile 
yapılmaktadır. 2 adet açık kasa kamyonet ile 5 adet traktör çöp araçlarının alamadığı çuvallı molozlar, külleri karışık 
çöpleri , eski koltuk , çekyat ve ağaç dalları gibi atıkların toplama işi yapılmaktadır. Bunların yanında moloz ekibi (1 kepçe 
1 kamyon) ile her gün ilçemizde ve beldelerde düzenli olarak inşaat atıkları , moloz ve hafriyatları toplamaktadır.
30 adet moloz konteynırı İlçemiz belde ve köylere dağıtılıp moloz konteynır aracı ile düzenli olarak alınmaktadır.

• Cadde, sokak ve mahalle temizliklerinin düzenli olarak her gün yapılması.

• Mahalle ve sokaklarda bırakılan moloz ve hafriyatların moloz ekibi tarafından düzenli olarak toplanması.

• İlçemizde ve beldelerde kurulan 10’ar kişilik 2 ekiple dönüşümlü ve düzenli olarak toplu temizliğin yapılması.

• İlçemize bağlı köylere her gün iki ekip ile dönüşümlü temizlik yapılması.

• İlçemizde bulunan elektrik direklerine, parklara, cadde ve sokaklara çöp kovalarının konulması. 

• Toptan Çözüm İşleri Amirliği olarak Ambalaj Atıkları Yönetmeliği gereği anlaşmalı geri dönüşüm firması aracılığıyla 
düzenli olarak toplanmasını koordine etmek ve ülke ekonomisine fayda sağlamak.

• İlçe stadyumunun temizlenmesi

• Çevre kanunları çerçevesinde çalışmalar yapmak.

Amirliğin Görevleri

• İlçemizde her gün düzenli olarak mahalle, sokak ve caddelerin temizliği yapılmaktadır.

• İlçede ve beldelerde atılan evsel atıkların düzenli bir şekilde toplanarak aktarma istasyonlarına nakli sağlanmıştır.

• İlçemiz belde ve mahallelerinde bulunan camilerimize talepler doğrultusunda ilaçlama ve  temizlik  yapılmış halılar 
yıkanmıştır.  

• Milli Eğitim Bakanlığı ait okullarda düzenli olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapılmıştır.

• Kamu kurum ve kuruluşları ile tüm okullarda atık piller ile ilgili (TAP projesi kapsamında) Atık pillerin evsel atıkların 

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

ayrı toplanması ve toplanan pillerin bertaraf edilmesi sağlanmıştır

• Moloz hafriyat ekibi 2018 yılında toplam 836 kamyon malzemeyi moloz ve inşaat atıklarını toplama merkezine 
götürülmüştür.

• Mart ve Eylül ayları arasında ilçemiz sınırlarına akşam 19:00 - 00:00 saatleri arasında haşere ve sinek için düzenli 
olarak ilaçlama yapılmıştır.

• İlçemizde okullara, işyerlerine, fabrikalara geri dönüşüm konteynırlara bırakılmış anlaşmalı firma tarafından düzenli 
olarak toplanması sağlanmış kontrolü belediyemiz tarafından yapılmıştır.

• Belediyemiz dış ünitelerini bir araya toplayarak kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olup işlerin daha 
düzenli olması ve çabuk seri müdahale etme açısında daha faydalı olunmaktadır.

• Hızlı nüfus artışına paralel olarak ilçemizin yüzölçümünün artması, sanayinin gelişmesi, konutların artması,  çöplerin 
çevreye  gelişi güzel atılması gibi etkenlerden dolayı atıkların insan sağlığını tehdit etmeden çevreden uzaklaştırıp 
bertaraf edilmesi için çalışmaların düzenli bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.

Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

• Personele eğitim seminerleri daha sık verilmesi.

• Toptan Çözüm İşleri Amirliğinde çalışan işçi personelin çalıştıkları ortam gereği en az altı ayda bir sağlık kontrolünden 
geçirilmesi.

• Çevre bilincinin yaygınlaştırılması için kamu kurum ve kuruluşlarına sivil toplum örgütleri okullar ile işbirliği yapılarak 
eğitim çalışması ve seminerleri yapılması. 

• Çevre bilincinin artırılması için kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili okul gibi kurumlarda eğitici seminerlerin daha 
etkili olması için Milli Eğitim müfredatına dahil edilmesi gerekmektedir.

Öneri ve Tedbirler
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• Park yapımı.

• Süs havuzu yapımı.

• Çevre düzenlemesi.

• Duvar ve korkuluk yapımı.

• Park, refüj ve yeşil alanların düzenli bakımı.

• Ağaç budama, kesim ve sabitleme çalışmaları.

• Park yenileme.

• Ağaç ve mevsimlik çiçek dikimi.

• Açık hava spor aletleri bakım onarımı.

• Sulama işleri.

• Süs havuzu bakımları.

Belediyemizin stratejik planında belirtilen görev ve misyonu ile yürüteceği çalışmalarıyla çağdaş bir kent olan 
Menemen’imizin yaşam standartlarının arttırılmasına katkı sağlamaktadır.

Menemen ilçesi olarak ilçemizde yaşayan insanların yaşam kalitesi, sağlığı ve huzuru için park, yeşil alan, rekreasyon 
alanları, mimari, sosyali 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 zararsız etkilerin azaltılması, kentsel dönüşümün 
tamamlayıcı unsuru olarak kent yeşil alanlarının yeterli ve dengeli olarak planlanması çağdaş kent yaşamı için gerekli ve 
önemlidir. Park ve yeşil alanların  peyzajının planlanması, uygulanması, görsel güzelliğin sağlanması, park ve çocuk oyun 
alanlarının tesisi ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bakım, onarımını yapmak, kent içi yeşil alanların önemi ve 
korunması konusunda halkın bilinçlenmesini sağlamak temel amacımızdır.

Müdürlüğümüz 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.

Yapım İşleri

Bakım, Onarım ve Hizmet İşleri

Şikayet ve Taleplerin Değerlendirilmesi

PARK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

• Viyadüklerin karayolu içerisinde bulunan kısımlarına işçilik ve dikimlerinin belediye personelleri tarafından özenle  
yapılıp dikilmesi sağlanmıştır.

• İlçemize bağlı belde ve köylerdeki bütün parkların temizlenmesi ve bakımı yapılmıştır.

• Yaklaşık 30 civarında benzinli bakım motorları alınarak yapılması gereken işlemler yerine getirilmiştir.

• 12 kişilik ekip ilçemizde bulunan tüm çimlerin biçilmesinde itinayla özen göstermiştir.

• Yaklaşık 130 kilo civarında tarım ilaçları ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılmıştır.

• Yaz sezonu boyunca çıkan yaban otlarının 2000 kilogram yeşil kurutan ilacı satın alınarak kullanılmıştır. Bu sebeple 
yazın çıkması muhtemel ot yangınlarının önlemi alınmıştır.

• İlçemiz sınırlarında bitkilerin içinde bulunan yaban otlarının 250 kadın yevmiyeci çalıştırılarak zaman zaman 
temizlemeler yapılmıştır.

• Çimlerimize vitamin gübre olarak 150 çuval civarında gübreleme işlemi yapılmıştır.

• 2018 yılı içerisinde resmi kurum ve vatandaşlarımızdan gelen dilekçe ve telefon aracılığıyla gelen talepler 
doğrultusunda gerekli görülen ağaç kesme, budama ve bakımları 8 kişilik ekip ve 1 sepetli araç ile gerekenler 
yapılmıştır.

• Park işleri olarak 39 personel, 2 traktör, 2 kamyonet, 1 doblo araçla parklara ait bakımların özenle ve titizlikle 
yapılması sağlanmıştır.

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
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Belediyemizin Menemen’e kazandırmış olduğu şehir parkımızın içerisinde bulunan Kafeterya uygun fiyat ve kaliteli 
hizmet anlayışı ile halkımıza hizmet etmekte, Kültür merkezimizde sinema ,tiyatro ve konferans,nikah salonu ve Ulukent 
Parkı içerisindeki kafeterya ile öğrencilerimizin,gençlerimizin ve tüm menemenlilerin hoşça vakit geçirirken kültür ve 
sanat etkinliklerini de sunmanın gayreti içerisindeyiz.

Belediyemizin,öğrencilerimizin hizmetine sunduğu Dersane kantini’ni de modern bir şekilde işletmekteyiz.

Üniversiteye hazırlanan gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlayabilmek, sigorta başlangıçlarını yapabilmek ve halkımıza 
ucuz katkısız ekmek sunabilmek için Menemenin önemli noktalarına 20 adet ekmek satış büfesi konularak,  gençlerimiz 
birer aylık dönemler halinde çalıştırılmaktadır.

META-SU LTD. ŞTİ.
Şirketimize ait olan Otobüs işletme amirliğimiz, 15 şoför 1 yönetici ve 7 Man Otobüs, 6 İveco  ile günde 18 saat aralıksız 
çalışarak kusursuz bir şekilde menemenlilere hizmet vermenin gayreti içindedir. Hizmete başladığımız ikram araçlarımız  
ile vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanında bulunarak  kabristanda pide-ayran  dağıtılımımız devam etmektedir.

Araç Filomuz

Sıra No Plakası Cinsi Modeli Markası
1 35 MBT 33 Otobüs 1999 Man
2 35 MBT 34 Otobüs 1999 Man
3 35 MBT 60 Otobüs 1999 Man
4 35 MBT 77 Otobüs 1999 Man
5 35 MBT 78 Otobüs 1999 Man
6 35 MKB 76 Otobüs 2004 Man
7 35 MKB 77 Otobüs 2004 Man
8 35 MKB 78 Otobüs 2004 Man
9 35 MKB 79 Otobüs 2004 Man

10 35 MHA 05 Otobüs 2004 Iveco
11 35 MHZ 65 Otobüs 2004 Iveco
12 35 MCB 24 Çift Kabin 2005 BMC
13 35 MCJ 98 Çift Kabin 2005 BMC
14 35 MCH 44 Çift Kabin 2005 BMC
15 35 MCU 88 Çift Kabin 2006 BMC
16 35 MFL 45 Çift Kabin 2004 BMC
17 35 MFL 82 Traktör 2005 Ford
18 Kepçe 1999 Hidromek
19 35 MSU 98 Cenaze Aracı 2012 Hyundai
20 35 AJ 0947 Cenaze Aracı 2012 Iveco
21 35 MST 89 İkram Aracı 2012 Faw
22 35 MST 90 İkram Aracı 2012 Faw

OTOBÜS İŞLETME AMİRLİĞİ
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Şehiriçi Ulaşım Güzergahlarımız

Otobüs İşletmemizdeki Araçlarımızın Güzergahları Sefer Saatleri
Garaj - Atatürk Mahallesi 06:00 – 00:00 (saatte bir)

Garaj, Gediz Evleri, İsmet İnönü Mah., Belediye Kooperatif 
Evleri, Hastane 06:30 – 23:30 (30 dakikada bir)

Asarlık - Hastane Ring 07:00 – 16:00 (saatte bir, hafta içi)
Ulukent - Kent 2 - Koyundere - Hastane 07:00 – 16:00 (saatte bir, hafta içi)

Kent 2 - Pazaryeri - Centaş ve Ulukoop Siteleri Salı günleri yarım saatte bir
Villakent - Bostanlı 08:00 - 12:00 -18:00 (günde 3 servis)

Seyrek - Villakent - Menemen 07:00 – 10:00 – 11:00 – 12:30 – 14:00 – 
16:00 – 17:00 (günde 7 servis)

Tuzçullu - Menemen Perşembe günleri 09:00 - 12:00 - 16:00
Ulukent ve Menemen’den Dershane Servis Haftanın 6 günü 3 servis

Seyrek - Villakent - Menemen Perşembe günleri 09:00 – 18:00 saatte bir 
ilave servis

Asarlık Toki - Menemen Perşembe günleri 11:00 – 12:00 – 14:00 
15:00 – 16:00 -17:00 (6 Servis)

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
• Belediyemiz Kültür Merkezimizdeki sinema, tiyatro faaliyetleri, okul etkinlikleri ve özel gün ve gecelere servis hizmeti 

verilmiştir.

• Askere giden gençlerimizin aileleri ve sevenleri tarafından uğurlanmaları amacı ile servis hizmeti verilmiştir.

• Hemşehrilerimizin acılı günlerinde yanlarında olabilmek için ilçe kabristanına servis hizmeti verilmiştir.

• Dini bayramlarımızdan önce arife günleri kabristana ring seferleri düzenlenmektedir.

• Şirketimiz tarafından yapılan bu hizmetler ücretsiz yapılmaktadır.

ÇEVRE ŞUBELERİMİZ

Asarlık Sube Sorumlulugu.

ı

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Belediyemiz Asarlık Şube Sorumluluğun’da 2018 yıl içersinde hizmetlerimizi bir plan ve program dâhilinde yerine getiren 
personel listemiz.

Şube Sorumlusu  : 1 Personel

Çöp Konteynır Temizliği : 2 Şoför, 4 Temizlik İşçisi

Asarlık Karakol Görevli : 1 İşçi

Faraşda Çalışan  : 24  Faraş ve Temizlik İşçisi

İşçi Sorumlusu  : 1 (Çavuş)

Memur   : 1 Tahsildar

• Asarlıkta bulunan mahallelerin, cad. ve sk yol bakım onarım ve çalışmaları yapılmıştır.

• Asarlıkta bulunan 5 mahallemizde çöp konteynır temizlik işleri 7 günü ivedilikle yapılmaktadır. Beldede eski olan 
konteynırların bakım ve onarımı yapılmıştır. Yol süpürge aracı ve tüm personel ile birlikte zaman, zaman genel 
temizlik yapılmaktadır.

• Mevcut park ve bahçelerin genel temizliği ve bakımı yapılmaktadır.

• Cadde ve sokaklarda meydana gelen ve İzsu Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin giderdiği içme suyu, kanalizasyon 
arızaları sonucu oluşan parke taşları, bordürleri ve asfaltı bozulan yollar İZSU VE İZBETON Genel Müdürlüğü ‘ne 
bildirilerek bakım ve onarımları sağlanmıştır.

• Mevcut bulunan okullarımızda ağaç kesimi, bahçe düzenlemesi ve eksik oturma banklarının tamamlanması 
sağlanmıştır. Okullarımızın düzenlediği etkinliklere gerekli destek ve katkı sağlanmıştır.

• Yaz döneminde sivrisinekle mücadele için gerekli ilaçlama yapılmış olup, gerekli verim alınmış bulunmaktadır.

• Cadde ve sokaklarda eksik olan aydınlatmalar, TEDAŞ ‘a bildirmek suretiyle giderilmeye çalışılmıştır. Ancak TEDAŞ 
ekiplerinin yetersiz kaldığı yerde Belediyemiz Elektrik İşleri Amirliği’nin desteği ile giderilmiştir. 

• Yaz döneminde vidanjörle mevcut ağaçlarımızın sulaması yapılmıştır.

• Vidanjör ve itfaiye aracı ile vatandaşlarımızın ev ve işyerlerindeki kanalizasyon arızaları giderilmiştir.

• Dere Islah planın çerçevesinde sağlı sollu olmak üzere İzmir Büyükşehir Park ve Bahçe Daire Başkanlığı’ile birlikte 
çalışmalar yürütülerek yeşillik ve ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. 

• Diğer beldelerde olduğu gibi Asarlık Yeşil pınar Toki evlerinden belediyemizce daire kiralanmış olup sağlık personeli 
ile birlikte hizmet vermektedir. 

     
• Irmak mah.9520 sk.belediyemiz talebiyle çocuk oyun grubu be fitnes yerleri yapıldı.

• Yine belediyemiz takibiyle Irmak Mah.9535-9538-9539 sk.Ozal bulvarına bağlanan kısımlarının alt yapı olarak 
yağmur gider sorunları çözüldü.

• Irmak Mah.520-528 sk kesiştiği noktada bordür taşları, merdiven ve korkulukları yapılmıştır.

Genel Bilgiler
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Emiralem Sube Sorumlulugu.

ı

Genel Bilgiler
Belediyemiz Emiralem Şube Sorumluluğu’nda 2018 yılı içerisinde hizmetlerimizi bir plan ve program dâhilinde yerine 
getiren personel listemiz;

Şube Sorumlusu   : 1 Personel

Memur    : 1 Personel (Hal bekçi)  

İşçi (Gece Güvenlik Görevlisi) : 2 Personel (Hal gece)

İşçi (Gece Güvenlik Görevlisi) : 1 Personel (Zeytindağı Fabrikası gece)

İşçi    : 14 Personel

Toplam    : 19 Personel

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
• Belediyemiz Toptancı sebze ve meyve halinde 24 saat 1 sorumlu personel olmak üzere  1 memur ve 2 işçi (Güvenlik 

görevlisi) olmak üzere toplam 4 personel ile hizmet verilmiş ve hal hizmetleri aksattırılmadan yürütülmüştür.

• Belediyemize ait futbol sahasının gübreleme, ilaçlama ve sulama işleri bir personel ile aksatılmadan yürütülmüştür.

• Belediyemiz Emiralem şube sorumluluğunda bulunan  bölgede haftanın 6 tam gününde (yaklaşık 60 ton evsel atık) 
çöp toplama işi   1 şoför ve iki araç arkası personel ile Belediyemizce yapılmakta olup,   personel ile mevcut yollar 
süpürülerek temizlenmekte ve  haftanın hemen hemen her  gününde de traktör römorku ile konteynır dışına dökülen 
inşaat atıkları,ağaç dalları ve diğer vs. pisliklerde Emiralem şubesinde görevli personel ile  toplanmaktadır.

• Emiralem ve Değirmendere olmak üzere kanalizasyon olmayan ve henüz bağlantısı yapılmayan yerlerden gelen istek 
doğrultusunda foseptik çukurları belediyemiz vidanjörü ile  temizlenmektedir.

• Yaz mevsimi gelmeden önce bordür taşlarının diplerinde diğer yerlerde çıkan yabancı otlarla mücadele edilmiş ve 
ilaçlamaları yapılmıştır.

• Bütün yaz mevsimi boyunca Belediyemiz Emiralem şube sorumluluğunca Emiralem’de haftada 4 gün ve yakın 
köylerde haftada 2 kez olmak üzere sinek ilaçlaması yapılmıştır.

• İzsu görevlilerince yapılan su ve kanalizasyon tamirleri sonucunda bozulan yerlerin çok acil olan bölümleri Belediyemiz 
görevlilerince onarımı yapılmıştır.

• Emiralem şube sorumluluk alanı içinde kalan Düğün salonumuz 2018 yılı içinde halkımıza hizmetine devam etmiş, 
temizliği, bakımı Belediyemiz Emiralem şubesinde görevli  personel tarafından  yapılmıştır.

• Belediyemiz Zeytinyağı fabrikası 2018 yılında Emiralem şube sorumluğunda bulunan personel ile düzenli olarak 
çalışmış ve halkımıza hizmetine devam etmiştir.

• Belediyemiz tarafından 2018 yılı içinde Değirmendere Çamlık kahvesinin yan tarafına yeşil alan park yapılarak 
ışıklandırılması tamamlanmıştır.

Koyundere Sube Sorumlulugu.

ı

Genel Bilgiler
Belediyemiz Koyundere Şube Sorumluluğu’nda 2018 yılı içerisinde hizmetlerimizi bir plan ve program dâhilinde yerine 
getiren personel listemiz;

Şube Sorumlusu     : 1 Personel

Çöp Konteynır Temizliği ve Yol Süpürge Hizmetleri : 1 Şoför, 2 Personel

Çok Amaçlı Spor Salonu    : 1 Personel 

Sabit Faraşçı     : 20 Personel

Toplam      : 25 personel

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
• Koyundere de bulunan Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Gazi ve Ulus Mahallelerinin cadde ve sokaklarındaki yapamadığımız 

eksikler tespit edilerek Belediyemiz veya İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine bildirilmektedir. 

• Yapılan yazışmalarla Merkezimiz ve Şube arasındaki koordinasyon sağlanmaktadır. 

• Koyundere’de bulunan 4 mahallemizde çöp konteynerlerinin temizlik ve atıkların toplanması işleri haftanın 7 günü 
ivedilikle yapılmaktadır. Mevcut konteynerlerin bakım ve onarımı yapılmaktadır. Yol süpürge aracı ve tüm personel 
ile birlikte zaman zaman genel temizlik yapılmaktadır. 

• Cadde ve sokaklarda meydana gelen ve İzsu Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin giderdiği, içme suyu , kanalizasyon 
arızaları sonucu oluşan parke taşı, bordürleri ve asfaltı bozulan yollar İzbeton ve İzsu Genel Müdürlüğüne istişare 
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. Zaman zaman genel temizlikler yapılmıştır. 

• Cadde ve sokaklarda eksik olan aydınlatmalar TEDAŞ’a bildirilmek sureti ile giderilmeye çalışılmış, ancak Tedaş 
ekiplerinin yetersiz kaldığı yerlerde Belediyemiz Elektrik İşleri Amirliği’nin desteği ile karanlıkta kalan sokaklar 
aydınlatılmıştır. 

• Yaz döneminde sivrisinekle mücadele için gerekli ilaçlama yapılmış olup istenen verim alınmıştır. 

• Vidanjörle mevcut ağaçlarımızın sulanması düzenli yapılmaya çalışılmıştır. 

• Vatandaşlarımızın ambulans ve cenaze aracı talepleri karşılanmaya çalışılmıştır.

• Asker ve düğünler için gelen otobüs talepleri Otobüs İşletme Amirliğine iletilmiştir. 

• Yapılan çalışmalar belediyemizin diğer ünite ve şubeleri ile koordinasyon halinde gerçekleştirilmiştir. Hizmetlerimiz 
mevcut personelimiz ile en üst düzeyde performans gösterilerek yerine getirmeye çalışılmıştır.
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Maltepe Sube Sorumlulugu.

ı

Genel Bilgiler
2017 yılında belediyemiz Maltepe Şube Sorumluluğu’nda hizmetlerin bir plan ve program dahilinde yerine getirilmesinde 
görevli personel listesi  aşağıda çıkarılmıştır.

Şube Sorumlusu  : 1 Personel

Temizlik işçisi       : 16 Personel

Geçici işçi              : 17 Personel

Toplam  : 34 Personel

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
• Maltepe Mustafa Kemal ATATÜRK Mahallesindeki düğün salonumuzun iç ve dış cephe boyaları yapılmıştır. 

• Maltepe Mustafa Kemal Atatürk ve 75. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde balıkçılarımızın yolları dahil olmak üzere 
yaklaşık 15 km arazi yolu sati kaplama asfalt yapılmıştır. .

• Kesik Mahallemizin ova yollarının bir bölümü İzbeton tarafından sati kaplama asfalt yapılmıştır. 

• Çavuş Mahallemizin merkezine merkezi güzelleştiren bir havuz inşa edilmiştir. 

• Musabey ve Çavuş Mahallelerimizde İzsu’nun atık su ve yağmur suyu altyapı kanalizasyon çalışmaları devam 
etmektedir. 

• Kesik mahallemizdeki İzsu’nun atık su ve yağmur suyu kanalizasyon çalışmaları tamamlanmış olup izbeton tarafından 
sıcak asfalt yapımına başlanmıştır. 

• Sorumluluk alanımızda yağmur sularının deşarj olduğu drenajların kış gelmeden temizliği yapılmıştır. 

• Belediyemiz Maltepe sınırları içerisinde bulunan Pazar yeri ve düğün salonunun düzenli olarak temizliği yapılarak 
Pazar yeri pazarcı esnafının, düğün salonu da halkımızın hizmetine devam etmektedir. 

• Şubemiz sorumluluğundaki mahallelerin yaz mevsimi süresince 1 adet araç ve 1 personel ile kara sinek ile sivrisineğe 
karşı düzenli bir şekilde ilaçlaması yapılmıştır. 

• Bölgemizde kanalizasyon olmayan yerlerde vatandaşlarımızın vidanjör talepleri karşılanmış ve foseptik çukurları 
düzenli olarak temizlenmiştir. 

• Sorumluluk alanımızdaki okullarımızın tüm ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanmıştır.

• Belediyemiz Maltepe hudutları içerisinde fıstık çamlarının bakımı ve yangına karşı temizliği yapılmıştır.

• Sorumluluk alanımızda  mahalle muhtarlarımız ile koordineli bir şekilde çalışarak İzsu yetkilileri ile diyalog içerisinde 
meydana gelen su ve kanal arızaları vatandaşlarımızı mağdur etmeden yapılmıştır. 

• Sorumluluk bölgemizdeki elektrikle ilgili problemler belediyemiz bünyesindeki elektrik işleri sorumlu personel 
tarafından giderilmiştir.

Seyrek Sube Sorumlulugu.

ı

Genel Bilgiler
2018 yılında belediyemiz Seyrek Şube Sorumluluğu’nda hizmetlerin bir plan ve program dahilinde yerine getirilmesinde 
görevli personel listesi  aşağıda çıkarılmıştır.

Şube Sorumlusu  : 1 Personel

Tahsildar : 1 Personel

Bekçi  : 3 Personel

Şoför  : 2 Personel

Temizlik İşleri : 18 Personel

Toplam  : 25 Personel

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
• Seyrek şube sorumluğumuz bünyesinde 25 çalışanımız bulunmaktadır. Sorumlu müdür,1 tahsildar,3 bekçi, 2 şoför, 18 

kişilik genel temizlik personeli görev yapmaktadır.

• Şubemizde tahsilat işlemleri Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin belirlediği ücret ve tarifeler uygulanarak 
emlak ve tahsilat işlemleri gerçekleştirilmiştir.

• Sorumluluğumuz alanındaki bütün mahallelerimizin ova yolları belediyemizin greyderi ile düzeltilmiştir.

• Sınırlarımız içerisinde oluşan tüm molozlar ve bahçe atıkları traktör ve römork ile temizlendi.  

• Şubemize bağlı bütün mahallelerimizin park ve bahçelerinin ağaçlarının budamaları ve çimlerinin biçilip sulanması 
yapıldı.

• Bölgemizin bütün sokaklarında ilkbahar ve yaz döneminde çıkan yeşil ve kuru otlar ilaçlama veya biçilerek temizlendi.

• Şubemize bağlı bütün mahallelerimizde bulunan okul ve camilerin bakımı düzenli olarak yapıldı.

• Bölgemiz sınırları içerisinde yol kenarlarında bulunan bütün ağaçların budama işleri belediyemizin merdivenli 
itfaiyesinden faydalanılarak yapıldı. 

• Bölgemiz sınırları içerisinde yaptığımız budama çalışmaları sonucu elde ettiğimiz odunları bölgemizdeki ihtiyaç 
sahibi olan kişilere dağıttık.

• Bölgemiz sırları içerisinde bulunan Seyrek, Tuzçullu, Villa Kent mahallelerimizde belediyemiz tarafından verilen iftar 
yemeklerine personelimiz tarafından gerekli destek verildi.

• Bölgemiz sınırları içerisinde yer alan Seyrek, Tuzçullu, Villa Kent, Günerli, Süzbeyli mahallelerimizin sivrisinek ve 
karasinek ile mücadele amaçlı ilaçlama çalışmalarımız periyodik olarak gerçekleştirildi.      

• Sorumluluğumuz alanında İZ-SU ve Türk Telekom ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bozulan bütün parke taşlı 
yollarımızın yama çalışmaları personelimiz tarafından yapıldı.

• Sorumluluk alanımızdaki çöp konteynerlerinin gerekli bakım, onarım ve boyama işleri yapıldı. Kullanılmaz hale gelen 
çöp konteynerlerinin yerine yenileri konuldu.

• Bölgemiz sınırları içerisinde bulunana rögarların kış mevsimi öncesinde gerekli temizliği ve mazgallarının bakımı 
yapılmıştır.
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Türkelli Sube Sorumlulugu.

ı

Genel Bilgiler
2018 yılında belediyemiz Türkelli Şube Sorumluluğu’nda hizmetlerin bir plan ve program dahilinde yerine getirilmesinde 
görevli personel listesi  aşağıda çıkarılmıştır.

Şube Sorumlusu  : 1 Personel

Tahsildar : 1 Personel

Temizlik İşleri : 14 Personel

Toplam  : 16 Personel

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
• Türkelli, Buruncuk ve Hatundere Mahalleleri içerisinde ve ova yollarının bozulan kısımları lokal dolgu yapılıp 

düzeltilmiştir.

• Mahallelerimizden geçen dere tren yoluna kadar ıslah çalışması yapılıp temizlenmiştir.  Dere üzerinde  vatandaşlarımızın 
yaya ve araçları ile geçetiği köprülerin ve tren yolu alt geçiş köprülerinin giriş ve çıkışları temizlenmiştir.

• Atatürk meydanında ve mahallelerimizde bulunan parkların çim biçimleri, sulamaları ve budama işleri düzenli olarak 
yapılmıştır.

• Kullanım ömrünü bitirmiş olan çöp konteynırları, yenileri  ile değiştirilerek uygun yerlere koyulmuştur, ayrıca 
tekerlekleri kırılan çöp konteynırların yenileri ile değiştirilerek bakımları yapılmıştır.

• Türkelli, Buruncuk ve Hatundere Mahallelerimiz de bulunan okullarımızın bahçesinde bulunan ağaçlar budanarak 
bahçe temizliği yapılmıştır, aynı zamanda camilerimizin bahçe temizliği, çim biçme ve ağaç budama işleri yapılmıştır.

• Mahallemizde vatandaşlarımızın büyük katılımları ile belediyemiz tarafından iftar yemeği verilmiştir.
 
• Türkelli şube binamızda bayanlarımıza biçki dikiş ve nakış kursu açılmış,  kurs bitiminde Menemen’de el emeği 

ürünleri sergilenmiştir.

• Türkelli, Buruncuk ve Hatundere Mahallelerimiz yıl boyunca periyodik aralıklarla cadde ve sokakları süpürülüp 
temizlenmiş, cadde ve sokaklara yeşil kurutan ot ilacı atılarak yabani otların çıkması önlenmiştir.

Ulukent Sube Sorumlulugu.

ı

Genel Bilgiler
Belediyemiz Ulukent Şube Sorumluluğu’nda 2018 yılı içerisinde hizmetlerimizi bir plan ve program dâhilinde yerine 
getiren personel listemiz;

Şube Sorumlusu  : 1 Personel

Tahsildar  : 3 Personel

Bekçi   : 2 Personel

Temizlik Personeli  : 53 Personel

Toplam   : 59 Personel

• Şube binamızda bu yıl içinde 744.413,16 tl emlak vergisi tahsilatı yapılmıştır.

• Bölgemiz sınırları içersinde mevcut olan 2 çöp aracı ile vardiyalı ve düzenli olarak çöpler toplatıldı,eksik olan yerlere 
konteynır ilave edildi.

• Bolgemiz sınırları içinde 2 traktör ile moloz , dal gibi evsel atıklar düzenli olarak toplanmıştır.

• Park ve bahçelerdeki eksikliklerin tespit edilerek gerekli bakımın yapılması sağlandı.

• Sınırlarımız içersindeki kuru ot temizleme ve atma işlemi yapıldı.

• Şubeniz sınırları içindeki park , bahçe ,yol kenarları ve orta refüşlerdeki ağaçların budanarak düzenli hale getirilmesi 
sağlandı.

• Şubemiz sınırları içindeki park bahçelerin yaz mevsimi boyunca çimlendirilmesi sağlandı. Temizlik, sulama, çim 
biçme, budama işlemleri düzenli olarak yapıldı.

• Sınırlarımız içersindeki bahar mevsiminde çıkan yabani otları kurutmak için ilaçlama işlemi düzenli olarak yapılmıştır.

• Bölgemizdeki okulların bahçe , çevre temizlikleri ile ağaç budamaları yapılmıştır.

• Belediyemiz tarafından düzenlenen sosyal etkinliklerin zaman ve yerlerini belirten el ilanları dağıtılmıştır.

• Bölgemiz sınırları içerisindeki başı boş dolaşan ve saldırgan olan köpekler düzenli olarak toplatılmıştır.

• Şubemiz sınırları içirsindeki ramazan ayı iftar yemekleri verilmesine personelimiz tarafından yardımcı olunmuştur.

• Şubemiz sınırları içindeki sanayi bölgesinin düzenli periyotlarla temizliği yapılmaktadır.

• Bolgemiz sınırları içindeki belediye düğün salonunun gerekli bakımları yapılarak vatandaşlara hizmet verilmesi 
sağlanmıştır.

• Yaz aylarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalışıp sivrisinek ve haşerelerle mücadele edilmiştir.

• Sınırlarımızdaki tatlı su deposu düzenli olarak temizlenmiş olup dağdan gelen boru hattınında bakım ve onarımı 
yapılmıştır. Vatandaşlara daha sağlıklı su verilmesi sağlanmıştır.

• Halkın şikayet ve önerisini alarak gerekli müdehale zabıta ekiplerimize bilgi verilerek giderilmesi sağlanmıştır.

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
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KURUMSAL KABİLİYET ve
KAPASİTENİN

DEĞERLENDİRİLMESİ
Menemen sürekli “büyüyen” bir kenttir. Özellikle son yıllardaki büyüme kontrollü ve düzenlidir. Ticaret, sanayi, eğitim 
önemli başlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle çalışan, üreten genç nüfusun dinamizmine ve değişimine uygun 
yapılanmaya gidilmesi zorunludur. Belirtilen dinamiklerin şehir nüfusunda etkin olduğu yerlerde bilgi ve teknolojiyi, 
hedeflerin başına koymak gerekmektedir. Buradan hareketle; bilgi teknolojileri ile ilgili yatırımların halkın ihtiyaç ve 
taleplerinin “bir adım önünde” planlanması ve teknoloji yatırımları konusunda öncü, koordinatör görevi üstlenilmesi 
gerekmektedir.

Konu ile ilgili belirlenen misyonun yanında yakın hedefler olarak; 

Kent Bilgi Sistemi Projesinin sağlıklı bir şekilde tüm belediyede uygulanır, desteklenir ve sürdürülür bir proje olma 
özelliğinin takip, kontrol ve koordine edilmesidir. Bu proje hem belediyemiz hem de Menemen’de bulunan tüm kamu 
kurumları ve tüzel kişiler açısından önem arz etmektedir.

Belediyede bulunan Bilgi Sistemleri Donanım Merkezi ve Bilgi Sistemleri ile ilgili projeler sürekli gözden geçirilerek ihtiyaç 
duyulan alanlarda gerekli revizyonlar yapılmalıdır.

Elektronik Belediyecilik (e-belediye) ile ilgili kullanılmakta olan uygulamalar “Kent Bilgi Sistemi” ile birleştirilmiştir. Bu 
birliktelikten doğan veri gücünün, interaktif belediyecilik uygulamalarında daha yaygın kullanılması planlanmaktadır.

Mevcut sistemdeki, iç ve dış iletişim kanallarının, güvenlik ve görüntüleme sistemlerinin, bilgi alınması ve verilmesi ile 
ilgili alanlarda yeni teknolojilerin takibi ve uygulaması, fayda/maliyet analizi yapılarak, öncelik sırasına göre hizmete 
sunulacaktır.

Kent Bilgi Sistemi Projesinin hedeflerinden biri de; bilgi değişiminde toplumsal fayda oluşturacak tüm kurum ve 
kuruluşlarla (kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütleri), belli şartlar ve sınırlar dahilinde, protokol 
yapılarak ortak kullanılacak bir bilgi tabanı oluşturulması ve karşılıklı kontrol ve etkileşimle verimliliğin arttırılmasının 
hedeflenmesidir. Bilginin ortak kullanımı, doğruluğu ve işlemlerin hızlı sonuçlanması için bu önemli bir adım olacaktır. 

İlçenin tüm kurum ve kuruluşlarının (kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütleri) tek çatı altında 
toplanması ve ilçe ile ilgili en yeni haber, bilgi ve duyuruların yer aldığı; Menemen ile ilgili aranan bilgide ilk başvuru 
kaynağı olabilecek bir proje hayata geçirilecektir. Bütün bu çalışmaların yürütülmesi ve kurumsal yapının etkin bir şekilde 
işlevselliğinin sağlanması insan kaynaklarının güçlü olmasına bağlıdır. Çünkü sistemin etkin işlemesi yüksek motivasyonlu 
kalifiye insan kaynağına bağlıdır. Genel olarak bir organizasyondaki tüm çalışanlar insan kaynaklarını oluşturur. Daha 
açık bir ifade ile, organizasyondaki üst, orta ve alt kademe yöneticiler, teknik personel, danışman olarak istihdam edilen 
personel, tam süreli ya da kısmı süreli çalışan personel, işçi ve memurlar ve diğer şekillerde istihdam edilen tüm personel 
organizasyonun insan kaynaklarını oluşturur. 

İnsan kaynaklarının kullanımı, verimliliğe katkısı bakımından bir organizasyonun temel unsurlarından olan sermaye ve 
teknolojiye göre daha fazlasını vaat etmektedir. Diğer kaynakların ve o kaynaklara ait verimliliği artırmanın bir üst sınırı 
vardır. İnsan kaynaklarının verimliliğinin artırılmasının ise bir üst sınırı yoktur. Kaldı ki malzemeyi kullanan da işleyen de 
teknolojiyi kullanan da insandır. Dolayısıyla verimlilik, insana rağmen değil insan ile artırılabilir. Bu anlamda kurumun 
başarısı ve hedeflerini daha ileri noktalara taşıyabilmesi için çalışan odaklı değişimlere/gelişimlere önem verilecektir. 
Personelin uzmanlık alanı, kabiliyeti ve beklentileri, motivasyonu doğrultusunda istihdamı sağlanacaktır. Diğer taraftan 
fiziki koşulların iyileştirilmesinin yanında çalışanların maddi beklentileri dikkate alınarak gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. 
Çalışanlardan maksimum verimlilik elde edebilmek için bazı tedbirler alınacak, örneğin Personel Performans Programı 
(PPP) daha sistemli bir şekilde hayata geçirilecektir.

Çalışanların performansını arttıracak, iş kapsamındaki motivasyonunu sağlayacak ödül odaklı bir sisteme geçilmesi için 
çalışma başlatılacaktır. Personel Performans Programı (PPP) yazılımları üzerinden Menemen Belediyesi kurumsal yapısına 
ve personel yapısına uygun bir modül oluşturularak personel performansına yönelik uygun çözümler geliştirilecektir.

Belediyemiz çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimi, motivasyonlarının sağlanması için kurum içi eğitimlere özellikle 
önem verilecek, Kalite Belgesi’nin gerektirdiği hizmet içi eğitimler aksatmaksızın uygulanacaktır.
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Birimlerin çalışmalarında esas alacakları görev ve yetkileri ile ilgili karmaşalar giderilmiş ve uygun çalışma koşulları idare 
tarafından sağlanmıştır. Öneri ödül modülleriyle çalışanların kurumun faaliyetleri hakkında fikirlerini daha sistemli bir 
şekilde alma imkanı olmuştur. Bu uygulamalar yeni dönemde de geliştirilerek sürdürülecektir. Belediyemizin katılımcı 
yönetimi gerçekleştirebilmesi, vatandaş odaklı yönetim anlayışını uygulayabilmesi, kaynaklarını etkin ve verimli 
kullanabilmesi için kurum dışı iletişimini de geliştirmesi gerekmektedir.

Belediyemiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halkla birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti 
içerisinde olan bir kurumdur. Halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle 
uygulanmalıdır.

Dış çevreyi oluşturan unsurlar (nüfus, demografik yapı, coğrafi alan, kentsel gelişme, sosyokültürel hayat, ekonomik 
durum, turizm ve coğrafi bilgi sistemleri) doğrudan veya dolaylı olarak belediyelerin faaliyet alanlarını etkilemektedir. 
Dolayısıyla belediyelerin dış çevresinde meydana gelebilecek değişiklikleri sürekli olarak analiz ederek ortaya çıkabilecek 
fırsat-tehditleri önceden tahmin edip gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Bununla birlikte, iç çevre araştırmalarıyla 
sağlıklı bir şekilde ortaya konan üstün ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler ile birlikte değerlendirilerek en uygun stratejiler 
belirlenebilecektir.

Sonuç olarak çevrenin sürekli ve sistematik analizi; güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi, değişimlerle birlikte ortaya 
çıkabilecek fırsat ve tehditlerin tahmin edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Güçlü Yönler;
Belediyenin iç çevre analizi sonucu ortaya çıkarılan kaliteli hizmet sunumu potansiyeli ve yetenekleridir. Güçlü yönlerin 
farkında olmak bir yandan belediyenin dış çevresinde ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmesine yararken diğer 
yandan belediye için tehdit içeren çevre unsurlarına yönelik önlem alınmasını sağlamaktadır.

Zayıf Yönler;
Belediyenin imkânlarının ve yeteneklerinin temel kentsel hizmet sunumunda ve çevresindeki değişikliklere cevap 
vermede yetersiz kalmasını ifade etmektedir.

Fırsatlar;
Çevre analizinde belediye faaliyetleri açısından olumlu sonuçlar elde etmek için elverişli şartların ortaya çıkması yada 
gelecekte daha kaliteli hizmet sunumu için imkân sağlayacak potansiyele sahip konular olarak tanımlanabilir.

Tehditler ise;
Belediyenin stratejik amaçlarını gerçekleştirmesine engel teşkil eden, temel kentsel hizmetlerde başarısını engelleyen ve 
belediyeyi zarara uğratan unsurlardır. Ancak tehditler de fırsatlar gibi, çevre koşullarının analizi ve değerlendirmesiyle 
açığa çıkartıldığı zaman; buna karşı önlem alınabilir, hatta bazı koşullarda gizli bir fırsat haline bile çevrilebilir.

Menemen  Belediyesi için güçlü ve zayıf yönlerin bilinmesi; stratejik planlama çalışmasıyla, ortaya konulan fırsatlardan 
yararlanılmasında, tehditlerin en az etkiyle atlatılmasında, ciddi güçlük ve sınırlamalara yol açabilecek problemlerin 
çözülmesinde ve doğru tercihlerin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır.

Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler

Güçlü Yönlerimiz Güçlendirilmesi Gereken Yönlerimiz

1 Şeffaf ve katılımcılığa önem veren, güleryüzlü bir 
hizmet anlayışının kurumca benimsenmiş olması. 1 Belediyenin mali yapısı.

2 Kaynak ve yatırım planlaması yaklaşım ve tecrübesine 
sahip olmamız. 2 Plan, hâlihazır ve kadastral paftaların sayısal 

ortamda bulunmaması.

3 Belediye başkanının hizmet tanıtımı ve vatandaş 
ilişkilerindeki liderliği. 3 Dijital arşivleme sisteminin olmaması.

4 Sosyal Belediyeciliğin ön plana çıkmış olması. 4 Kent Bilgi Sistemi çalışmalarının etkin bir şekilde 
yürümemesi.

5 İlçe halkının ve belediye personelinin, belediye 
yönetimine olan güveni. 5

Genişleyen sınırlar ile birlikte imar 
planlamasında yaşanan sorunlar. (özellikle 
Asarlık bölgesindeki plansız yapılaşmaların 
oluşturduğu imar sorunları)

6 İlçemiz genelinde altyapı, yol, su ve kanalizasyon 
çalışmalarının  %90’ının tamamlanmış olması. 6

İlçemizin sınırlarının büyümesi ile birlikte 
artan sorunlarımızın büyükşehir belediyesine 
iletilmesine rağmen bürokraside yaşanan 
gecikmeler nedeniyle çözümünün geç olması.   

7 Pratik kararlar alan yönetim anlayışının uygulanması. 7 İzleme, denetleme ve raporlama sisteminin 
yetersiz olması.

8 Yönetim ve hizmet kalitesinin iyi olması. 8 Artan projelere göre finansal ve insan 
kaynaklarının yetersizliği.

9 Yöneticilerin değişime ve dönüşüme açık olmaları ve 
dönüşüm projelerine öncelik vermeleri. 9

İlçemiz sınırları içersindeki büyükşehir 
belediyesinin yetki ve sorumluluğunda bulunan 
görevlerin vatandaşlarımız tarafından tam 
olarak bilinememesi.

10 Ekonomik hizmet sunumuna önem verilmesi. 10

Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda 
bulunan özellikle su ve kanalizasyon 
hizmetlerinin zamanında etkin ve verimli olarak 
yürütülememesi.

11 Kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin yoğun olması ve 
deneyimli olunması. 11        Hizmet binalarının ayrı olması.

12 Çalışmalarımızın yerel medyada yeterli düzeyde yer 
alması.

13 Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve diğer kişi ve 
kurumlarla katılımcı bir yönetişim anlayışının varlığı.

14 İlçenin rahat kara ulaşım imkânlarına sahip olması.

15 Çalışanlara ek maddi yardımda bulunulması.

16 Personelin, yöneticilerin yaklaşım tarzı ve yeterlilik 
düzeylerinden memnun olması.

17 Personelin, yaptığı işi sevmesi ve işlerinde yetenek ve 
becerilerini kullanabilmesi.

18 Kurum personeli arasındaki yardımlaşmanın iyi 
düzeyde olması.

19 Personelin tepe yöneticilere rahatlıkla ulaşabilmesi.

20 Personelin kuruma bağlı olması.

21 Belediye yönetiminin ilçeyi ortak akılla yönetme 
isteğinin güçlü olması.

22 Belediye başkanının siyasi parti ayrımı yapmadan 
herkese eşit bakması.

23 Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesi’nin 
tamamlanarak faaliyete geçmiş olması.
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Fırsatlar Tehditler

1

Belediye başkanının 4. kez seçilmiş olması ve 
yönetimdeki ekibin uzun süre görev yapmasının 
güveni arttırması ve daha fazla hizmet sunumu için 
fırsat yaratması.

1 İlçenin yoğun iç ve dış göç alması.

2 İlçenin genç nüfus yapısı. 2 Diğer kurumların sorumluluğuna giren işlerin 
belediyeden bekleniyor olması.

3 İlçemizin coğrafi yapısının kentsel gelişime müsait 
olması. 3 Vatandaşın birçok hizmeti ücretsiz yapılmasını 

beklemesi.

4 Ulaşım ve diğer yönlerden ilçemizin stratejik 
konumda bulunması. 4 Kanunlarla gelen kısıtlamalar.

5 Konutlaşmaya ve toplu konuta müsait alanların 
olması. 5 Kaynakların kısıtlı olması ve kaynakların 

dağıtımının adil olmaması.

6 Değerlendirilecek mesire alanlarının olması. 6 Kentlilik ve çevre bilincinin yeterince gelişmemiş 
olması.

7 Kişi başına düşen yeşil alanların yüksek oluşu. 7

Mevzuat sınırlamaları ve ücret politikası 
açısından merkezi idareye bağımlı olunması 
nedeniyle kalifiye personel istihdamındaki 
zorluklar.

8 İlçe geneli ve çevresinde işyeri sayısının çok olması. 8 Belediye sınırlarının geniş bir coğrafi alanı 
kapsaması.

9 İlçenin tarım potansiyelinin bulunması. 9 İlçemizin yoğun bir nüfusa sahip olması ve hızlı 
nüfus artışı.

10 Ilıman iklim koşulları. 10 İlçe genelinde yüksek işsizlik oranı.

11 Bakırçay Üniversitesi’nin ilçe sınırları içinde olması. 11 Kaçak yapılaşmanın yoğun olması.

12 1/5000’lik nazım imar planıyla ilgili çalışmalara 
başlanılmış olması. 12 İlçemizin 1. derece deprem kuşağında 

bulunması.

13 Çöküntü bölgesi olan eski yerleşimin kentsel 
dönüşümünü sağlayacak yeni imar planı yapılması. 13 Belediye kanunu ile belediye yönetimine 

getirilen ek yükümlülükler.

14 Yargının benzer konularda farklı içtihatlarda 
bulunması.

15 Kentin farklı yörelerden, farklı kültürel yapıları 
bünyesinde barındırması.

16 Toplumdaki dengesiz gelir dağılımı.

17 Kanun ve yönetmeliklerde sık sık değişikliklerin 
olması.

18 Hızlı büyüme.

ÖNERİ ve TEDBİRLER

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; idare 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.

• 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.

• İşe yeni alınan personelin oryantasyonu ve hizmet 
içi eğitimlerin ihtiyaçlara uygun ve etkin bir biçimde 
sunulabilmelidir.

• Kentin ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki kalkınmasının 
sağlanabilmesi amacıyla akademik çevreler, sivil 
toplum örgütleri, meslek odaları ile işbirliği ve ortak 
çalışma anlayışının daha da geliştirilmesi.

• Hizmetlerin daha etkili, verimli, hızlı ve vatandaş odaklı 
bir anlayışla sunulması amacıyla yerel yönetimler ile 
diğer kamu kurumları arasındaki koordinasyonun 
etkinleştirilmesi.

• Hizmette kalite ve verimliliğin artırılması için eğitim ve 
araştırma çalışmalarına daha da ağırlık verilmesi.

• Kentsel tasarım çalışmalarının koordinasyon içinde 
yürütülmesi için kentsel tasarım birimlerinin 
olușturulması.

• Kentsel tasarım çalışmaları kapsamında yeni inşası 
yapılacak binaların mimari projelerinin dış cephe 
görünümleri, renkleri ve kaplama malzemelerinine 
kentsel tasarım birimlerince onay verilmesi 
zorunluluğunun getirilmesi.

• Trafik denetim yetkisinin belediyeye verilmesi 
yönündeki düzenlemeler yapılmak suretiyle kent 
trafiğinin yönetim-denetim bütünlüğünün sağlanması.

• Şehiriçi ulașım hizmetlerinin geliștirilmesine yönelik 

çalıșmalara ağırlık verilmesi.

• Çevre Kanunu’na göre denetimlerde her türlü kirliliğin 
giderilmesine ilişkin yaptırımlar konusunda yaşanan 
sıkıntılar analiz edilerek düzenleme önerisinin 
geliştirilmesine ve takibine devam edilmesi.

• Tüm Menemen’in 1/1000 yerleşime uygunluk 
haritalarının sayısallaştırılması.

• Üniversitelerle ve bilimsel kuruluşlarla yapılan 
depremsellik ve deprem ile ilgili teknik ağırlıklı 
protokollerin sürdürülmesi.

• Farklı kurum ve kuruluşlar altında yapılanan kent afet 
müdahale birimlerinin görev, yetki ve sorumluluk 
alanları ile ilgili koordinasyonun etkinleştirilmesi.

• Menemen’e ilişkin afet riskinin oluşturacağı zarar 
azaltıcı nitelikteki uygulamalar konusunda mevzuattaki 
yaptırımların netleştirilmesi.

• Afet bilincinin yaygınlaşması konusundaki çalışmalara 
karşı kamu kurumlarının ilgisinin artırılması.

• Sit alanlarında yapılacak olan basit onarım, cadde ve 
meydan düzenlemesi gibi işlerde kurul izni sürecini 
kısaltacak yasal düzenlemeler yapılması.

• Restorasyon projelerinin kurul onayı sürecini 
hızlandıracak yasal düzenlemenin yapılması.

• Eski eserlerin korunması ve ihyasına yönelik toplumsal 
bilincin artırılması.

• Eski eser envanterinin eksiksiz bir şekilde oluşturularak 
sayısal ortamda güncel olarak tutulması.

• Özellikle gıda denetimi ve laboratuvar hizmetleri 
konularında görev, yetki ve sorumluluklara yönelik 
mevzuatın ilgili Bakanlıkça iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi.

• Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve zoonoz 
hastalıklarla mücadele için mevcut mevzuatın ilgili 
Bakanlıkça iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.

• Yaşlanan nüfusun sorunlarının yerinde ve ilgilileriyle 
çözülmesine yönelik merkezî ve yerel politikaların 
geliştirilmesi.

• Sosyal hizmetler alanında akademik çevreler, sivil 
toplum örgütleri, meslek odaları ile işbirliği içerisinde 
yürütülen ortak çalışmaların artırılması.

• Gerçekleştirilen sosyal hizmetlerin ve etkinliklerin 
kamuoyunda daha etkili bir biçimde tanıtılmasına 
yönelik işbirliği ve uygulamaların artırılması.

• Sosyal hizmetler alanında çalışan sivil ve kamu 
kuruluşları arasında koordinasyonun daha da 
etkinleştirilmesi.

• Belediye zabıtalarının şehir suçu işleyenlere yönelik 
uyguladıkları yaptırımlarda hareket kabiliyetinin 
artırılması.
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Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

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 : 31.12.2018

Tahir ŞAHİN
Belediye Başkanı
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Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi 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, 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 : 31.12.2018

Nadir ŞENEL
Belediye Başkan Yardımcısı

Başkanlık Harcama Yetkilisi
İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi 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, 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 : 31.12.2018

Ahmet Taylan KOLAT
Özel Kalem Müdürü
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Fen İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi 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, 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 : 31.12.2018

Bülent KAÇA
Fen İşleri Müdür V.

Mali Hizmetler Müdürlüğü  ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Yöneticisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

Mali Hizmetler Müdür V. ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü 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 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nun “Mali Hizmetler Müdürlüğü” ve “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü” bölümünde 
yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Yer : Menemen Belediyesi
Tarih : 31.12.2018

Hüdayi ARSLAN
Mali Hizmetler Müdür V.
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Etüd Proje Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
İç Kontrol Güvence Beyanı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi 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, 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 : 31.12.2018

Harcama Yetkilisi 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, 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 : 31.12.2018

Kaan AKÇAY
Etüd Proje Müdür V.

Taşkın GEDİK
İmar ve Şehircilik Müdür V.
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Zabıta Müdürlüğü, Temizlik ve Çevre Koruma Hizmetleri
Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi 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, 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 : 31.12.2018

Yusuf TEKİN
Zabıta Müdürü

Hukuk İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi 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, 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 : 31.12.2018

Av. Gülay METE
Hukuk İşleri Müdürü
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Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi 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, 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 : 31.12.2018

Serap İSKEÇELİ
Emlak ve İstimlak Müdürü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi 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, 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 : 31.12.2018

Yüksel KAYA
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
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İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi 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, 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 : 31.12.2018

Hüseyin METE
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi 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, 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 : 31.12.2018

Tuğçe ŞAHİN
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Müdürü



Menemen Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu164 165

Bilgi İşlem Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi 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, 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 : 31.12.2018

Güvenç ŞAHİN
Bilgi İşlem Müdürü

Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi 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, 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 : 31.12.2018

Dr. Nihal Kılıç
Hekim
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