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T.C. 

BALIKESĠR ĠLĠ 

BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

2013 YILI FAALĠYET RAPORU 

 

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Belediyemiz Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Ģef, 2 büro personeli ile 

Belediye binasının temizliği, tüm birimlere evrak dağıtımı ile aynı zamanda Gelir ve Tahsil Dairesine 

bağlı olarak Ġcra Müdürlüğünce yapılan ihalelerde tellallık görevi yapan 1 adet hizmetli görev 

yapmaktadır. 

 

Belediyemizce 2013 Yılı içerisinde 11 adet Olağan, 1 adet Olağanüstü olmak üzere toplam 12 

adet Meclis toplantısı ve 50 adet Encümen toplantısı yapılmıĢ olup, 474 adet meclis kararı, 941 adet 

Encümen kararı alınmıĢtır. 

 

Bir yıllık dönem içerisinde Belediyemize 9136 adet dilekçe ile müracaatta bulunulmuĢ, 

dilekçeler kayda alınarak ilgili birimlerce sonuçlandırılmıĢtır. Gelen dilekçelerin dıĢında sadece resmi 

kurum ve kuruluĢlarla 11978 adet yazıĢma yapılmıĢtır. Evlenme ile ilgili 547 adet gelen ve giden 

evrak kaydedilmiĢtir. Bilgi Edinme Kanununa göre 25 adet baĢvuru yapılmıĢ olup, dilekçe ve resmi 

yazıĢmalarla birlikte toplam 21.686 adet kayıt ve yazıĢma yapılmıĢtır. 2013 yılı içinde 2719 adet 

evrak postaya verilmiĢtir.   

Ayrıca yine 1 yıllık dönem içerisinde 367 adet evlenme akdi gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 

iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği 

hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 

uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 31/12/2013 
         

Tamer MĠDĠLLĠ 

           Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi Müdürü 

         Harcama Yetkilisi 

 

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

2013 MALĠ YILI GĠDERLERĠ 

 

 ĠĢçi ücretleri, ikramiye ve sosyal yardımlar giderleri………………       5.571.022,37.-TL     

 Memur maaĢ giderleri………………………………………………..     2.150.826,25.-TL 

 SözleĢmeli personel maaĢ ve sosyal yardım giderleri……………….         506.185,80.-TL 

 Stajer öğrenci ücretleri………………………………………………           25.233,94.-TL 

 BaĢkan – BaĢkan Vekili Ödeneği, Meclis, Encümen ödenekleri……         177.354,05.-TL 

 Emekli olan iĢçi personelin kıdem tazminatı giderleri……………...          272.229,42.-TL 

                Nadir SERĠM……………   49.457,16.-TL 

                Basri ÇAKICI…………...   69.904,23.-TL 

                Kemal ALTUNBAġ…   30.794,95.-TL  (vefat etti.) 

                Orhan EġER…………….   59.336,14.-TL 

                Hüseyin KARAOĞLAN..   62.736,94.-TL      
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 Emekli Sandığı ve SGK Kurum Ödemeleri………………………….    1.283.720,44.-TL 

 Akaryakıt giderleri……………………………………………………   1.981.112,18.-TL 

 Elektrik harcamaları giderleri………………………………………..     1.833.724,96.-TL 

 Muhtaç aile yardımı ……………………………………………          456.080,22.-TL 

 Muhtaç asker aile yardımı …………………….………………………...        72.510,00.-TL 

 Burhaniye Belediyespor Kulübü giderleri……………………………          143.750,00.-TL 

 Araçların bakım onarım tamirat yedek parça giderleri…………….              855.714,85.-TL 

 Telefon ve posta giderleri………………………………………………       100.731,20.-TL 

 Yapı tesis büyük onarım giderleri…………………………………….    8.625.920,00.-TL 

 KamulaĢtırma bedelleri………………………………………………..   1.783.864,48.-TL  

 Kırtasiye alımları……………………………………………………….          71.412,91.-TL 

 Ġlan yayın giderleri……………………………………………………..        162.788,69.-TL 

 Araç trafik sigorta giderleri……………………………………………           46.039,00.-TL         

 Bilgisayar yazılım ve hizmet alımları………………………………….          73.031,29.-TL   

 Mahkeme harç ve giderleri ve yasal giderleri………………………..          204.886,63.-TL      

 Diğer ödemeler ( temizlik malz.alımları-yolluklar-iĢyeri mal ve       7.478.345,88.-TL 

           malzeme alım.-giyecek alımları-tanıtma ve ağırlama giderleri-tarifeye  

bağlı ödemeler-özel malz. alımları-spor mal.alımları-tıbbi malz.alımları.) 

TOPLAM                                                                                                  33.876.484,56.-TL                                                                                      

 

2013 MALĠ YILI GĠDERLERĠN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI 

 

 Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü………………………………    901.678,13.-TL 

 Ġnsan Kaynakları Birimi…………………………………    431.407,52.-TL 

 Bilgi ĠĢlem Birimi……………………………………….            57.007,78.-TL 

 Makine Ġkmal Birimi…………………………………….    152.577,80.-TL 

 Hukuk Birimi…………………………………………….    113.862,60.-TL 

 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü…………………………………..    378.022,25.-TL 

 Zabıta Müdürlüğü………………………………………..                   1.021.768,36.-TL 

 Ġtfaiye Müdürlüğü………………………………………    385.482,15.-TL 

 Özel Kalem………………………………………………    185.152,58.-TL 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü………………………………   991.226,84.-TL 

 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü………………………………          4.089.532,76.-TL 

 Sağlık Hizmetleri Birimi…………………………………   107.830,38.-TL 

 Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü………………………          1.406.364,98.-TL 

 Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü……………………………          2.363.506,11.-TL 

 Fen ĠĢleri Müdürlüğü……………………………………        10.091.765,20.-TL 

 Otobüs ĠĢletmesi Birimi…………………………………          1.227.069,75.-TL 

 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü…………………………          8.079.130,56.-TL 

 Park ve Bahçeler Müdürlüğü………………………………          1.396.421,42.-TL 

 Veterinerlik Birimi………………………………………    329.378,22.-TL 

 Hal Birimi…………………………………………………        4.507,49.-TL    

 Spor ĠĢleri Birimi………………………………………..    143.750,00.-TL 

 Mezarlık ve Defin ĠĢleri Birimi…………………………      15.801,27.-TL   

 Ġskele, Rıhtım, Liman ve Su Geçitleri Birimi…………        3.240,41.-TL 

 

TOPLAM                                                                                               33.876.484,56.-TL                                                                                                    

 

ĠCMAL 

 Personel Giderleri…………………………………………   8.702.851,83.-TL 

 Yatırım Harcamaları Giderleri………………………….   8.625.920,00.-TL 

 Diğer Cari Harcama Giderleri………………………….           16.547.712,73.-TL 

 

2013 MALĠ YILI GĠDERLERĠ TOPLAMI                                             33.876.484,56.-TL 
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2013 MALĠ YILI GELĠRLERĠ 

 Ġller Bankası Payı……………………………………….            13.057.997,51.-TL    

 Emlak Geliri……………………………………………   2.040.786,86.-TL 

 Su Geliri………………………………………………   3.054.841,37.-TL 

 Çevre Temizlik Geliri…………………………………      465.975,35.-TL 

 Kira Geliri…………………………………………….   2.006.080,58.-TL 

 Atık Su Bedeli…………………………………………   1.416.908,37.-TL 

 Yol Harcamalarına Katılım Payı Geliri………………     228.980,38.- TL  

 Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı Geliri……     103.899,83.-TL  

 Su Hizmetleri Harcamalarına Katılım Payı Geliri……     102.501,37.-TL    

 HaberleĢme Vergisi Geliri……………………………                  15.572,34.-TL 

 Arsa SatıĢ Geliri………………………………………       2.105.840,00.-TL 

 Arazi SatıĢ Geliri………………………………………        89.290,76.-TL          

 Ġlan Reklam Geliri…………………………………….      245.190,05.-TL      

 Hal Resmi………………………………………………      145.445,26.-TL       

 Otopark ĠĢletmesi Gelirleri……………………………      157.539,77.-TL 

 UlaĢtırma Hizmetleri Gelirleri……………………….      320.131,20.-TL 

 Diğer Gelirler…………………………………………   6.188.454,52.-TL 

( Yangın sigorta vergisi, harçlar, kalite kontrol hizmetleri gelirleri 

   Ölçü ayar hizmet. geliri, kültürel ekonomik eğitim sağlık hizmet. 

   ĠliĢkin gelirler, kurumlar hasılatı, bağıĢ ve yardımlar, faiz gelirleri, 

   Para cezaları, vergi cezaları.) 

TOPLAM                                                                                                    31.745.435,52.-TL                  

   

ĠCMAL 

 

 Vergi Gelirleri…………………………………………   5.764.280,56.-TL 

 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri………………………   8.425.394,50.-TL 

 Alınan BağıĢ ve Yardımlar…………………………        93.450,00.-TL 

 Diğer Gelirler…………………………………………            17.373.019,70.-TL 

 Sermaye Gelirleri………………………………………        89.290,76.-TL 

 

2013 MALĠ YILI GELĠRLERĠ TOPLAMI                                            31.745.435,52.-TL 

 

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 

iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği 

hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 

uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 31/12/2013
 

Firuze DOĞAN YAġAR
       

ġakir AKOVA 

Harcama Yetkilisi                 Mali Hizmetler Müdürü 

              Muhasebe Yetkilisi 

 

HUKUK BĠRĠMĠ  

 

 02/01/2013 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar birimimize vatandaĢlarımız ile resmi 

kurumlar tarafından yapılan 1069 adet baĢvuru gereği yapılarak sonuçlandırılmıĢtır. 
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 Belediyemiz alacaklarının tahsili amacıyla ilgili birimlerle yapılan uyumlu iĢbirliği sonucu 

tahsilatlarımız büyük oranda gerçekleĢtirilmiĢ, temerrütlerini ısrarla sürdürenler hakkında da 

zorunlu olarak yasal yollara baĢvurulmuĢtur. 

 2013 yılında yargılama konusu olan 110 adet dosyamız mevcuttur. Birimimiz hukukun 

üstünlüğü ilkesi çerçevesinde hukuka uygun görüĢ ve uygulamaları ile Belediyemiz 

bünyesinde Ġlçe halkımıza olan sorumluluğunu yerine getirmektedir. 

 

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Hukuk bürosu yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 

iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği 

hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, Hukuk Bürosu yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 31/12/2013
 

  
Firuze DOĞAN YAġAR      Av. Ertan ġENAY 

  Harcama Yetkilisi               Belediye Vekili 

 

ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

2013 Yılı 60 Memur, 146 iĢçi, 5 Geçici iĢçi, 15 stajyer öğrenci 

 

  a) Memura Brüt                :  2.150.826,25 TL. 

  b) ĠĢçi Brüt                        :  5.571.022,37 TL. 

  c) ĠĢçi Kıdem Tazminatları Brüt :     272.229,42 TL. 

  c) SözleĢmeli Personel      :     506.185,80 TL. 

  d) Stajyer Öğrenci       :       25.233,94 TL.    

        Genel Toplam              : …………………. 

           8.525.497,83 TL 

 

 MaaĢ tahakkuk ettirilerek ödeme yapılmıĢtır. 

 

 2013 Aralık ayı itibari ile Belediyemizin 60 memuru olup dağılımı Ģöyledir. 

 

 Genel Ġdare Hizmetleri : 25 

 Ġtfaiye Hizmetleri  : 6  

 Zabıta Hizmetleri  : 14 

 Teknik Hizmetler  : 14 

 Veterinerlik Hizmetleri : 1 

      

 GENEL TOPLAM  : 60 

 

 

 

 Memurların On-Line sistemi ile her ay emekli kesenekleri iĢlemleri Ankara Emekli 

sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilmiĢtir. 

 Memurların aylık maaĢ bordroları hazırlanarak ücretleri ödenmiĢtir. 

 Memurların derecelerine göre terfi iĢlemleri takip edilerek hareket onayları hazırlanmıĢtır. 

 Teknik memur personellerinin 3 er ay ara ile ek özel hizmetleri takip edilerek iĢleme 

konulmuĢtur. 

 60 Memurun 2013 yılı için eĢ ve tedavi beyannameleri alınarak dosyalarına konulmuĢtur. 
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 Belediyemizde sözleĢmeli personel statüsünde çalıĢan personeller ilgili yasa madde 

hükümleri çerçevesinde karĢılık gösterilen kadrolarına 657 sayılı yasaya bağlı memur 

statüsünde atamaları yapılarak intibak iĢlemleri tamamlanmıĢtır 

 ĠĢçilerin maaĢ ve ikramiye bordroları hazırlanarak ücretleri ödenmiĢtir. 

 ĠĢçilerin sigorta aylık bildirgeleri SSK On-Line sistemi ile Sosyal güvenlik Kurumunun 

ilgili hesabına gelir ve damga vergilerinin ise Vergi Dairesine yatırılması sağlanmıĢtır. 

 2013 Yılı içerisinde, belediyemizin muhtelif iĢyerlerinde çalıĢan Nadir Serim, Basri 

Çakıcı Kemal AltunbaĢ (Vefat) Orhan Eser ve Hüseyin Karaoğlan isimli toplam 5 iĢçinin 

emeklilik iĢlemleri hazırlanarak emekli olmaları sağlanmıĢtır. 

 2013 yılında okul ve yaz döneminde 30 öğrenciye staj yapma imkanı sağlanmıĢtır. 

 Belediyemizde çalıĢan tüm personelin yer değiĢtirme, yıllık izin mazeret izni, sağlık 

izinleri kartlarına iĢlenerek sicil dosyalarına kaldırılmıĢtır. 

 ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumunca istenen iĢyeri durum çizelgesi her ay düzenlenerek kuruma 

gönderilmiĢtir. 

 Personellerimizin bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla düzenlenen eğitim 

seminerlerine katılmaları sağlanmıĢtır. 

 Belediyemizde çalıĢmakta olan tüm personele 11-12 Mayıs 2013 tarihlerinde 6331 sayılı 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunun kapsamında ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konulu temel eğitim 

verdirilmiĢtir. 

 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve güvenliği Kanununa istinaden 1 Adet teknik personele ĠĢ 

Güvenliği Uzmanı ve 1 Adet doktora iĢyeri hekimi eğitimi verdirilerek sertifikalarını 

almaları sağlanmıĢtır 

 Belediyemiz ile Balıkesir ĠĢ Kur Ġl Müdürlüğüyle imzalanan protokol gereğince 

belediyemizde açılan ĠĢ Kur Noktası ile vatandaĢlarımıza hizmet sunulmuĢtur. 

 Belediyemizde 657 sayılı yasaya bağlı memur personellerinin HĠTAP bilgileri 

güncellenerek özlük iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 

 Belediyemiz Ġnsan kaynakları müdürlüğü olarak özel sektörce talep edilen eleman 

ihtiyaçlarının karĢılanması konusunda yardımcı olunmuĢtur. 

 Belediye meclisinin kararları doğrultusunda Belediyemiz fen iĢleri müdürlüğüne bağlı 

olarak köylere hizmet birimi kurulmuĢ ve Burhaniye Belediyesi Ġle Kaymakamlık 

Makamı arasında imzalanan protokol ile Köylere hizmet götürme birliği personelleri 

belediye bünyesine katılarak hizmetlerin aksamadan yürütülmesi sağlanmıĢtır. 

 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 2013 yılı içerisinde 1405 adet resmi evrak kayıt 

edilerek gerekli iĢlemler yapılmıĢtır. 

 

 

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve 

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 

etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 31/12/2013 
         

Seda TAġKENT 

       Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Müdürü 

         Harcama Yetkilisi 
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ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 262 adet imar durumu düzenlenmiĢtir.  

 Yeni yapı, tadilat ve yenileme olmak üzere 261 adet inĢaat ruhsatı düzenlenmiĢtir.  

 643 adet yapı kullanma ruhsatı izni verilmiĢtir.  

 ÇeĢitli konularda 4002 adet dilekçeye cevap verilmiĢtir. 

 322 Adet Encümene havaleli dosya ve dilekçe görüĢülerek karara bağlanmıĢtır. 

 140 Adet Meclise havaleli dosya Belediye Meclisinde görüĢülerek karara bağlanmıĢtır.  

 Kaçak ve ruhsatsız 31 adet inĢaata zabıt ve rapor düzenlenmiĢtir.  Yıkım kararı verilen 28 

adet, yıkım kararı uygulanan 10 adet, diğer zabıt ve raporlar dava konusu olup devam 

etmektedir. 

 2013 Yılı içerisinde toplam 39 Hektarlık alanda 50 adet Ġmar Planı değiĢikliği yapılmıĢtır.  

 Ören Adramytteion Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Ġmar Planı yaptırılması 

iĢi ihale edilmiĢtir.  

 Ören Adramytteion Antik Kenti içinde bulunan Tescilli meĢe palamudu ağaçlarının koordinat 

ölçümleri yapılarak sayısallaĢtırması iĢi yapılmıĢtır.  

 Bahçelievler Mahallesinde, Belediye Benzinliği arkasında bulunan alanda “ Bağımsız 

Anaokulu” amaçlı imar planı değiĢikliği gerçekleĢtirilerek, Belediyemiz Mülkiyetinde 

Bulunan taĢınmaz 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz tahsis edilmiĢtir.  

 DSĠ 25 . Bölge Müdürlüğü‟nün görüĢü doğrultusunda Ġlçemiz Ġskele Mahallesindeki Sağlıca, 

KuĢça, Hocazade, Mezarlık Dereleri Ġle 1 Ve 2 Nolu Dereler güzergahlarında dere ıslahı 

kapsamında, beton kanallar imar planına iĢlenmiĢtir.  

 Ġlçemiz Bahçelievler Ġmko Kooperatifi yerinde 2500 m2  lik   cami  ve  1500  m2  lik   cem  

evi  alanları ayrılarak, imar  planı  değiĢikliği  yapılmıĢtır.  

 Ġlçemiz Ören Mahallesi, Ören Tepe Mevkiinde 7400 m2  lik  alanda  Yüksek   Öğrenim  

Öğrenci  Yurdu  yapılması  amacıyla  imar planı değiĢikliği  gerçekleĢtirilerek, Tescil  Harici  

bu  alanın  Hazine  adına arsa olarak tescili sağlanmıĢtır.  

 Belediyemiz Mezbaha Tesisine ait Ġmar Planı değiĢikliği gerçekleĢtirilerek, Mezbaha 

Tesisinin 6250 m2  Lik  bağımsız  bir  yapı   adasında  düzenlenmesi sağlanmıĢtır.  

 Ġlçemiz Bahçelievler Mahallesinde 55.000 m2 lik Belediye taĢınmazına Ġmar Planı değiĢikliği 

ile Belediye Rekreasyon Alanı lejantı verilmiĢtir.  

 Ġlçemiz Bahçelievler Mahallesinde Orjan Bölgesinde 15,500 m2  Lik   Alanda   Spor   Tesis  

Alanı – Belediye   Binicilik  Tesisleri  amaçlı  ilave  imar  planı yapılmıĢtır. 

 Ġlçemiz GeriĢ Mahallesinde Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan 700 Ada 1 Nolu Parselde 

6500 M2 Lik Alanda “ Adliye Yeri ”  amacıyla Ġmar Planı DeğiĢikliği yapılarak, Adalet 

Bakanlığına bedelsiz tahsisi yapılmıĢtır.  

 Ġlçemiz Çoruk Tapulamasında bulunan 182- 183- 2443- 2444 Nolu parsellerde yaklaĢık 

55,000 M2 lik Alanda “  Belediye Toptancı Hali   ”Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı yapılmıĢtır.  

 Belediye Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı için hazırlanarak Çevre ve ġehircilik Bakanlığına 

sunulan Dolgu Alanı Revizyon Ġmar Planı Bakanlıkça uygun görülerek onaylanmıĢtır.  

 Ġlçemiz bütününde 15.09.1980 tarihli onaylı Kıyı Kenar Çizgisinin tamamı 

sayısallaĢtırılmıĢtır.  

 Ġmar Planlarımızın sayısallaĢtırılması  % 70 Oranında tamamlanmıĢ olup 1/5000 Ölçekli 

Nazım Ġmar Planı paftalarının tamamı güncelleĢtirilmiĢtir.  

 Taylıeli ve Çoruk Köylerinin Ġmar Planlarının Yaptırılması için kurum görüĢlerine müracaat 

edilmiĢtir.  
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 Ġlçemiz için 50 yıllık süreçte öngörülen proje dosyalarımız ve önerilerimiz 1/100.000 Ölçekli 

Çevre Düzeni Planı çalıĢmaları kapsamında Çevre Ve ġehircilik Bakanlığına ĠletilmiĢtir.  

 Ġskele Sahil Düzenlemesi 2. Etap Ve 3.Etap projeleri çizilmiĢtir. 

 8 Eylül ÇarĢısı Çevre Düzenleme Projesi çizilmiĢtir. 

 Bahçelievler Mahallesi Kemer Yanı Kafeterya Ve Peyzaj Projesi hazırlanmıĢtır. 

 Bahçelievler Mahallesi Koçkent Arkası YeĢil Alan Düzenlemesi Ve Kafeterya Projesi 

çizilmiĢtir. 

 Öğretmenler Mahallesi Parkı düzenleme ve büfe projesi çizilmiĢtir. 

 Ayhan Eryurtlu Parkı KarĢısı Çamlık Peyzaj ve Kafeterya Projesi çizilmiĢtir. 

 Sekiz Eylül Çamlığı Peyzaj ve Kafeterya Projesi çizilmiĢtir. 

 Rasim YedikardeĢler Çamlığı Peyzaj ve Kafeterya projesi çizilmiĢtir. 

 Eski Garaj Yerine 560 Araçlı Çok Katlı Otopark projesi çizilmiĢtir. 

 Kapalı Yüzme Havuzu projesi çizilmiĢtir. 

 Açık Yüzme Havuzu projesi çizilmiĢtir. 

 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Üst Birliği binası projesi çizilmiĢtir. 

 Ören‟e Anfi Tiyatro projesi çizilmiĢtir. 

 Sinan Dede Türbesi düzenleme projesi çizilmiĢtir. 

 Bisiklet Yolu projesi hazırlanmıĢtır. 

 Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı projeleri çizilmiĢ Çevre Ve ġehircilik 

Bakanlığından ödenek tahsisi sağlanmıĢtır. 

 Mobil Kütüphane projesi çizilmiĢtir. 

 ġehir içi ulaĢımdaki yeni düzenleme için „‟Bukart‟‟ tasarımları yapılmıĢtır. 

 „‟Hayalimdeki Kent Burhaniye‟‟ Sembol KuĢ Heykelleri YapılmıĢtır. 

 Gölgelik ve pergole çizimleri yapılmıĢ ve Fen ĠĢleri Müdürlüğünce uygulanmıĢtır. 

 Öğretmenler Mahallesi ve Ġskele Mahallesine Basketbol saha projeleri çizilmiĢtir. 

 Engelliler için hissedilebilir yüzey projeleri çizilmiĢ ve Belediyemiz binasında uygulanmıĢtır. 

 Tapu  ve  Kadastro  IV  Bölge   Müdürlüğü (Burhaniye Tapu Müdürlüğü) ile Burhaniye  

Belediye BaĢkanlığı  arasında takbis sisteminde mevcut olan  tapu kaydı  ve kadastral 

bilgilerin online paylaĢımına iliĢkin usul ve esasları belirleyen protokol   yapılmıĢtır.  

 Burhaniye ilçesi Mahkeme Mahallesi, DikilitaĢ Suluklar Mevkii 28 29 IV Pafta, 309 Ada, 5 

parselde kayıtlı 41.782 m2‟lik kadastral taĢınmazda, Belediyemizce Ġmar Planlarının 

onayından sonra yapılan imar uygulaması neticesinde oluĢan Sağlık Tesis Alanı lejantındaki 

796 Ada 1 No‟lu parselde kayıtlı 29.525,83 m2 lik taĢınmazın, Burhaniye Belediyesi Tüzel 

KiĢiliğine ait (2594971/2952583 hisseli) 25.949,71 m2 sinin bağıĢı yapan Burhaniye Gıda 

Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Yönetim Kurulunun talebi doğrultusunda hastane ve sağlık 

hizmetlerinde kullanılmak ve bu amaç doğrultusunda yapılacak inĢaatların 1/1000‟lik imar 

planları kesinleĢtikten imar ile ilgili gerekli izin ve düzenlemeler yapıldıktan sonra 2 yıl 

içerisinde inĢaatın baĢlaması ve hibeyi yapan hissedarların isimlerinin hastane odalarına 

verilmesi Ģartları ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi çerçevesinde bedelsiz 

olarak Sağlık Bakanlığına tahsisi için meclis kararı alınmıĢtır. 

 Ġlçemiz GeriĢ Mahallesi 1. Ġnönü Caddesi Çukurbahçe Parkı çevresi, ġar Caddesi, 2. Ġnönü 

Caddesi Sokak GüzelleĢtirme Projesi kapsamında 81 adet bina boyanmıĢtır.  

 MemiĢ Mahallesi MemiĢ Cami bahçesi bahçe düzenlemesi ve ilave tuvalet yapılarak 

tamamlanmıĢtır. 

 Hürriyet Mahallesi Muhtarlık Binası projesi hazırlanarak Fen ĠĢleri Müdürlüğüne teslim 

edilmiĢ ve Fen ĠĢleri Müdürlüğünce yapımı sağlanmıĢtır. 

 Mezbaha ve yemekhane projesinin ruhsatı düzenlenmiĢtir. 
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 Ġlçemizin çeĢitli mahallelerine 8 adet cadde ve sokak ismi verilmesi ile yine 3 adet park 

isminin verilmesi Belediye Meclisine sunulmuĢ ve kabul edilmiĢtir. 

 225 adet kapı numarası ve 63 adet cadde sokak levhası güncellenmesi ve montajı yapılmıĢtır. 

    

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 

iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği 

hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 

uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 31/12/2013
 

              
Hülya BODUR 

                  Ġmar ve ġehircilik Dairesi Müdürü 

           Harcama Yetkilisi 
 

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

Beton Parke TaĢ Yapımı: 

 

 Ġlçemiz Cumhuriyet Mah. 28.sok. Ören. Mah. 2128/1 sok. Yunus Mah. Ethem Tolun sok. 

ve Ġskele Mah. 611.cad. malzemeli 8 cm‟lik Beton parke taĢ 4.670,56 m2, 6cm‟lik Beton 

parke taĢ 1.013,53 m2, 20 cm‟lik Beton bordür 614.51 m., 30x50 Yağmur oluğu 1174.93m 

döĢenmesi iĢçiliği yaptırılmıĢtır. 

 Ören Mah. Ferit Çakıroğlu cad. Granit taĢ döĢenmesi iĢçiliği ve malzemeli Beton bordür 

ve Yağmur oluğu döĢenmesi iĢi Granit 8x10 5606.65m2, Beton yağmur oluğu 1437m, 

bordür 40m döĢenmiĢtir. 

 Cumhuriyet Meydanı granit plak taĢ ve granit bordür döĢenmesi iĢi granit plak taĢ 

2168.72m2, granit bordür 319,09m döĢenmesi yapılmıĢtır. 

 GeriĢ mah. Küçük geriĢ cad. 3676.36m2 granit parke taĢı 1104,22m2 beton parke taĢ 

948.76m beton yağmur oluğu döĢenmiĢtir. 

 Ören mah. Enver Güreli cad. üzerinde kaldırımların 500m beton bordür döĢenmesi iĢçiliği 

yapılmıĢtır. 

 Mahkeme mah. Dutluk cad. tretuvarlarına 239m beton bordür döĢenmesi iĢi ve 229m 

beton yağmur oluğu döĢenmesi yaptırılmıĢtır. 

 Mahkeme mah. Taylı cad. 8 Eylül stadyumu içerisindeki toprak yola 603m2 beton parke 

taĢ döĢenmesi yapılmıĢtır. 

 Kocacami mah. Fidanlık sok. 59,97m2 beton parke taĢ döĢenmesi 114.80m beton bordür 

döĢenmesi iĢi yapılmıĢtır. 

 Mahkeme mah. 8 Eylül ÇarĢısı alan düzenlenmesi için 839.17m2 klinker taban tuğlası 

döĢenmesi iĢçiliği yapılmıĢtır. 

 Mahkeme mah. MithatpaĢa cad. MemiĢ mah. HaĢimağa cad. 180m2 kozak taĢı döĢenmesi 

iĢçiliği ve Bahçelievler mah. Ġlköğretim Okulu çevresine 643.67m2 beton parke taĢ ve 

87.50m beton bordür döĢenmesi iĢçiliği yapılmıĢtır. 

 Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Babacan Caddesi, Hacı Ahmet Mah. Fırın Çıkmazı Sok, 

Ġskele Mahallesi 639. Cadde ve GeriĢ Mahallesi bağlantı sokaklarının 9401,01 m2 beton 

parke taĢ döĢenmesi, 2936,43 m2 6‟lık beton parke taĢ döĢenmesi, 1204,38 m 30 cm‟lik 

beton yağmur oluğu döĢenmesi ve 2015,93 m 20 cm‟lik beton bordür döĢenmesi iĢçiliği 

ihale sureti ile yapılmıĢtır. 



9 
 

 Mahkeme mah. Dutluk cad. yapılan düzenleme çalıĢmaları neticesinde 2731m2 beton 

parke taĢ döĢenmesi ve 454m beton bordür döĢenmesi yapılmıĢtır. 

 GeriĢ mah. Saydam sok. 393.68m2 Beton parke taĢ ve Öğretmenler mah. Turgut Reis cad. 

70m2 kozak taĢı döĢenmesi yapılmıĢtır. 

 GeriĢ mah. Küçükceylan cad. tretuvarları ile MithatpaĢa cad. kaldırımları için 577.72 m 

beton parke taĢ döĢenmesi, 278.70 m beton bordür döĢenmesi, 222.70 m beton yağmur 

oluğu ve 40m 30x50 yağmur oluğu yapılmıĢtır. 

 Mahkeme mah. MithatpaĢa cad. ve GeriĢ mah. Tretuvarları için 96 m2 kozak taĢı 

döĢenmesi 564 m bordür, 458 m yağmur oluğu ve 427.72 m beton parke taĢ döĢenmesi iĢi 

yapılmıĢtır. 

 GeriĢ mah. Hamdibey cad. ve Çınar aralığı 746m2 beton parke taĢ döĢenmesi 263m2 

kozak taĢı söküm ve döĢenmesi iĢçiliği 204m beton bordür, 223m beton yağmur oluğu 

döĢenmesi yapılmıĢtır.  

 GeriĢ mah. Küçük geriĢ cad. H. Fehmi sok. Hamdibey sok. Aralığı 365m (20x50) beton 

bordür ve 295m (30x50) beton yağmur oluğu döĢenmesi yapılmıĢtır. 

 GeriĢ mah. Bardakçılar cad. ve Mahkeme mah. Mithat paĢa cad. tretuvarlarına 543m2 

beton parke taĢ, 481m beton bordür, 397m beton yağmur oluğu ve 257m2 kozak taĢ söküm 

ve döĢemeciliği yapılmıĢtır. 

 Ġskele mah. Bey cad. ve Kocacami mah. Hürriyet cad. üzerindeki kaldırımlara 542m2 

klinker tuğla 193 m bordür, 1122 m2 beton parke taĢ, 260 m bordür, 118 m yağmur oluğu 

ve 226 m2 kozak taĢı döĢenmiĢtir. 

 Mahkeme mah. Eczacı Rasim Bulvarı üzerine 2373m2 beton parke taĢ, 197m yağmur 

oluğu, 592m bordür döĢenmiĢtir. 

 Mahkeme mah. Akın sok. 383,16m2 kozak taĢı, Ören mah. Keskin Ġlköğretim okulu 51m 

beton bordür 36,20 yağmur oluğu ve 482,46m2 beton parke taĢ döĢenmesi iĢçiliği 

yapılmıĢtır. 

 Karınca deresi yanı, Milli parklar Ģefliği binası önü yol ve tretuvarlarında 1800m2 beton 

parke taĢ, 80m beton yağmur oluğu ve 300m bordür döĢenmiĢtir.  

 

 ĠNġAAT ĠġLERĠ: 
 Ören Mah. Eski piknik alanında kullanılmak üzere 7,5x4 m ebadında prefabrik kafeterya 

binası satın alınması yapılmıĢtır. 

 Eski Ġtfaiye alanına saha düzenlenmesi yapılarak 9 adet iĢ yeri ve 1 adet bay-bayan tuvaleti 

yapılarak 8 Eylül ÇarĢısı adı altında dükkanlar ihaleye çıkartılmıĢtır. 

 Cumhuriyet Mahallesi Kızık Caddesi üzerinde geçiĢ yolarına yağmur suyu menfez yapımı 

yaptırılmıĢtır. 

 Ġskele mahallesi Aydemir Caddesine yerinde dökme menfez çalıĢmaları yapıldı. 

 Ġskelede Karayollarının yeni yaptığı kutu menfezin denize bağlantısı için Çetin Caddesine 

yerinde dökme menfez devamı yapıldı. 

 Bahçelievler Mahallesi Haberkent- Ġmko arası menfez çalıĢmaları yapıldı. 

 Ġlçemiz Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi yolu üzerinde boydan boya 

menfez yapım iĢçiliği yapılmıĢtır. 

 Belediyemize ait muhtelif iĢlerde kullanılmak üzere 4576 saat 2 adet kanal kazıcı ve 1653 

km ise çekici lobet kiralanması iĢi yaptırılmıĢtır. 

 Ġskele Mahallesi Kordon boyu Caddesinde sahil düzenleme çalıĢmaları (1. Etap)  

yapılmıĢtır. 

 Orjan Meslek Yüksek Okulu ile Kadıncık deresi arasında bulunan alana pazaryeri 

kurulması için çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

  Eski Edremit yolu ile Börezli mezarlığı arasındaki yolu açılarak stabilize yol dolgusu 

yapıldı. 

 Burcu fabrikası ile Eski Edremit arasında bulunan yol açılarak yol dolgusu yapıldı. 

 Öğretmenler Mahallesi Arıtma yolu giriĢine dökme menfez yapıldı. 

 GeriĢ Mezarlığı denetko tarafına Ø 1200 „lük boru ağzı ve mansap tarafı yerinde dökme 

menfez yapıldı. 

 Ġmko Sitesinin yanından gelen su kanalının, kadıncık deresine ulaĢımı sağlandı. 
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 Ġskele Mahallesi Berlin Koop. den gelen dereninin Adyar geçiĢine menfez yapıldı. 

 Hürriyet Mahallesi Muhtarlık binası yapıldı. 

 Ġskele Mahallesi 2. Etap Sahil düzenlemesi yapıldı. 

 5000 m3 „lük su deposu Tüllüce tepesinde yapımına devam ediliyor. 

 Ġlçemizin muhtelif yerlerine 10 Adet Spor aletleri takıldı. 

 Ġlçemizin muhtelif yerlerine 10 Adet Oyun Grubu aletleri takıldı. 

 Faruk Kızıklı ilköğretim okulunun içindeki gölgelik yenilendi. 

 Ören Mahallesi Ayhan Eryurtlu park düzenlenmesi yapıldı. 

 Bahçelievler Mahallesi Hacı ġadiye Gencer parkı düzenlenmesi yapıldı. 

 Cumhuriyet Mahallesi Badem alanı kafeterya açılıĢı yapıldı. 

 Esenevler Keskin Otel yanı basket sahası yapıldı. 

 Ören Ayhan Eryutlu parkı için basket sahası yapıldı. 

 Hıdrellez parkı kafeterya inĢaatı yapıldı. Park yeniden düzenlendi. 

 Cumhuriyet Meydanı düzenlenmesi yapıldı. 

 Öğretmenler Mahallesi pazaryeri inĢaatına baĢlandı. 

 E-87 karayolu Denetko kavĢağı ile Bülent Ecevit Bulvarı yol geniĢleme çalıĢması yapıldı. 

 Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi beton parke taĢ döĢenmesine baĢlandı. 

 Ġskele Mahallesi Adyar Mevkii Berlin yapı kooperatifine giden yollar yapıldı. 

 Ġskele Mahallesi Murat ÇeĢme Bulvarından denize inen yollar stabilize malzeme dolgusu 

yapıldı. 

 Ġskele Mahallesi Eken Otel ve Teomide Otel çevresi yolları parke taĢı yapıldı. 

 Ören yolu ören tepeden beyaz durağa kadar kaldırım düzenlenmesi yapıldı. 

 Ören Mahallesi üniversite arkası yollar stabilize malzeme çekildi. 

 Ġskele Mahallesi arıtma tesisi ile Taylıeli köyü yolu ara bağlantısı açıldı. 

 Asfalt yollara yol çizgi boyası yaptırıldı.( orta, kenar, yaya geçidi) 

 Ören Mahallesi arkeolojik kazı alanları çevresine tel örgü yaptırıldı. 

 Ören Mahallesi arkeolojik kazı evine prefabrik konteyner alındı. 

 Ahmet Akın Kültür Merkezinde Sporcuların kalabileceği yer düzenlendi. 

 Reha Yurdakul Salonu oturma düzeni amfi standartlarında revize edilmiĢtir. 

 

   Asfalt ĠĢleri: 

 Cumhuriyet Mahallesi 83 sok. da   713,58 m2 

 Cumhuriyet Mahallesi 93 sok. de   647,68 m2 

 Cumhuriyet Mahallesi 92 sok. da   621,34 m2 

 Cumhuriyet Mahallesi 91 sok. de   721,54 m2 

 Cumhuriyet Mahallesi 96 sok. da  1705,43 m2 

 Cumhuriyet Mahallesi 97 sok. de  1527,15 m2 

 Cumhuriyet Mahallesi 104 sok. da  686,52 m2 

 Cumhuriyet Mahallesi 105 sok. da  684,93 m2 

 Cumhuriyet Mahallesi 99 sok. da 1281,63 m2 

 Cumhuriyet Mahallesi 98 sok. de 1453,87 m2 

 Ören Mahallesi Enver Güreli Caddesi sıcak asfalt olarak 19.660,00m2 yapılmıĢtır. 

  Bahçelievler Mahallesi 2802 sok. 628,95 m2 

  Bahçelievler Mahallesi 2761 sok. 3325,68 m2 

 8 Eylül Çamlığı yanı Kasım Akova Caddesi 13.998,30 m2 

 Kanalizasyon hattı çöken Muharrem Efendi Caddesi sıcak asfalt yapılmıĢtır. 

 ġehit Hakan Ünsal Caddesinde sıcak asfalt tamiri yapıldı. 

 Sait Pabuccuoğlu Caddesinde sıcak asfalt tamiri yapıldı. 

  

   Malzeme Alımları: 

 Ġlçemiz Muhtelif caddelerinde kullanılmak üzere 8 cm. lik Beton Kilit parke taĢ 5192 m2 6 

cm‟lik Elips taĢ alımı 2310 m2 10x20 Parke taĢ alımı 2671 m2 20x50 Bordür alımı 4157.25 m 

20x30 Yağmur oluğu 3000 m alımı yapılmıĢtır. 
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 Muhtelif imar yollarının dolgusunda ve beton parke taĢ döĢenecek yolların alt zemininde 

kullanılmak üzere 1016 ton baypas malzeme, 8000ton 0-15 temel malzeme ve 1000ton 0-5 

kırma taĢ tozu alımı yapılmıĢtır. 

 Ġlçemizin muhtelif yerlerinde ve yağmur suyu menfezlerinde kullanılmak üzere Ø12‟lik mm 

yuvarlak nervürlü inĢaat demiri 31,920 kg. Ø 10mm 3,950kg, Ø8mm 10,120kg, Ø14mm 

13,240kg nervürlü inĢaat demiri satın alınmıĢtır. 

 Kemer sebze pazarının üzerinin kapatılması amacıyla 100 tabaka polikarbon (2,10mx6,00m) 

alınmıĢtır. 

 Muhtelif yerlerde bulunan park ve bahçelerde kullanılmak üzere, 1 takım 6‟lı spor kondisyon 

grubu (büyükler için), 4 takım çift kuleli oyun grubu, ve 4 adet 2‟li tahterevalli alımı 

yapmıĢtır. 

 Muhtelif yerlerdeki iĢlerde kullanılmak üzere 1,400m3 C25/30, 500m3 C25/30 brüt beton, 

400m3 C16 beton, 200m3 C30/37 beton ve 1200m3 beton pompalama iĢçiliği ve betonu ihale 

sureti ile satın alımı yapılmıĢtır. 

 GeriĢ Mah. Hamdi Bey Caddesi kaldırımlarında ve Küçük ceylan Sokak kaldırımlarında 

kullanılmak üzere 235 m (30x50) yağmur oluğu ve 60 m (20x50) beton bordür alımı 

yapılmıĢtır. 

 GeriĢ Mah. Küçük Ceylan çıkmazı, turna sok ve ali kemal Cad. kullanılmak üzere 270 m 

(20x50) beton bordür ve 30x50 beton yağmur oluğu satın alınması 22/d göre yapılmıĢtır. 

 Mahkeme Mah. Mithat PaĢa Cad., küçük Ceylan sok, bayraktar Cad. kaldırımlarında 

kullanılmak üzere 382 m (20x50) beton bordür, 375 m (30x50) yağmur oluğu ve 98 m 

(30x50) refüj bordürü  alımı 22/d göre yapılmıĢtır.  

 Mahkeme Mah. Mithat paĢa Cad. ve geriĢ mahallesi Sakarya Cad. tretuvarlarında kullanılmak 

üzere 492 m (30x50) yağmur oluğu ve 530 m (20x50) beton bordür ve 163 m (30x50) beton 

bordür alımı yapılmıĢtır. 

 Mahkeme Mah. Bardakçı Cad. Mithat paĢa Cad. ve küçük ceylan sokak kaldırımlarında 

kullanılmak üzere 392 m yağmur oluğu ve 385 m bordür alımı yapılmıĢtır. 

 Bahçelievler Mah. 2760 cad. ve bardakçılar cad. tretuvarlarında kullanılmak üzere 285 m 

beton yağmur oluğu, 75 m (20x50) bordür ve 70 m2 tretuvar taĢı satın alınması yapılmıĢtır. 

 19 ncu Motorlu Piyade Tugay Topçu Tabur Komutanlığının talebi üzerine                                                                                                                                                             

Er ve erbaĢların kullanılması için istemiĢ oldukları 5 Adet spor kondisyon aleti verilmiĢtir. 

 

Elektrik ĠĢlerince GerçekleĢtirilen ÇalıĢmalar 

 Hıdırellez parkında Ali Çetinkaya caddesinden sökülen aydınlatma direkleri kullanılarak 

aydınlatma yapıldı. 

 Hıdırellez parkının yanında Karınca deresi sedde de köprü ile Burkent Sitesi arasına 

aydınlatma direkleri dikildi, aydınlatma yapıldı. 

 UEDAġ-TARĠġ kavĢağında trafik sinyalizasyon sistemi yapıldı. 

 Melih Pabuccuoğlu bulvarında Zeytinkent Sitesi önünde bulunan refüjdeki beton direkler 

sökülerek, binaların önündeki kaldırıma taĢındı. 

 Yerine yenisi yapılacak olan Mezbaha binamızın yıkılacağı için elektrik tesisatı tamamen 

söküldü. 

 ġok market- TariĢ kavĢağındaki eskiyen sinyalizasyon sisteminde bütün lambalar değiĢtirildi 

ve power Ledli takıldı. 

 Belediye hizmet binasında güvenlik kamera sistemi yapıldı. 

 Eski belediye hizmet binasında, her odaya ayrı ayrı telefon ve internet hattı döĢendi. 

 Reha Yurdakul salonunda tavalardaki bütün lambalar sökülerek yerlerine led‟li armatürler 

takıldı. 

 Öğretmenler Mahallesi kavĢağında bulunan aydınlatma direğinde 100 Watt‟lık armatürler 

sökülerek yerlerine 4 adet 400 Watt‟lık yeni armatürler takıldı. 

 Reha Yurdakul salonunda projeksiyon cihazı ve perdeleri monte edildi. 

 Cumhuriyet Meydanında yerler, merdiven basamaklarına ve Atatürk  heykelinin önüne led 

ıĢıklı tesisat döĢendi. 

 Öğretmenler Mahallesi Kadın Kültür evinde, yeni düzenleme ile yapılan mutfakta elektrik 

tesisatı yapıldı. 
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 Bahçelievler Mahallesi Esenevler mevkiindeki ġadiye Gencer parkında 27 adet led lambalı 

direk ile parkta aydınlatma yapıldı. 

 Ören Mahallesinde Ayhan Eryutlu parkında 21 adet aydınlatma direği üzerinde led‟li 

lambalarla aydınlatma yapıldı. 

 Öğretmen evimizin dıĢ kısmına, kaldırımlarımda aydınlatma direkleri dikilerek aydınlatma 

yapıldı. 

 Ġskele yat limanında çürüyen aydınlatma direklerinin yerlerine galvanizli yeni direkler 

dikilerek aydınlatma sağlandı. 

 Kuvayi Milliye müzesinde tavanlardaki avizeler sökülerek yerlerine tek ampüllü  askı 

takımları takıldı. 

 Toptancı –sebze haline yeni ses anons sistemi kuruldu. 

 8 Eylül ÇarĢısında Ģantiye elektriği sağlandı. 

 Eski belediye binasında telefon santrali kuruldu. 

 Merkez sebze pazarında köylü pazarına aydınlatmalar yapıldı. 

 Ġskelede kordon boyunda 2. Etap gezinti yolunda 15 adet led lambalarla aydınlatma yapıldı. 

 Örende bulunan Adramytteion kazı evinin dıĢtan aydınlatması ve yazı panolarının 

aydınlatılması için toplam 7 adet projektör takıldı. 

  Ramazan ayında kurulan iftar çadırına aydınlatma yapıldı. 

 Ġskele yat limanındaki dondurmacı, mısırcı, balıkçı esnafının elektrik kurumuna elektrik 

abonesi yapılması sağlandı. 

 Otogar inĢaatında Ģantiye elektriği aboneliği yapıldı. 

  Ġskelede eski yağ fabrikasının bahçesinde Burhaniyeliler gecesi için ses düzeni kuruldu ve 

aydınlatma yapıldı. 

 Eski belediye binasında kent tiyatrosu bölümünde elektrik ve aydınlatma tesisatı yapıldı. 

 Ören M ġahabettin Önal caddesinde 5 adet led aydınlatma direği dikilerek aydınlatma 

sağlandı. 

 Örende Ayhan Eryurtlu parkında Basketbol sahası aydınlatması için 4 adet 5 metrelik 

galvanizli direk dikildi, spotlarla aydınlatma yapıldı. 

 Cumhuriyet Mahallesi Badem alanında yeni yapılan kafeterya yanındaki çocuk oyun alanına 

4 adet direk ile aydınlatma yapıldı. 

 MemiĢ Mahallesi Camii tuvaletlerine aydınlatma tesisatı yapıldı. 

 Belediye BaĢkanlığının ilçemizdeki 2 ve 4 yıllık yüksekokullardaki öğrenciler le yaptığı 

toplantılarda ses ve projeksiyon cihazları kuruldu. 

 Yeni hizmet binasında bodrumdaki giriĢ kapısına alam sistemi kuruldu. 

 Encümen kararı ile yardım edilmesi gereken bazı vatandaĢların evlerinde elektrik tesisatı ile 

iĢler yapıldı. 

 8 Eylül stadında, stadın yan antrenman sahasında aydınlatması için duvar tarafına 4 adet 

galvanizli direkle üzerlerine 4 adet 400 Watt‟lık spot takılarak aydınlatma yapıldı. 

 Fen iĢleri Ģantiyesindeki kaynak iĢleri atölyesine 1 adet aspiratör takıldı. 

 YılbaĢı gecesi meydanda yapılacak eğlence etkinliği için meydandaki büyük ağaçların led 

lambalarla süslemeleri yapıldı. 

 Öğretmenler Mahallesinde Muammer Aksoy Caddesinde ilk etap çalıĢmasında orta refüje 10 

adet 2‟li aydınlatma direği takıldı ve aydınlatma sağlandı. 

 Bütün bu çalıĢmaları yanında elektrik iĢleri birimi olarak normal görevlerimiz gereği 

aĢağıdaki iĢlerde yapılmıĢtır. 

 ġehrin çeĢitli yerlerine telsizli anons cihazları ve hoparlörleri takıldı. 

 Belediyemizin yaptığı bütün etkinliklerde ve Ģehrimizdeki bütün okulların etkinliklerinde, 

sivil toplum örgütlerinin etkinlik ve toplantılarında derneklerin, odaların, genel kurul 

toplantılarında ses düzeni ve projeksiyon düzenleri kuruldu. 

 Milli bayramlar için yapılan törenlerde ve dini bayramlarda mezarlıklarda okunacak dualar 

için ses düzeni kuruldu. 

 Belediyemizce düzenlemekte olan Zeytin ve Zeytinyağı festivallerinde ve Burhaniye, Ören 

Kültür Ve Sanat Festivallerinde bütün etkinliklerde ses düzenleri kuruldu. Açılan stantların 

aydınlatmaları yapıldı ve elektrik tesisatı yapıldı. 
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 Yıl içerisinde çeĢitli etkinlikler için Belediye binası önünde ve Cumhuriyet Meydanında 

yapılan konserlerde kurulan ses düzenlerine elektrik verildi. 

                                              

    Harita ĠĢleri 

 

 156000 m2 alanda Ġmar Yasasının 18. Madde uygulaması yapılması 

 28 Adet Ġmar uygulama dosyası hazırlanması ve 8047 m2 alanın Belediye adına ihdas 

edilerek tapu tescillerinin yapılması,  

 72 Adet Ġmar uygulaması dosyasının kontrolü yapılması,  

  260 Adet binanın yerinde Su basman ölçümlerinin kontrollerinin yapılması, 

  277 Adet Harita Uygulama Sorumluluğu dosyasının kontrolünün yapılarak su basman 

kotlarının belirlenmesi, 

 66 Adet cins değiĢikliği ve bağımsız bölüm dosyasının kontrolünün yapılması,  

 Ġlçemiz Mahallelerinde yapılan Beton parke taĢ, bordür, oluk döĢenen yollarının kot 

çalıĢmaları ve asfalt yapılacak olan yolların zemin aplikasyonların yapılması,  

 Yapılacak projelere altlık teĢkil etmek üzere plan kote yapılması ve projelerin zeminde 

aplikasyonları, 

 Muammer Aksoy Caddesi yağmur suyu drenaj projesinin zemine aplike edilmesi ve kotların 

belirlenmesi, çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

 

Makina Ġkmal Birimi 

 

Makina Ġkmal Birimi olarak belediyemiz hizmetleri için tüm birimlere görevlendirilen araçların 

sağlıklı, etkin, ekonomik, süratli ve hizmetin gerektirdiği Ģekilde görev yapması maksadıyla 

araçlarımızın periyodik olarak bakımları yapılmıĢ, yedek parça ihtiyaçları karĢılanmıĢ, arızalarının 

asgari sürede giderilerek faal durumda bulunmaları sağlanmıĢtır. 

 

                   2013 Yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Belediyemiz arasında yapılan 

Protokol ile Belediye Bünyesine Yeni Katılan Araçlar 

 KOMATSU GD 675 2011 MODEL GRAYDER  

 HĠDROMEK HMK 100 1993 MODEL BEKO LOADER 

 BMC FATĠH 200 26 2003 MODEL DAMPERLĠ KAMYON (10 RD 252) 

 TÜMOSAN 65-60 DT 2010 MODEL TRAKTÖR (10 RH 425 ) 

 

Fen ĠĢleri 

          Mevcut araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılmıĢ ayrıca yedek parça talepleri 

karĢılanmıĢtır. 

 

10 RD 010 2011 VOLKSWAGEN PASSAT 

10 RF 122  1993 MERCEDES KAMYON 

10 KK 582 1989 FATĠH KAMYON 

10 RP 118 2005 FATĠH KAMYON 

10 RE 162 2005 FATĠH KAMYON 

10 RA 095 1996 MASSEY TRAKTÖR 

10 RL 626 1998 MASSEY TRAKTÖR 

10 RK 198 1998 URVAN PANELVAN 

10 RE 413 2004 MASSEY TRAKTÖR 

10 RS 458 2003 BMC KAMYONET 

10 RY 073 2010 CITROEN NEMO 

10 RZ 244 2011 CITROEN NEMO 

10 Z 0208 2008 FORD RANGER 

10 RV 185 2004 BMC-LEVEND 

10 RT 745 2005 FORD RANGER  

10 RN 203 2009 FORD CENAZE NAKĠL 

10 RV 224   BMC LEVET TM30 
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10 FR 168 1980 FORD TRAKTÖR KEPÇE 

HIDROMEK 102S BEKO LODER 2006 Ġġ MAKĠNASI 

VÖGELE 1700-ASFALT 

FĠNĠġERĠ 1989 Ġġ MAKĠNASI 

LAYTON-ASFALT FĠNĠġERĠ - Ġġ MAKĠNASI 

ASFALT TANKERĠ - Ġġ MAKĠNASI 

CAT 214B-FT LASTĠKLĠ 

EKSKAVATÖR 1989 Ġġ MAKĠNASI 

HITACHI EKSKAVATÖR 2010 Ġġ MAKĠNASI 

CAT GREYDER 140 G 1996 Ġġ MAKĠNASI 

KOMATSU WA 320 

YÜKLEYĠCĠ 1998 Ġġ MAKĠNASI 

ÇUKUROVA ASFALT 

SĠLĠNDĠRĠ  1991 Ġġ MAKĠNASI 

JCB TOPRAK SĠLĠNDĠRĠ 2010 Ġġ MAKĠNASI 

ATLAS KOMPRESÖR   KOMPRESÖR 

ARAÇ YIKAMA MAK.     

 

Temizlik ĠĢleri  

  Mevcut araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılmıĢ, ayrıca yedek parça talepleri 

karĢılanmıĢtır. 

  

10 FD 837 1981 FIAT TRAKTOR KEPÇE 

10 RA 314 1991 STAYER TRAKTÖR 

10 RF 796 1994 FATĠH KAMYON 

10 RL 601 1998 FATĠH KAMYON 

10 RF 128 2005 FATĠH KAMYON 

10 RF 129 2005 FATĠH KAMYON 

10 RF 126 2005 MASSEY ÇĠFT ÇEKER TRAKTÖR 

10 RN 172 2001 FORD CARGO KAMYON 

10 RF 247 2005 IVECO KAMYON 

10 Z 1090 2012 KAMYON(ÇÖP ARACI) 

HAMARAT YOL SÜPÜRGESĠ 2010 Ġġ MAKĠNASI 

PALJ TEMĠZLEME MAK. 2013 Ġġ MAKĠNASI 

           

Su Ve Kanalizasyon Hizmetleri 

Mevcut araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılmıĢ ayrıca yedek parça talepleri 

karĢılanmıĢtır. 

 

10 RV 325 1997 ĠVECO ET NAKĠL ARACI 

10 KF 440 1987 FORD KANAL AÇMA 

10 KH 172 1969 FORD VĠDANJÖR 

10 RC 414 2000 BMC TM 30 KAMYONET 

10 RE 047 2004 MASSEY TRAKTÖR 

HIDROMEK 102S BEKO LODER 2006 Ġġ MAKĠNASI 

10 RU 267 2008 RENAULT KANGO 

 

Otobüs Birimi 

     Mevcut araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılmıĢ ayrıca yedek parça talepleri 

karĢılanmıĢtır. 

 

10 RF 130 2005 FORD CENAZE NAKĠL 

10 RA 501 1984 FIAT 50NC  CENAZE YIKAMA 

10 RK 270 1999 HYUNDAI PANELVAN 
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10 RZ 245 2009 BMC KAMYONET 

10 RY 072 2009 BMC PROBUS 

10 RR 850 2005 BMC PROBUS 

10 RS 268 1999 BMC 

10 RC 828 1996 ISIZU 

10 RN 486 1986 MERCEDES 0302 

10 RN 487 1987 MERCEDES 0302 

10 RN 485 1985 MERCEDES 0302 

 

Ġtfaiye Müdürlüğü  

     Mevcut araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılmıĢ ayrıca yedek parça talepleri 

karĢılanmıĢtır. 

10 RA 039 1986 FATĠH KAMYON 

10 AY 904 1969 FORD ARAZÖZ KAMYON 

10 RR 330 2009 MITSUBISHI CANTER AKS 

10 AY 952 1970 BEDFORD ARAZÖZ 

Diğer Birimlerimiz          

         Mevcut araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılmıĢ ayrıca yedek parça talepleri 

karĢılanmıĢtır. 

 

Park Ve Bahçeler Hizmetleri 

 

10 RL 962 1999 BMC TM 30 KAMYONET 

10 RZ 409 2005 MASSEY TRAKTÖR 

10 RY 074 2010 CITROEN NEMO 

 

Zabıta Müdürlüğü Ve Ġmar Müdürlüğü 

 

10 RL 689 2004 BMC TM30 KAMYONET 

10 Z 0246 2012 CITROEN NEMO 

10 Z 0247 2012 CITROEN NEMO 

10 RL 175 1998 HONDA-MOTORSĠKLET 

10 RL 322 1998 HONDA-MOTORSĠKLET 

10 RL 374 1998 HONDA-MOTORSĠKLET 

10 RL 679 2011 YUAN-MOTORSĠKLET 

10 RU 268 2008 RENAULT KANGO 

 

Veterinerlik Ve Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü 

10 RN 905 2000 BMC TM30 KAMYONET 

10 RD 700 2005 FORD AMBULANS 

 

Kültür Ve Sosyal Hizmetler Birimi 

10 RK 270 1999 HYUNDAI PANELVAN 

10 RZ 245 2009 BMC KAMYONET 

 

 Otobüs ĠĢleri ÇalıĢmaları  

 

1) Ġlçemiz okullarının ihtiyaç ve etkinliklerine araç görevlendirilmesi yapılmıĢtır. 

 

Bu okullar Ģöyledir; 

 Ġlköğretim okulları 

a) Mustafa Keskin Ġlköğretim Okulu 

b) ġehit Yılmaz Kobak Ġlköğretim Okulu 

c) Faruk Kızıklı Ġlköğretim Okulu 
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d) Hacı Mustafa Müdür oğlu Ġlköğretim Okulu 

e) Nadir Tolun Ġlköğretim Okulu 

f) Avni Özpolat Ġlköğretim Okulu 

g) Gazi Ġlköğretim Okulu 

h) Hürriyet Ġlköğretim Okulu  

 Liseler; 

a) Burhaniye Lisesi 

b) Ġmam Hatip Lisesi 

c) AyĢe Akpınar Kız Meslek Lisesi 

d) Endüstri Meslek ve Anadolu Meslek Lisesi 

 

2) Ġlçemiz sivil toplum örgütlerine ihtiyaç halinde araç görevlendirilmesi yapılmıĢtır. 

 

Bu sivil toplum örgütleri Ģöyledir. 

a) A.D.D (Atatürkçü DüĢünce Derneği Burhaniye ġubesi) 

b) Ç.Y.D.D ( ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği Burhaniye ġubesi) 

c) T.S.D ( Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye ġubesi) 

d) T.ġ.O ( Türkiye ġoförler Odası) 

e) E.S.O ( Esnaf Sanatkârlar Odası Burhaniye ġubesi) 

 

3)  Ġlçemizde yaĢayan vatandaĢlarımızın özel günlerine araç görevlendirilmesi yapılmıĢtır. 

 

Bu özel günler Ģöyledir 

a) Düğün eğlencesi 

b) Kına Eğlencesi 

c) Sünnet Eğlencesi 

 

4) Ġlçemiz spor kulüplerine tüm organizasyonlarına araç görevlendirilmesi yapılmıĢtır 

 

Bu spor kulüpleri Ģöyledir 

a) Burhaniye Belediye spor futbol kulübü ( A takımı gençler yıldızlar ve minikler ) 

(Ayrıca haftanın belirli günlerinde antrenmanlara ulaĢımları sağlanmıĢtır.) 

b) Burhaniye Belediye spor Bayan Basketbol takımı  ( Ayrıca her gün olmak üzere 

antrenmanlara ulaĢımları sağlanmıĢtır.) 

 

5) Ġlçemizde yaĢayan vatandaĢların cenaze iĢlemleri için yılın 365 günü araç görevlendirilmesi 

yapılmıĢtır. 

Ġhtiyaca göre görevlendirilen araçlar 

a) Cenaze nakil aracı  

b) Cenaze yıkama aracı  

c) 1 veya 2 adet otobüs (ihtiyaca göre) 

 
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 

ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 

raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını 

beyan ederim. 31/12/2013 
 

                      Metin YILDIZ 

                                         Fen ĠĢleri Müdürü 

                                                                                                                                                             Harcama Yetkilisi 
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SU VE KANALĠZASYON HĠZMETLERĠ 

Ören Mahallesi : 

 Kafkaslar Caddesi 624 metre yağmur suyu hattı ve 14 tane döküm yağmur suyu mazgalı 

yapıldı. 

 2118. Sokak 277 metre Q200 „lük korige kanalizasyon hattı döĢendi. 4 Adet parsel bacası ve 2 

tane ana baca yapıldı. 

 Kurtdereli Caddesinde bulunan menfezin sahile inen kısmı kanalizasyon hattına bağlandı 

 Kıbrıs Caddesi no:5‟deki binanın su borusu yenilemesi yapıldı. 

 Altınyol Caddesi Altın BaĢak Sitesine ait kanalizasyon bağlantıları yapıldı. 

Öğretmenler Mahallesi: 

 Cihat Alpan Caddesi  24 metre Q200‟lük korige yağmur suyu hattı yapıldı. 

 Muammer Aksoy Caddesi ; 176 metre Q200‟lük korige  boru kanalizasyon hattı iĢçiliği, 

                        850 metre Q315‟lik içme suyu hattı, 

                        850 metre Q125‟lik içme suyu hattı döĢemesi yapıldı. 

 Muammer Aksoy Sitesi Sunar Sitesi önü 13 metre Q600‟lük korige boru yağmur suyu hattı 

yapıldı 

 1090. Sokaktaki parsel bacası kapaklarının değiĢimi yapıldı. 

 1132. Sokakta bulunan parsel bacaları yükseltildi. 

 Ġlhami Soysal Caddesi no:3‟ün bahçesinde bulunan parsel bacası cadde üzerine alındı. 

 1120. Sokak no:9‟daki binanın içme suyu ve kanalizasyon hattı bağlama iĢlemleri yapıldı 

 Nihat Orcan Caddesi no.15‟in önündeki parsel bacası yükseltildi. 

 1127. Sokak No.14‟teki binaya ait parsel bacasının kapağı yükseltildi. 

 1130. Sokakta 6 metre Q200‟lük korige boru kanalizasyon hattı yapıldı. 

 

Ġskele Mahallesi : 

 580. Sokak 12 metre Q200‟lük korige boru yağmur suyu hattı iĢçiliği ve 1 adet yağmur suyu 

ızgarası konulması 

 Adyar Berlin Kooperatifi altı 253 metre  Q200 „lük korige kanalizasyon hattı döĢemesi iĢçiliği 

ve 13 adet 80x80 parsel kapağı ve tabanı konulması iĢi 

 Adyar son durak 15 metre Q800 „lük yağmur suyu hattı   

 Adyar Berlin Kooperatifi yolu üzeri 530 metre Q125‟lik yağmur suyu hattı döĢeme iĢi 

 577. Sokak no:8‟deki fosseptik hattının kanalizasyon hattına bağlantısı yapıldı. 

 Hakkı Armutçu Caddesi No.3‟teki binaya 85‟lik parsel bacası ve 330‟luk baca ilavesi yapıldı. 

 Kordon Boyu Caddesi 568. Sokak no.3‟teki binanın önündeki parsel bacasının değiĢimi 

yapıldı. 

 568.Sokakta 3 metre Q150‟lik korige kanalizasyon hattı ve parsel bacası yapıldı. 

 Bey Sokak no.12‟deki binanın kanalizasyon bağlantısı yapıldı. 

 

Bahçelievler Mahallesi: 

 2760. ve 2769. Caddelerde 126 metre Q300‟lük korige boru yağmur suyu hattı yapımı iĢçiliği 

ve 3 adet ızgara konulması 

 2772. Cadde üzeri 350 metre Q 300‟lük korige boru yağmur suyu hattı yapımı iĢi ve 11 adet 

yağmur suyu hattı yapılması iĢi 

 Enver Güreli Caddesinde 860 metre Q300‟lük yağmur suyu hattı döĢenmesi iĢi 

 2770. Cadde no:74‟deki binanın önünde bulunan rögar kapağının değiĢimi yapıldı.  

 Namık Kemal Caddesi 3.Sokak 200 metre Q200‟lük korige boru yağmur suyu yapımı. 

 

Cumhuriyet Mahallesi : 

 Kuvayi Milliye Anıtı KarĢısı 8 metre Q300 „lük yağmur suyu hattı yapımı, 

 Mehmet Babacan Caddesi 76 metre 300‟lük yağmur suyu hattı döĢenmesi iĢi ve 5 adet 

yağmur suyu mazgalı konulması, 

 Mehmet Babacan Caddesi 300 metre Q125‟lik içme suyu hattı döĢenmesi iĢi, 

 Sucu Ahmet Karslı Caddesi 65 metre Q200 „lük korige kanalizasyon hattı döĢenmesi, 2 adet 

ana baca konulması ve 10 adet 1 metrelik parsel bacağı konulması iĢi, 
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 ġarköy yolu Sanayi Caddesine 40 metre Q200‟lük korige boru kanalizasyon hattı yapımı, 1 

adet 85‟lik parsel ve 2 adet parsel kapağı konulması iĢi, 

 Sanayi Caddesi 40 metre Q800‟lük yağmur suyu hattı döĢenmesi yapılmıĢtır, 

 110. Ve 107. Sokak 150 metre 90‟lık içme suyu hattı yapılmıĢtır, 

 104. Sokak 81 metre 90‟lık içme suyu hattı yapılmıĢtır, 

 Yukarı Bademalanı Ekmek Fırını önüne Düdüklü içme suyu çeĢmesi yapılmıĢtır, 

 108. Sokak 35 metre Q 200‟lük korige kanalizasyon hattı döĢenmesi ve 2 adet 85 „lik taban ve 

kapakları konulması iĢi yapılmıĢtır. 

 148. Sokak 130 metre Q 200 „lük korige boru kanalizasyon hattı yapılmıĢtır, 

 148. Sokak 130 metre Q 90‟lık içme suyu hattı yapılmıĢtır, 

 91.Sokak 52 metre Q 200‟lük korige boru kanalizasyon hattı döĢenmesi, 6 adet parsel tabanı 

ve kapağı konulması iĢi yapılmıĢtır, 

 91. Sokak 52 metre Q 125‟lik içme suyu hattı yapılmıĢtır, 

 Kızık Caddesi 250 metre Q 300‟lük yağmur suyu hattı yapımı ve 4 adet yağmur suyu mazgalı 

konulması iĢi yapılmıĢtır, 

 Sanayi Sitesi Çıraklık Eğitim Merkezi arkası 36 metre Q 600‟lük korige boru kanalizasyon 

hattı yapılmıĢtır,  

 Adil Boldan Caddesi 12 metre Q 200‟lük yağmur suyu hattı yapılmıĢtır, 

 96.Sokak no:26‟daki inĢaatı baĢlayan binanın kanalizasyon hattına bağlanması için 1 adet 

parsel bacası yapılmıĢtır, 

 132.Sokak kanalizasyon hattı döĢemesi iĢçiliği yapılmıĢtır, 

 Kızık Caddesi no:11 deki binanın önüne 1 adet parsel bacası yapılmıĢtır, 

 125. Sokak no:12 deki binanın kanalizasyon hattı ayrıldı 

 ġarköy Yolu üzeri 30 metre Q800‟lük büz döĢendi. 

 

 Mahkeme Mahallesi: 

 Yılmaz Akpınar Bulvarı 610 metre Q125‟lik içme suyu hattı yapılmıĢtır, 

 Stad Sokak 15 metre Q200‟lük korige boru yağmur suyu hattı yapılmıĢtır, 

 ġimĢek Sokak 135 metre Q90‟lık içme suyu hattı döĢemesi iĢi yapılmıĢtır, 

 Dutluk Caddesi 635 metre Q125‟lik içme suyu hattı yapılmıĢtır, 

 Sedef Sokak 200 metre Q200‟lük korige boru kanalizasyon hattı yapım iĢi ve 8 adet 85‟lik 

parsel kapağı ve tabanı yapılmıĢtır, 

 Sedef Sokak 200 metre Q90‟lık içme suyu hattı yapılmıĢtır, 

 Dutluk Caddesi  760 metre Düdüklü Ġçme Suyu Hattı yapılmıĢtır, 

 Mithat PaĢa Caddesi 370 metre Q125‟lik korige boru içme suyu hattı yapılmıĢtır, 

 Kipa arkası 380 metre Q800‟lük yağmur suyu hattı yapımı ve iĢçiliği yapılmıĢtır, 

 

GeriĢ Mahallesi : 

 Bahçe Sokak 90 metre Q125‟lik içme suyu hattı döĢemesi iĢi yapılmıĢtır, 

 Emek Sokak 55 metre Q125‟lik içme suyu hattı döĢemesi iĢi yapılmıĢtır, 

 Bücüm Sokak 115 metre Q125‟lik içme suyu hattı döĢemesi iĢi yapılmıĢtır, 

 Çiftçi Sokak 140 metre Q125‟lik içme suyu hattı döĢemesi yapılmıĢtır, 

 Kuvayi Milliye Bulvarı no:107 ye kanalizasyon hattı yapılmıĢtır, 

 Bardakçılar Caddesi no.53 teki inĢaatın kanalizasyon bağlantısı yapılmıĢtır, 

 

MemiĢ Mahallesi: 

 Zeybek Sokak 150 metre Q125‟lik içme suyu hattı yapılmıĢtır, 

 Zeybek Sokak 150 metre Q200 „lük korige boru kanalizasyon hattı yapılmıĢtır, 

 Zeybek Sokak 5 adet parsel ve 2 adet ana baca gövdesi yapılmıĢtır, 

 Küçük GeriĢ Caddesi 475 metre Q125‟lik içme suyu hattı yapılmıĢtır, 

 HaĢim Ağa Caddesi 150 metre Q125‟lik içme suyu hattı yapılmıĢtır, 

 Seniha Sokak 45 metre  Q125‟lik içme suyu hattı yapılmıĢtır, 

 Mithat PaĢa Caddesi no:91 de bulunan binaya ait kanalizasyon hattı ayırımı yapılmıĢtır, 

 Ali Kurt Caddesi Ceysa 2 Apartmanına ait kanalizasyon hattına yeni baca ilavesi yapılmıĢtır,. 
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 Enver Usta Sokak no.9‟daki binanın logarı bahçeden alınarak ana kanalizasyon hattına 

bağlanmıĢtır. 

 

Hürriyet Mahallesi: 

 Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı tamamına Q125„lik korige boru yağmur suyu hattı yapılmıĢtır, 

 Erdem Caddesinde 126 metre Q90‟lık PVC Ġçme Suyu Hattı yapılmıĢtır, 

 Çınarlı Su Kuyusu arkasında 18 metre Q600‟lük korige boru yağmur suyu hattı yapılmıĢtır, 

 Çoruk Yolu Üzeri 20 metre Q600‟lük yağmur suyu hattı yapılmıĢtır, 

Ġlçemizin muhtelif yerlerinde 2013 yılı içerisinde toplam; 

 Q200‟lük Korige Boru : 1378 metre kanalizasyon hattı yapılmıĢtır. 

 Q600‟lük Korige Boru : 36 metre kanalizasyon hattı yapılmıĢtır. 

 

Ġlçemizin muhtelif yerlerinde 2013 yılı içerisinde toplam; 

 Q90 „lık PVC Boru  : 696 metre 

 Q125‟lik PVC Boru  : 4037 metre 

 Q315‟lik PVC Boru  : 850 metre Ġçme Suyu hattı yapılmıĢtır.  

Ġlçemizin muhtelif yerlerinde 2013 yılı içerisinde toplam; 

 Q125‟lik Korige Boru : 530 metre 

 Q200‟lük Korige Boru : 1670 metre 

 Q300‟lük Korige Boru : 1670 metre 

 Q600‟lük Korige Boru : 13 metre 

 Q800‟lük Korige Boru : 435 metre yağmur suyu hattı yapılmıĢtır. 

 Kanal açma aracı yaz ve kıĢ ayların da 7 gün 24 saat 4 personel 2 vardiya ile çalıĢmakta olup 

ortalama 8 ila 100 adet meskene müdahale etmekte ve kanalizasyon hatlarının da temizliğini 

yapmaktadırlar. 

 Gelen dilekçeler üzerine 340 adrese kanal Açma gönderildi. 

 ĠĢletme Müdürlüğümüz Endeks görevlileri tarafından 2013 yılı içerisinde 146007 adet 

aboneye bakılıĢ yapılmıĢtır. 

 Mekanik Sayaçlarda 2013 yılı içerisinde toplam 68 adet su aboneliği tahsisi yapılmıĢtır. 

 Dijital Akıllı Sayaçlarda 2013 yılı içerisinde toplam 944 adet su aboneliği tahsisi yapılmıĢtır. 

 

SU KUYULARI FALĠYETLERĠ 

 

 

KUYU  

 

DURUM 

DEPOSU TALEP 

EDĠLEN SU 

MĠKTARI 

AÇIKLAMA 

AĞACIK 

 
365 GÜN 24 SAAT SEKLĠK 2678.1  ton/gün               

977616 ton/yıl  

CĠVAN 365 GÜN 24 SAAT SEKLĠK 2160  ton/gün               

788400 ton/yıl  

AĞAR 365 GÜN 24 SAAT SEKLĠK 
2592  ton/gün               

946080 ton/yıl  

DURAN 

YAZ AYLARINDA 7 

GÜN 24 SAAT KIġ 

AYLARINDA 10 ĠLE 12 

SAAT ARASINDA  

SEKLĠK 
3456  ton/gün               

1261440 ton/yıl 

 

ÇINARLI 365 GÜN 24 SAAT SEKLĠK 

 

4320  ton/gün              

1576800 ton/yıl 

 

YENĠ 

YAPILAN  

5000 TONLUK 

DEPOYU 

BESLĠYECEK 
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SANDIKÇIOĞLU 

(Vakıfarmutlu mevkii) 

YAZ AYLARINDA 24 

SAAT 
SEKLĠK 

4320  ton/gün               

1576800 ton/yıl 

YENĠ 

YAPILAN  

5000 TONLUK 

DEPOYU 

BESLĠYECEK 

AYDINLIGĠL HAZIR TÜLLÜCE 

4320  ton/gün             

1576800 ton/yıl 

 

YENĠ 

YAPILAN  

5000 TONLUK 

DEPOYU 

BESLĠYECEK 

 

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve 

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 

etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada 

raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını 

beyan ederim. 31/12/2013 
                                                                                                       Sinan GÖZEN           

                                                                                           Su ve Kanalizasyon Sorumlusu  

                                                                                                    Harcama Yetkilisi                   

 

 

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 16799 vatandaĢımıza muayene, enjeksiyon, pansuman vs. hizmetleri verilmiĢtir. Birimlere 

göre hizmet verilen hasta sayısı aĢağıdadır. 

a. BELEDĠYE TABĠBLĠĞĠ   : 6092 

b. GERĠġ MAHALLESĠ   : 2089 

c. KAVAKDĠBĠ MAHALLESĠ   : 1442 

d. CUMHURĠYET MAHALLESĠ           : 2950 

e. MEMĠġ MAHALLESĠ                       : 1756 

f. BAHÇELĠ EVLER MAHALLESĠ      : 2200 

g. HÜRRĠYET MAHALLESĠ                 : 270 

 Evde ziyaret programı kapsamında toplam tüm mahallelerde 7500 kiĢiye evlerinde ziyaret 

yapılmıĢ: enjeksiyon, pansuman, sağlık eğitimi vs. hizmetler verilmiĢtir. 

 Tüm mahallelerde,  bazı köylerde diabet ve hipertansiyon taraması yapılmıĢ, mahalle sağlık 

ocaklarında tabipliğimizce muayene ve tedavileri üstlenilmiĢtir. 

 Yaz döneminde mavi bayrak kapsamında Ören ve Öğretmenevleri sahilinde hizmet 

verilmiĢtir. 

 Zabıta ve ilçe tarımla birlikte esnaf denetimleri periyodik olarak yapılmıĢtır. 

 2013 yılında da ilaç toplama ve dağıtım kampanyası sürdürülmüĢtür. 

 Belediyemizce hizmete sokulan hasta nakil ambulansı ile 250 vatandaĢımıza hizmet 

sunulmuĢtur.             

 Köy Sağlığı çalıĢması adı altında 25 Köyümüze ziyaretlerde bulunulup 1065 kiĢinin 

enjeksiyon, tansiyon, pansuman, sağlık eğitim gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Cenaze iĢlemlerinde 84 kiĢiye ölüm belgesi (ÖBS) formu doldurulmuĢtur. Cenazesi olan 

evlere ziyaret de bulunulmuĢtur.  
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      ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 

ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 

raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını 

beyan ederiz. 31/12/2013 

 

         Dr. Cengiz KAYPAK 

  Murat BEKTAġ     Opr. Dr. Lemi TURGUT 

  Harcama Yetkilisi     Belediye Tabibi 

                                                                                  

                                                                                                                
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ  

 Temizlik iĢleri haftanın 7 günü çalıĢmaktadır. Sabah 07.00 ile 16.30‟a kadar 6 sıkıĢtırmalı çöp 

kamyonu, 3 adet traktör ve 1 adet traktör kepçe ile çalıĢmaktadır.  

 Pazartesi günü ilçemiz semt Pazaryeri, PerĢembe günü Ören, Cuma günü Bahçelievler, 

Cumartesi günü Öğretmenler Mah. Pazar günü Orjan Pazaryerleri süpürülüp 

temizlenmektedir.  

 Fiat marka traktör kepçe ve üç adet kiralık traktör ile kül ve bahçe pislikleri daha seri ve kolay 

temizlenmektedir.  

 2007 yılı itibariyle Çoruk Köyü, Taylıeli ve ġarköy Köyünün Burhaniye Belediyesi mücavir 

alanına katılmasıyla bu köylerimizin temizlik iĢleri de Belediyemiz temizlik iĢleri tarafından 

karĢılanmaktadır.  

 100 adet 800 Lt‟lik galvaniz saçtan çöp konteynırı alınarak ilçemizin ihtiyaç olan yerlerine 

dağıtılarak çöp toplama iĢi daha kolay hale gelmiĢtir.  

 01.06.2013 tarihinde saat 17.00 ile 02.30 arası 4 adet sıkıĢtırmalı çöp kamyonu ile çöp 

toplama iĢi yaz boyunca devam etmiĢ olup 15.09.2013 de son bulmuĢtur.  

 Yol süpürme makinesi traktöre takılıp yaz bitimine kadar tüm mahallelerimizin yolları 

süpürülüp temizlenmektedir.  

 Ören Mah. Öğretmenler Mah. ve MüĢerref Hekimoğlu plajı ot ilacı ile ilaçlanmıĢtır.  

 Plaj kumu eleme makinesi ile tüm plajlar temizlenmiĢtir. Yeni plaj temizleme makinesi 

alınmıĢtır.   

 Plajlara konulmak üzere ilave 36 adet geri dönüĢüm konteynırı konulmuĢtur.  

 Ören ve Öğretmenevleri plajlarında yapılan temizlik ve kum elenmesiyle 2 adet mavi bayrak 

alınmıĢtır.  

 Öğretmenler Mahallesine 6 adet 2‟li 800‟lük yer altı çöp konteynırı konulup halkımızın 

kullanımına açılmıĢtır.  

 ÇeĢitli tarihlerde arıza yapan araçların arızaları en kısa zamanda giderilerek iĢlerin 

aksamaması sağlanmıĢtır.  

 Tüm sağlık kuruluĢları özel klinikler ile tıbbı atık sözleĢmesi yapılıp tıbbı atıkların toplanıp 

bertaraf edilmesi Bursa BüyükĢehir Belediyesi tarafından yaptırılmaktadır.  

 Çöplüğe 2 adet sızdırmaz havuz yapılarak pillerin depolanması yapılmaktadır.  

 400 adet ilave kül kovası yapılıp, çöp konteynırlarının yanına konulmuĢtur.  

 Çöplük toprak dolgu çekilerek gaz bacaları konularak ıslah edilmiĢtir. 
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ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 

ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 

raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını 

beyan ederim. 31/12/2013 

                                                                                                                  Nadir KARAYAZ  

                                                                                          Temizlik ĠĢleri Birimi Sorumlusu  

          Harcama Yetkilisi 

 

 

VETERĠNERLĠK HĠZMETLERĠ  

 

ĠLAÇLAMA ve HAġERE MÜCADELESĠ 

 

 Ocak- Mart ayları arasında Ģehrimizin kanalizasyon sisteminde kıĢlık sivrisinek mücadelesi 

yapılmıĢtır. 

 Mart ayından Temmuz ayına kadar ilçemiz ve çevresindeki sulak alanlarda sivrisinek larvalarına 

karĢı ilaçlama yapılmıĢtır. 

 Ġlçemizdeki çöp konteynerleri karasineğe karĢı Mayıs- Ekim ayları arasında haftada 1 gün 

ilaçlanmıĢtır. 

 Ġlçemizin çöplüğü ve pazaryeri haftada 1 karasineğe karĢı ilaçlanmıĢtır. 

 Mayıs- Ekim ayları arasında sivrisinek uçkun mücadelesi yapılmıĢtır. 

 ġehrimizin kanalizasyon sisteminde, farelere karĢı ilaçlama uygulanmıĢtır. 

 Ġlçemizdeki okullar ve resmi daireler de kene, pire gibi parazitlere karĢı ilaçlanmıĢtır. 

 Nisan- Eylül ayları arasında ilçemizdeki park ve hayvan barınaklarında kene mücadelesi 

yapılmıĢtır. 

DĠĞER ÇALIġMALAR 

 

 Kurban bayramında hayvan pazarına gelen hayvanların kontrolleri yapılmıĢtır. 

 Pazaryerine gelen tavuk ve balıkların kontrolleri yapılmıĢtır. 

 Kurban Bayramı‟nda halkımızın kestiği kurbanların düzenli olarak muayene ve kontrolleri 

yapılmıĢtır. 

 Ġlçemiz kasap esnafının belirli aralıklarla kontrolleri yapılmıĢtır. 

 

SOKAK HAYANLARI ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR 

 

 Ġlçemiz sokaklarından toplanan baĢıboĢ köpekler; 5199 sayılı „‟Hayvanları Koruma Kanunu‟‟ na 

göre „‟KısırlaĢtır-AĢıla-YaĢat‟‟ yolu izlenerek barınağımıza alındıktan sonra tedavi ve bakıma 

muhtaç olanların rehabilitasyonu da yapıldıktan sonra kısırlaĢtırılıp, aĢıları yapılmıĢ ve 

alındıkları ortama geri bırakılmıĢlardır. 

 Barınağımıza gelen misafirlerimize ise istedikleri takdirde, durum ve ihtiyaçları da göz önüne 

alınarak beğendikleri küçük dostlarımızı sahiplendirdik. 

 Birimimizin sokak hayvanları ile ilgili çalıĢmaları, sayısal değerler olarak Ģu Ģekildedir; 

 

 Barınağımıza Alınan Sokak Köpeği Sayısı: 

ERKEK      : 59 

DĠġĠ           : 188 

TOPLAM  : 247 

 



23 
 

 Barınağımızda KısırlaĢtırılıp, AĢılanan Köpek Sayısı: 

ERKEK     : 43 

DĠġĠ           : 174 

TOPLAM  : 217 

 

 Barınağımızda Sahiplendirilen Köpek Sayısı : 

 Barınağımızda; 53 ü ilçemize, 23‟ü ise çevre Ġl ve Ġlçelere olmak üzere toplam 76 köpek, 

kısırlaĢtırılıp aĢıları yapıldıktan sonra sahiplendirilmiĢtir.  

 

 KısırlaĢtırılıp AĢılandıktan Sonra Alındıkları Ortama Bırakılan Köpek Sayısı : 

 Toplam 132 köpek; tedavi, kısırlaĢtırma ve aĢılama aĢamalarından sonra  alındıkları ortama geri 

bırakılmıĢtır. 

 
 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol 

sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli 

güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 

raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını 

beyan ederim. 31/12/2013 
             Avni KORKMAZ  

                        Veteriner Hekim 

                                              Harcama Yetkilisi 

 

 

PARK BAHÇE ĠġLERĠ  

 Cumhuriyet Mahallesi Bademalanı Mevkiinde 2 adet çamlık yapılıp 60 adet fıstık çamı 

dikilmiĢtir.  

 Cumhuriyet Mahallesi Bademalanı Mevkinde kafeterya yapılıp çevre düzenlemesi 

yapılmıĢtır.  

 Ġskele Mahallesi Kordonboyu caddesinde Hocazade deresinden sonra yapımı tamamlanan 

rekreasyon alanına sulama tesisatı döĢenerek çim ekimi yapılmıĢ olup, devam eden yola 

toprak dolgu çekilerek sulama tesisatı döĢenmeye devam etmektedir.   

 Ġskele Mahallesi eski Ayvalık Caddesi bitimi Gonca Caddesi baĢlangıcında bulunan 2 yeĢil 

alanda düzenleme yapılmıĢtır.  

 Ġskele Mahallesi Adyar Mevkii 21 Beyaz evler ile Doğa Sitesinin arasında yeĢil alan 

düzenlemesi yapılmıĢtır.  

 Ġskele Mahallesi Ali Çetinkaya Parkında ülkemizin çeĢitli üniversitelerinde okuyan mimarlık 

öğrencileri tarafından yapılan sumru heykellerinin çevre düzenlemesi uluslar arası gönüllü 

çalıĢma kampı öğrencileri ile beraber yapılmıĢtır.   

 Öğretmenler Mahallesi Leman Güçlü Parkı yeni çim ekimi yapıldı.  

 Ören Mahallesi Kumbağlar Caddesi üzerinde yeĢil alan düzenlemesi yapıldı.  

 Ören Mahallesi Ayhan ERYURTLU parkı düzenlemesi yapılarak sulama tesisatı döĢenip çim 

ekimi ve bitkilendirme yapıldı.  

 Tutes Keskin Prestij Otelin arkasına 35 adet fıstık çamı dikildi.  

 Tutes Keskin Prestij otelin yan tarafına Hacı ġadiye Gencer Parkı düzenlemesi yapıldı. 

Sulama tesisatı ve çim ekimi yapılarak bitkilendirmesi tamamlandı.  

 Ören Burhaniye Dörtyol kavĢağı ile Ören Tepe arasında bulunan Enver Güreli Bulvarına çim 

ekimi ve çiçeklendirme yapıldı.  

 Kemer Koop.Saadet Sitesi Ceylan Kent arasındaki yeĢil alanlara toprak dolgu çekildi.  

 Burhaniye Halk Kütüphanesi ve Meteoroloji arasındaki kavĢak düzenlemesinden sonra toprak 

dolgu çekilerek çim ve çiçek ekimi yapıldı.  
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 Öğretmenler Mahallesi Katip Sokak Sultan Selim ve Özlem caddelerinde bulunan daha önce 

çam dikilen yeĢil alanlara toprak çekilerek çim ekmeye hazırlandı.  

 Park ve yollardaki palmiyelerin gövdelerin temizlenmesi yapıldı.  

 8 adet motorlu ot tırpanı ile Burhaniye ve sahil kesiminde bulunan boĢ arsalar ile yol 

kenarlarındaki otlar biçilip yangın tehlikesine ve haĢere oluĢturması engellendi.  

 KıĢın 20 günlük periyotlarla, yazın 10 günlük periyotlarla ilçemizdeki parkların çimleri 

biçilmektedir.  

 Ġhtiyaç gösteren çim alanlara ve bitkilere gübre verilmiĢtir.  

 Bahçe çiçeklerinin hastalık ve zararlarına karĢı ilaçla mücadelesi yapılmıĢtır.     

 Mezarlıkların otlarını kurutmak için ot ilacı atılmıĢtır.  

 Kuruyan ağaçlar, ekonomik ömrünü tamamlayan ağaçlar ve devrilme tehlikesi olan yaĢlı 

ağaçlar kesilmiĢtir.  

 Elektrik tellerine değen ağaçlar ve dilekçelerde Ģikayete konu olan ağaçlar budanmıĢtır.  

 Ayrıca Belediyemiz Park ve Bahçelere ait ağaçlar, çamlıklar, bitkiler, mezarlıklarda kesim ve 

budama yapılmıĢtır.  

 Mayıs ve Ekim aylarında yol ağaçları ve,refüj bitkileri ve çimleri sulama tankerleri ile 

sulanmıĢtır.  

 Refüjler ve parkları yazın ve kıĢın mevsimlik çiçeklerin ekimi yapılmıĢtır.  

  

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve 

verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile 

bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile 

SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan 

ederim.31/12/2012 
 

Nadir KARAYAZ  

                                                                                                                          Park Bahçe ĠĢleri Sorumlusu  

                                                 Harcama Yetkilisi 

 

ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 

 Belediyemiz Ġtfaiye Müdürlüğünde 4 adet itfaiye aracı,1 adet kiralık tanker toplam 5 adet araç 

ve 24 personel 1 Müdür toplam 25 personelle 7 gün 24 saat 3 vardiya halinde hizmet 

vermektedir.  

 2013 yılı içerisinde yangınlara, çevre ilçelerdeki itfaiyelere, ilçemize bağlı bulunan köylere, 

Orman Müdürlüğünden ve trafik kazalarından gelen ihbarlara yerinde ve zamanında en kısa 

sürede müdahale edilmiĢtir.  

 

2013  YILI YANGIN ÇĠZELGESĠ: 

 Bina yangını :                  58 Adet 

 Araç yangını :                 12 Adet 

 Orman yangını :             4 Adet 

 Anız ve ot yangını:       181 Adet 

 AKS kurtarma:              104 Adet 

 Çöplük yangını:            203 Adet 

 Baca yangını :                12 Adet 

 2013 yılı içerisinde toplam 574 Adet çeĢitli yangınlara gidilerek müdahale edildi bunlardan 35 

adet rapor tanzim edilerek adliyeye sevk edilmiĢtir. 

Ġtfaiye müdürlüğü olarak yangınlar dıĢındaki faaliyetlerimizde. 

 Ġlçemizde açılacak iĢyerlerine Ġtfaiye raporu düzenlenmesi 

 Ġlçemizde yapılan inĢaatlar için itfaiye raporu düzenlenmesi  

 Okullara, Ceza evi ve askeriyede tatbikat yapılması  

 Pazar yeri balık hane yıkama iĢi 

 Köpek çiftliğine periyodik olarak su götürülmesi 
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  Bayrak pankart asma ve indirme iĢi 

 Yol sulama ve yıkama iĢi 

 Yağmur ve sel felaketlerinde mazgalları açma  

 Mağdur olan ve mahsur kalanlara yardımcı olmak 

 Hastane diyaliz merkezine ihtiyaç halinde su ikmali yapılması 

 Yüksek katlı binalarda mahsur kalan vatandaĢlara merdivenli araçla yardımcı olma(kapı 

açma) 

 Yeni dikilen fidan ve çiçeklere can suyu verme vb. iĢler yapılmıĢtır 

 2013 Ocak ayında yangın ve müdahale Ģekilleri: 

a) 2013 Mart ayında meydana gelen sel felaketinde sahil kısmı binaların zemin katları ve 

bodrumlarından motopomplarla su çekim iĢleri yapıldı. Edremit ilçesi, Akçay ve güre 

belediyelerine sel felaketinden dolayı takviye olarak yardıma gidildi.  

b) Bu yapılan iĢler dıĢında personelimiz Salı ve Cuma günleri tüm personel itfaiye spor 

merkezinde spor yapmaktadır. Personelimizle her ayın belirli günlerinde yangın ve 

güvenliği konuları ders olarak iĢlenmektedir.  

 

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve 

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 

etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 31/12/2013
 

          
Ġdris ALTAY 

                   Ġtfaiye Müdürü 

          Harcama Yetkilisi 

 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 

5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Umuru 

Belediyeye Müteallik Ahkâm-ı Cezaiye Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda; 2559 sayılı Polis 

Vazife ve Salahiyet Kanunu ve diğer kanunlarla Belediyelere verilen yetki ve görevler ile Burhaniye 

Belediyesi sınırları içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla, 

Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve 

yasaklarla, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları 

uygulamak. Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile özellik taĢıyan günlerde yapılacak törenlerin 

gerektirdiği hizmetleri yapmak. Belediye görev alanları içindeki iĢyerlerini ruhsatlandırmak. 1608 

sayılı kanuna göre verilen ceza uygulamalarının karar alınması için Belediye Encümenine ve karar 

neticesinde tahsili için Mali Hizmetler Birimine göndermek. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 

verdiği yetkiler doğrultusunda denetimler yapmak. 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Pazar 

günleri izinsiz çalıĢan iĢyerleri hakkında gerekli iĢlemleri yapmak ve mücavir alanlar içinde yaĢayan 

vatandaĢlarımızın huzur ve güvenli bir ortamda yaĢamaları, ihtiyaçların temin edildiği iĢyerlerinin 

temiz ve sağlıklı yerler olması için denetimler yapmak, izinsiz yapılan faaliyetler ile ilgili yasal 

iĢlemleri yapmak ve gerektiğinde ilgili mercilere bildirmek, halkın Ģikâyetlerini değerlendirerek 

gerekli iĢlemleri yapmak vb. görevler ile Belediye BaĢkanının verdiği diğer görevleri yerine 

getirerek, yürütmektedir.  
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ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

Ġnsan Kaynakları  

Zabıta Müdürlüğü: 1 Müdür, 1 Komiser olmak üzere toplam 39 kiĢiden oluĢmaktadır. Görev yeri 

dağılımı; 2 Büro Zabıtası, 1 Trafik Zabıtası, 2 Ġmar Zabıtası, 2 Çevre Zabıtası, 4 Turizm Zabıtası, 5 

Sağlık Zabıtası, 4 Genel Hizmetler Zabıtası, 2 Belediye Santral Garaj Zabıtası, 4 Cenaze Hizmetleri 

Görevlisi (  imam – Ģoför-bekçi ) , 1 Belediye Hizmet Binası Santral ve Anons Görevlisi,  3 Liman 

Görevlisi, 2 Belediye Hizmet Binası Özel Güvenlik Görevlisi,2 düğün salonu görevlisi, 1 köylü 

garajı otopark görevlisi ,  2 Pazaryerleri Görevlisi olarak; 11‟ü devlet memuru ve 9 iĢçi, 19 Hizmet 

Alımı personeli ile kısımlara ayrılarak hizmet vermeye çalıĢmaktadır. 

 

Stratejik Hedef : 

Yeni yürürlüğe giren yasa, tüzük ve yönetmelikler kapsamında Zabıta Personelinin mesleki bilgisini 

ve Zabıta hizmetlerinin kalite düzeyini artırmak. 

Fiziki Kaynakları 

Zabıta Müdürlüğümüzün sahip olduğu fiziki kaynaklara iliĢkin bilgiler Tablosu;  

FİZİKİ KAYNAK ADET 

Telefon Hattı 7 

Bilgisayar 7 

Yazıcı 3 

Kamyonet 1 

Binek oto 2 

Motosiklet  3 

Telsiz ( el ) 16 

Sabit telsiz 1 

Mobil Cenaze yıkama aracı 1 

Cenaze Nakil Aracı 2 

 

S U N U L A N   H Ġ Z M E T L E R 
 Mülkiyeti Belediyemize ait, diğerlerinin denetim ve sorumluluğunda bulunan ĠĢyerlerinin 

denetimi, sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile Gayri Sıhhi Müesseselerinin 

Ruhsatlandırılması, 

 Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer 

birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluĢunca yerine getirilmesi tabii olan 

görevleri yapmak. 

 Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları 

yerine getirmek,  

 4077 sayılı tüketiciyi koruma kanununa göre etiket ve fiyat tarifesi kontrollerinin yapılması, 

 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalıĢan iĢyerlerini kapatarak 

çalıĢmalarına engel olmak ve haklarında kanuni iĢlem yapmak,  

 Otogar içerisinde Ģehirlerarası yolcu taĢımacılığında zabıtayı ilgilendiren konularda gerekli 

iĢlemleri yapmak, 

 ĠĢyerlerine ait tanıtım tabelaların tespitinin yapılarak “Ġlan Reklam Vergisi” tahakkukunun 

yapılması için Gelir Dairesine bildirilmesi, 

 Mülkiyeti Belediyemize ait iĢgal harcı ödemekle yükümlü iĢyerlerinin, Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne, Gelir Dairesinin talimatları doğrultusunda takiplerini yapmak. Ġzinsiz 

kullanıldığı tespit edilen belediye mülklerindeki iĢgalcilerin tahliyesini yapmak. 

 Belediyemiz yetki alanları içerisindeki alanlarda seyyar satıcılarla, açıkta gıda maddesi satan 

iĢletmeler ve satıcılarla ilgili denetimleri yapmak, gerektiğinde cezai müeyyideleri 

uygulamak, 
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 Belediyemize ait taĢınır ve taĢınmaz malları ile park ve bahçelerin korunmasını sağlamak, 

görülen eksiklikleri ilgili birimlere bildirmek, 

 Milli ve dini bayramlarda, özel günlerde; anma, kutlama törenlerine katılarak törenlerin 

gerektirdiği ekipmanları temin etmek, gerekli hizmetleri yapmak. 

 Belediyemiz tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası festivallerde ve diğer etkinliklerde     

( müzik, kültür, spor, tiyatro gösterisi vb.) kolluk kuvveti olarak güvenliği sağlayıcı önlemleri 

almak ve gerekli çalıĢmaları yapmak. 

 VatandaĢlarımızdan gelen yazı ve dilekçelerin içeriklerine göre iĢlem yapmak, 

 Merkezde bulunan telefonlar ve telsizle günün 24 saati hizmet sunmak ve ihbarları 

değerlendirmek ve sonuçlandırmak. 

 Belediye karar organları ( Encümen ve Meclis ) tarafından alınmıĢ ve uygulanması zabıtayı 

ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak, konuyu takip ederek sonuçlandırmak. 

 

KURUM EVRAKLARI DAĞITIMI 
Belediyemiz bünyesindeki diğer birimlere ait ( Gelir Servisi, Emlak Servisi, Yazı ĠĢleri,  Hukuk, 

Halkla ĠliĢkiler, Ġnsan Kaynakları, Fen-Ġmar Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Elektrik ĠĢleri, 

ĠĢletme Müdürlüğü, UlaĢtırma Birimi, BaĢkanlık Yazıları vb. ) evraklar ilgililerine tebliğ edilmiĢtir. 

 

KONU YAPILAN TEBLİĞ SAYISI 

GELĠR SERVĠSĠ 

KĠRA ARTIġLARI-GEÇĠCĠ KULLANIM 780 

ÖDEME ĠHBARLARI 340 

BORÇ BĠLDĠRĠMĠ 110 

ĠLAN REKLAM TAHUKUKLARI 1955 

ZABIT PARA CEZALARI 165 

YOLA KATILIM TAHAKKUKLARI 310 

HUKUK BÜROSU 81 

BAġKANLIK MAKAMI 676 

HALKLA ĠLĠġKĠLER 1918 

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1161 

EMLAK SERVĠSĠ 1017 

ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

16 

ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ 510 

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ BEYANNAMESİ 52 

ULAŞTIRMA BİRİMİ 49 

  

KURUMLAR ARASI YAZIġMALARI 
ÇeĢitli resmi kurumlardan gelen 633 adet yazılı evrak araĢtırması yapılarak cevap verilmiĢtir. 

Sigorta Ġl Müdürlüğü „ ne, her ay düzenli olarak yeni verilmiĢ olan ruhsatlarla ilgili Toplam 207 adet 

ruhsat örneği yollanarak, bilgi verilmiĢtir. 

 

MAVĠ BAYRAK 
2013 Yılı Ġçin Öğretmenler Mahallesi ve Ören Mahallesi Halk Plajına Mavi Bayrak alınması için 

Müdürlüğümüz bünyesinde gerekli çalıĢmalar yapılmıĢ ayrıca ilçemizdeki Club Orient, Club Fiord, 

Artemis Otel tesislerine, toplam 5 adet mavi bayrak alımları ile ilgili her aĢamada yardımcı olunmuĢ, 

Ulusal jüri tarafından yapılan denetimlerde de plajlarımız ve tesislerimiz olumlu notlar almıĢtır. 

 

 

LAKUTA (BULUNMUġ) EġYA VE PARALAR 
BulunmuĢ eĢya ve malları mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu kanundaki karar ve 

iĢlemlerine göre korumak; sahipleri çıktığında, onlara teslim etmek, sahipleri çıkmayan eĢya ve 

malların, mevzuatta ayrıca özel hükmü yoksa bakım ve gözetimi sağlanmıĢtır. BulunmuĢ ve 
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müdürlüğümüze teslim edilmiĢ anahtar, ehliyet, kıymetli evrak, giyim vb. malzemelerde 

belediyemizden anonsları yapılarak sahiplerine ulaĢılmıĢ ve yine tutanak ile teslim edilmiĢtir. 

 

CADDE SOKAK LEVHALARI 
Adres ve numaralamaya iliĢkin yönetmelik çerçevesinde sokaklara verilen isimlere ait levhaların 

sökülmesine ve bozulmasına mani olunmuĢ ve 32 adet eksik görülen yerlerin levhalarının dikimleri 

ağlanmıĢtır.  

DĠLEKÇELER 

( Aceze, Asker, inĢaat malzemesi yardımları ile Ģikâyetler ) 
Birimimize 1320 adet dilekçe havale edilmiĢ olup; bu dilekçeler de yardım maaĢı talebinde 

bulunanlarla ilgili olarak gerekli tahkikatlar yapılarak, tahkikat raporu ilgili birime gönderilmiĢtir. 

Havale edilen dilekçelerden 66 âdeti fakir aylığı, 81 „ i asker aile yardımı,73 âdeti malzeme yardımı 

ve 1100 adet çeĢitli Ģikâyetlerden oluĢmaktadır. Yardım taleplerine olumlu yanıt verilmiĢ, Ģikâyet 

dilekçelerine de çözüm getirilmiĢtir. 

ĠLAN SERVĠSĠ 
Belediyemiz ilan yayın servisine, 3170 adet ilan edilmek üzere evrak havale edilmiĢ olup bu 

ilanların 1996 adedi resmi kurum ilanı, 993 adedi reklam amaçlı ilan olup 181 adedi de kayıp 

bildirimi olup, ilan edilmesi sağlanmıĢtır. 

SEYYAR SATICILAR 
Pazaryerleri, cadde ve sokaklarda, yaĢ sebze meyve hariç her türlü gıdanın açıkta satıĢı 

yasaklanmıĢ olup, kontrol denetimleri tarafımızca yapılıp ilgili mercilere bildirilmek suretiyle bu tip 

satıĢlar men edilerek, gıda güvenliği sağlanarak halk sağlığı korunmuĢtur. 

Haksız rekabet ile bozuk ve garantisiz mal satıĢının engellenmesi konularında seyyar 

satıcılığın önüne geçilmiĢtir. 

5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit 

edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taĢıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, 

iskele, köprü vb. yerlerde satıĢına izin verilmeyerek, satıĢına teĢebbüs edilen materyaller toplanarak, 

yetkililere teslim edilmiĢtir. 

AFET TEDBĠRLERĠ 
               Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından meteorolojik uyarı yazılarına istinaden 

ilçemizde oluĢabilecek olumsuzluklara karĢı halkın bilgilendirilmesi sağlanmıĢtır.  

          Yoğun yağıĢlı günlerde ilçemiz içerisinde kritik yağmur mazgal kontrolleri yapılarak ilgili 

birimlere anında bilgi verilmiĢtir. Ayrıca kıĢ boyunca afet durumlarında göreve hazır bir Ģekilde acil 

afet ekipleri oluĢturularak, olası durumlarda müdahaleye hazır beklemiĢlerdir. Yoğun yağıĢ olduğu 

durumlarda tehlike arz eden menfezler, köprü, dere kenarları vb. noktalar sürekli gece gündüz kontrol 

edilerek olası sel baskınları, toprak kayması gibi durumlarda önceden tedbir alınması için ilgili 

birimlere bilgi verilmiĢtir. 

  Afet durumlarında tüm personel çalıĢmakta ve diğer birimler arası koordinasyonu ve 

iĢbirliğini sağlamaktadır. 

ÖLÇÜ – TARTI ALETLERĠ 
           Ocak – ġubat aylarında 58 adet Ölçü –Tartı aletinin beyannameleri alınarak, Ağustos ayında 

da Ölçü Ayar ve Zabıta Memurları koordineli çalıĢarak terazilerin kontrolleri ve damgalanmaları 

sağlanmıĢtır. ĠĢyeri denetimlerinde ölçü-tartı aletleri ile ilgili tutanak tutulup damgalanma iĢleminin 

yapılması sağlanmıĢtır.  

BELEDĠYEMĠZ ALACAK TAHSĠLÂTI 

          6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye 

alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda, Belediye Avukatı ve Gelir Servisi 

görevlilerine ve ĠĢletme Müdürlüğü bünyesinde yürütülen su ücretlerini yatırmayan vatandaĢların su 

kesimlerine Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yardımcı olunmuĢtur. 

ĠġYERLERĠ HAKKINDA YAPILAN ĠġLEMLER 
         10 Ağustos 2005 tarih ve 9207 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatları Yönetmeliği 

kapsamında yer alan ve esnaflarımız tarafından alınması gereken açılma ruhsatları alınıp 
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alınmadığının kontrolleri yapılarak, ruhsat almadığı tespit edilen 180 iĢyerine tutanak tanzimi 

yapılmıĢtır. Bu iĢyerlerinin ruhsat almaları sağlanmıĢtır.  

Yapılan denetimlerinde çeĢitli nedenlerden dolayı (ĠĢyeri açma ve çalıĢtırma ruhsatı, sağlık 

karnesinin bulunmaması, fiyat tarifelerinin ve etiketlerinin noksanlığı, genel temizliğin eksik oluĢu ve 

süresi dolmuĢ gıda maddeleri bulundurulması gibi vb. nedenlerle) 143 adet Ġdari Yaptırım Tutanağı 

tanzim edilmiĢtir. Bunların 42 adedine cezai iĢlem uygulanmıĢ, 101 adedine ihtar ile eksiklerini 

gidermeleri için Encümen Kararları ile süre verilmiĢtir. 23 adet iĢyerine 24 saat mühürleme tutanağı 

tutulmuĢ olup 16 adet iĢyeri mühürlenip, ruhsat almaları sağlanmıĢtır. Toplam :7,644 TL para cezası 

kesilmiĢtir. 

Ġlçemizde bulunan toplam 2155 adet iĢyeri belirli zaman aralıklarında denetlenip veri tabanı 

oluĢturulmak üzere Müdürlüğümüz bünyesinde bilgisayar ortamında tüm esnaflarımızın bilgi ve 

belgelerini içeren sicil kayıtları açılmıĢ olup, her bir sicile dosya düzenlenmiĢtir.  

Ġlan reklam tabelalarının, ıĢıklı– ıĢıksız olarak ölçümleri yapılıp Gelir Servisine bildirilmiĢtir. 

 

ĠġYERĠ AÇMA ve ÇALIġTIRMA RUHSATLARI 

9207 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsat Yönetmeliğine iliĢkin ; Umuma Açık Ġçkili ve Ġçkisiz 

Ġstirahat ve Eğlence Yerleri , Sıhhı ve Gayrı Sıhhı Müessese olarak toplam 207 adet ruhsat verilmiĢ 

ve 89 adet ruhsat vatandaĢın talebi doğrultusunda ve vasfını yitirmiĢ olduğundan ruhsatlar iptal 

edilmiĢ olup , Sigorta Ġl Müdürlüğü „ ne her ay verilmiĢ olan ruhsatlarla ilgili ruhsat örnekleri 

yollanarak bilgi verilmiĢtir. 

ĠġLETME GRUPLARI  VERĠLEN RUHSAT 

SAYISI 

UMUMA AÇIK ĠSTĠRAHAT VE EĞLENCE YERLERĠ 26 

SIHHI MÜESSESELER  151 

GAYRĠ SIHHI MÜESSESELER 30 

GENEL TOPLAM 207 

 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak her ay internet ve içkisiz 

kafe denetimleri periyodik olarak yapılmıĢ olup eksiklik görülen yerlere gerekli uyarılar yapılmıĢtır. 

Pansiyon, Otel, Motel iĢletmelerine yaz sezonu süresince; Vergi Dairesi, Emniyet Müdürlüğü, 

Sağlık Grup BaĢkanlığı, Ġlçe Turizm Müdürlüğü, Belediye Tabipliği ile ortaklaĢa denetimler yapılmıĢ 

olup; ruhsatsız faaliyet gösteren ve iĢletme vasfına uymayan yerlere gerekli uyarılar yapılmıĢtır. 

ĠĢyerlerinde, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma ruhsatı olmayan esnaflarımızın ruhsat almaları ve iĢletme 

vasıflarını taĢımaları sağlanmıĢtır. 

ĠġLETME DENETĠMLERĠ 
Bakanlar Kurulu‟nca 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı kararı ile kabul edilen ve 

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Yürürlüğe giren ĠĢyeri Açma ve 

ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğin 38.maddesi gereğince halkın huzur ve sükûnunu Kamu 

istirahatini bozmayacak Ģekilde uyarılar yapılmıĢtır. 

2872 Sayılı Çevre Kanunun ve Ġlgili yönetmeliklere göre Çevre ve Ġnsan sağlığına zarar 

veren, kiĢilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak Ģekilde gürültü yapan fabrika, 

iĢyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseselerin ses basınç düzeyinin ölçümleri desibel makinesi ile 

yapılmıĢtır. Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile koordineli denetimler ve kontrollerimiz 

devam etmektedir.  
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Ġlçemizde bulunan unlu mamul imalatı ile ekmek fırınları: Ġlçe Tarım ve Belediye 

Tabipliğiyle koordineli çalıĢılarak simit, ekmek ve pide gramaj kontrolleri sıklıkla yapılmıĢtır. 

Mahalle Zabıtaları oluĢturulup, mahallelerde zabıtayı ilgilendiren konuların daha titizlikle 

irdelenmesi sağlanmıĢtır.  

ĠSKELE YAT LĠMANI 
 Ġskele Yat Limanı beton ve taĢlık kısım olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. Beton kısmında 95 

adet, taĢlık kısımda 141 adet tekne bulunmaktadır.  

 

ÇEVRE BĠRĠMĠ FAALĠYETLERĠ 
 2013 yılında kıĢ ve yaz festival etkinlikleri çerçevesinde çevre standı açılarak halkımızın 

çevre konusunda hassasiyetinin arttırılması ve uygulanması düĢünülen projeler anlatıldı. Stant 

içeriğinde; 

Bitkisel atık yağların zararlı etkileri, niçin ayrı biriktirilmesi gerektiği, ayrı biriktirilerek ne 

gibi faydalar elde edildiği afiĢ, broĢür ve konu ile ilgili materyaller gösterilerek anlatılmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

Hava kirliliği nedenleri ve önlemleri konusu ile çeĢitli kalorifer tiplerinde uygun olan ve 

uygun olmayan yakıt türlerinin tanıtımı yapılmıĢtır. 

Gürültü kirliliği ile ilgili görsel öğeler ile gürültünün insan ve çevre sağlığı açısından önemi 

anlatılmaya çalıĢılmıĢtır 

Atık pillerin zararlı etkileri ilan ve broĢürler ile anlatılıp, isteyen vatandaĢlara pil biriktirme 

kutularından verilmiĢtir. 

Naylon poĢetin zararlı etkileri afiĢ ve fotoğraflar ile anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Ambalaj atıklarının çöp olmadığı mutlaka ayrı biriktirilip geri dönüĢüme katkıda bulunulması 

gerektiğinin önemi fotoğraf, afiĢ, broĢür ve hammadde örnekleri ile anlatılmaya çalıĢıldı. 

2013 Yılında GerçekleĢtirilen Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri 

25-26-27 Ocak 2013 tarihinde kıĢ dönemi 9. Uluslararası Burhaniye Zeytin Zeytinyağı Festivali  ve  

29-30 Haziran,  01-02- Temmuz 2013 tarihindeki yaz dönemi 24. Burhaniye- Ören Turizm Kültür ve 

Sanat Festival etkinlileri çerçevesinde Çevre Bilinçlendirme Standı kurulmuĢtur. 

Halkımızın bez torba , file gibi çevre dostu ürünleri kullanmasının özendirilmesi için ücretsiz olarak 

imza karĢılığında bez torba dağıtılmıĢtır. 

30 Kasım 2013   - 5 Haziran 2013  -  Atik Pil toplama yarıĢmasında 293 kg atik pil toplanmıĢ olup 

doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesine yardımcı olundu. 

1 TEMMUZ 2013     -  Mavi Bayrak Töreni  

12 Kasım 2013      -  Yarasa Evleri: Zeytin sineği ve sivrisinekler ile mücadele amacı ile yarasa evleri 

imalatı nasıl olduğu ve yarasa evlerinin faydalarının anlatır pano hazırlandı. 

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLER LASTĠKLER: Ġlçemizdeki tüm atık lastik üreticileri ile 

irtibata geçilip geri ÖTL „ lerin doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesine yardımcı olundu.  

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ĠLE MÜCADELE: Yıl içerisinde eğlence yerleri kontrol edilip halkımızın 

gürültü kirliliğine maruz kalması önlenip, Belediyemize gelen Ģikayetler en kısa sürede 

sonuçlandırılmıĢtır. 

 

BĠTKĠSEL ATIK YAĞLARIN KAYNAĞINDAN AYRI TOPLANMASI  
            ĠĢyerlerinden ve evlerden 3.883 litre bitkisel atık yağ toplanmıĢtır. Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığından lisans almıĢ firma tarafından bio- dizele bio-elektrik‟e çevrilerek, geri dönüĢümü 

sağlanmıĢtır.  

 

ĠġYERĠ HĠJYENĠK KURALLARI 
Belediye Sağlık Tabipliği ile birlikte Gıda SatıĢ yerlerinde yapılan denetimlerde, satıĢa arz 

edilen malların son kullanma tarihlerinin kontrolleri yapılmıĢ olup, iĢyerleri genelinde bu konuda titiz 

davranıĢlarda bulundukları gözlenmiĢtir. 

Kasaplar ve et ürünleri satıĢ yapan iĢletme denetimleri de Belediyemiz Veteriner 

Hekimliğimizle birlikte aralıksız sürdürülmektedir. 
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OKUL ve DERSHANE KANTĠNLERĠ 
Okul ve dershane kantinlerinin denetimleri Belediyemiz ve Sağlık Tabipliği ile irtibatlı olarak 

yapılmıĢ, kantinlerin hijyenik kurallar doğrultusunda çalıĢmalarının temini sağlanmıĢ, satıĢa sunulan 

malların tüketim tarihleri ve gıda maddelerinin sağlığa uygun hazırlanmasına dikkat edilmesi 

sağlanmıĢtır. Bu gibi yerlerde çalıĢan personelinde sağlık muayenesinden geçip geçmediğinin 

kontrolleri aralıksız yapılmıĢtır. Bu iĢletmelerin ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı almaları 

sağlanmıĢtır. 

DĠLENCĠLĠK 
ġehrimiz içerisinde dilencilik yaparken yakalanan dilenciler hakkında Kabahatler kanununa 

göre ceza yazılıp, Ģahıslar dilencilikten men edilmiĢtir. 

 

DĠĞER BĠRĠMLERE BĠLDĠRĠLEN ĠġLER 
3194 sayı Ġmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre Belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan 

kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik 

çukurlarının sızıntı yapmalarının önlenmesini sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler 

dıĢına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boĢalttırmak, yıkım kararlarının 

uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inĢaatları tespit etmek ve derhal inĢaatı 

durdurarak Belediyenin Ġmar Yapı Birimi Yetkili görevlilerine bildirilmiĢtir. 

         775 sayılı Gece Kondu Sayılı Kanununa göre izinsiz yapılaĢmaya meydan vermemek, izinsiz 

yapıların tespitini yapmak, Fen ve Ġmar görevlilerinin gözetiminde yıktırılmasını sağlamak ve gerekli 

tedbirleri almak. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarına Koruna Kanununa dayanılarak sit ve koruma 

alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yapanları, gerekli iĢlemler yapılmak üzere ilgili 

birimlere bildirilmiĢtir. 

 

HAYVAN BESĠCĠLĠĞĠ VE SOKAK HAYVANLARI 
24/06/2004 tarih ve 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu kapsamında Ġlçemiz içerisinde 

meskenlerde beslenen ve sokakta yaĢayan hayvanlar ile ilgili kanun çerçevesinde Müdürlüğümüzce 

gerekli görülen çalıĢmalar yapılmıĢ ve bu konu ile ilgili Ģikayetler değerlendirilerek sonuçlanmıĢtır. 

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Ġlçe Hıfzısıhha kurulu kararına göre yasak olduğu, 

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.05.2000 tarih ve 2000/37 , 

5848 nolu Genelgesi ile Hayvan Barınaklarının yerleĢim bölgelerinden ( Ġmar Sahası içinden ) en az 

500 metre uzakta kurulması gerektiği ; hayvan besleyenlere izah edilerek , hayvan barınağı ve 

besledikleri hayvanları  tutanakla süre vererek imar sahası dıĢına çıkarmaları sağlanmıĢ ve gerekli 

kontroller yapılmıĢtır. 

 

PAZARYERLERĠ 
          Ġlçemizde Pazartesi günü kurulan merkez pazarı ve PerĢembe günü %100 Ekolojik pazar , 

Cuma günü Bahçelievler Mahallesi Pazarı, Cumartesi günü Öğretmenler Mahallesi Pazarı, yaz 

aylarında kurulan Ören Mahallesi Pazarı ve Orjan pazarı olmak üzere toplam 6 gün Pazar 

kurulmaktadır. Pazaryerlerinde bulunan esnaflarımızın mevcut sınırlarının dıĢını iĢgal etmemeleri, 

yıkanmadan yenilen gıda maddelerinin açıkta satılmaması gibi hususlarda gerekli çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Canlı, açıkta tavuk satıĢı engellenmiĢtir.   

           Burhaniye pazarında sebze kısmında 510 adet pazarcı esnafı , tuhafiye kısmında 505 pazarcı 

olmak üzere toplam 1015 pazarcı esnafı mevcuttur. 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanuna göre Pazar yerlerinde satıĢa sunulan 

bütün mallar üzerinde bulundurulması gereken etiketin veya fiyat tarifelerinin bulundurulması 

sağlanmıĢtır. 

HAYVAN PAZARI 
Hayvan Pazar yeri olarak belirlenen yere satıĢ amaçlı getirilen hayvanların eziyet vb. 

muamelelere maruz kalmaları engellenmiĢ ve satıĢ yerlerinin düzeni için gerekli tedbirler alınmıĢtır.  

Kurban bayramı nedeni ile Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen alanlar 

dıĢında kurban satıĢı ve havyan kesimi yapılması engellenmiĢtir.  
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Kurban Bayramı vesilesi ile insan ve çevre sağlığına zarar verebilecek davranıĢlara fırsat 

vermeden vatandaĢlarımızın kurbanlarını kesebilmeleri için gerekli tedbirler alarak Belediyemiz 

bünyesindeki diğer ilgili birimlerle koordineli çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Kurban Pazarında 3 adet çay ocağı ve 2 adet köfte – ekmek tezgahının kurulmasına izin 

verilmiĢtir. 

Kurban pazarında; 76 adet küçük ve 1 adet büyük kotra kurban bayramı süresince 

kiralanmıĢtır.             

ġEHĠR MERKEZĠ - ĠSKELE – ÖREN  

GECE PAZARI VE GIDA ÇARġISI VB. 
 Ġskele Gece Pazarında 8 adet sergi açılmıĢtır. 

Ġskele Mahallesi Liman Ġçinde 1 adet çocuk oyun grubu verilmiĢtir. 

Ören Mahallesi „ nde 21 adet yer verilmiĢtir.  

(mısır-çerez-pamuk helva-simit-tatlı, tanıtım standı-trambolin-teleskop-boks makinesi vb)  

Öğretmenler –iskele-Mahallesi ve ġehir Merkezinde 12 adet seyyar satıcı izni  

( karpuz – kavun –pamuk helva –stant-) verilmiĢtir.  

SANTRAL GARAJI  
Ġlçemiz santral garajında 2 adet Zabıta personeli görev yapmakta olup, Santral garajı içerisinde 15 

adet firma ve 9 adet otobüs iĢletmesi kiracımız mevcuttur. 

YARDIM FAALĠYETLERĠMĠZ 
Maddi imkânları olmadığından dolayı Ģehrimizden baĢka bir yere gitmek için yardım talepleri ile 

ilgili kiĢilerin tahkikatı yapılıp, 42 kiĢi garaj zabıta görevlilerince talepleri doğrultusunda ilgili 

yerlere ücretsiz sevkleri yapılmıĢtır.  

RAMAZAN DAVULCULARI 

       Ramazan Ayı içerisinde ilçemizde vatandaĢı sahur vaktinde uyandırmak için 9 kiĢi izin 

müracaatında bulunmuĢ ve uymaları gereken hususlar kendilerine bildirilerek (8 Temmuz - 8 

Ağustos 2013 tarihleri arası), müracaat edenlerin tamamına ramazan davulcusu kartı düzenlenerek, 

izin verilmiĢtir. 

CENAZE ĠġLERĠ 
Ġlçemizde 2 adet mezarlık bulunmakta olup toplam 473 kiĢi defnedilmiĢtir. Belediyemize ait 

mobil yıkama aracı ile vatandaĢın talebi doğrultusunda istediği yerlerde ( evin önü ) 315 kiĢi yıkanıp 

defnedilmiĢtir.  

TRAFĠK ZABITA ĠġLERĠ 
5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (p) bendinde derki ; 

Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma 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 

iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin 

gerektirdiği bütün iĢleri yürütme görevi Belediyelere verildiğinden, UlaĢım hizmetleri birimi ile 

koordineli olarak denetimler yapılmıĢtır. 

Ġlçemiz içerisindeki bulvar, cadde ve sokaklarda gerekli görülen trafik yön levhaları, Trafik 

Tescil Büro Amirliği görevlileri ile koordineli  çalıĢılarak   tespit edilmiĢ , Zabıta trafik ekipleri ve 

Fen ĠĢleri Müdürlüğü elemanlarıyla birlikte belirlenen yerlere gerekli levhalar dikilmiĢtir. 

 Ayrıca Ġl ve Ġlçe Trafik Komisyon Kararları doğrultusunda alınan tüm kararlara göre hareket 

edilmiĢ, yine ilgi kararlar doğrultusunda trafik çalıĢmalarında birim ve kurumlar ile koordineli 

çalıĢılmıĢtır. 

FESTĠVAL ETKĠNLĠKLERĠMĠZ 

Ġlçemizde belediyemiz bünyesinde, uluslararası düzeyde 2 adet festival düzenlenmektedir. 

Biri yaz dönemi diğeri ise kıĢa denk gelmektedir. Tüm zabıta ekipleri, etkinlikler süresince gece 

gündüz demeden, düzgün, anlayıĢlı bir Ģekilde festival sonuna kadar halkla adeta iç içe bir tavır 

sergilemiĢlerdir. Festival süresince gerekli donanım, güvenlik ve trafik tedbirleri birimimizce alınmıĢ,  

belediyemiz diğer birimleri ile koordineli bir Ģekilde çalıĢılmıĢtır. 

29-30 Haziran,  01-02- Temmuz 2013 tarihindeki yaz dönemi 24. Burhaniye- Ören 

Turizm Kültür ve Sanat Festival etkinlileri çerçevesinde sergi ve stant talebi için 96 kiĢi, dernek 

ve kuruluĢ talepte bulunmuĢtur. Bu taleplerin 66 adedine stant yeri verilmiĢ, 13 kiĢiye ise fotoğraf ve 

resim sergi yerleri tahsis edilmiĢ olup, yerleĢimi düzeni sağlanmıĢ ve stantların güvenlik ile ilgili 
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tedbirleri alınmıĢtır. Festival çerçevesinde belediye yeni hizmet binası da dâhil olmak üzere pek çok 

açılıĢ, konser, yarıĢma düzenlenmiĢ olup halkımız tarafından yoğun ilgi görmüĢtür. 25-26-27 Ocak 

2013 tarihinde kıĢ dönemi 9. Uluslararası Burhaniye Zeytin Zeytinyağı Festivali etkinlikleri 
çerçevesinde fotoğraf sergileri, konserler, yemek yarıĢmaları, sempozyum ve geleneksel deve 

güreĢleri yapılmıĢtır. 

BAYRAMLAR VE FESTĠVAL ETKĠNLĠKLERĠ  
 25-26-27 Ocak 2013 tarihinde 9.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve zeytinyağı Festival 

Programı  

 12.03.2013 tarihinde Ġstiklal MarĢı‟nın Kabul edildiği gün ve Mehmet Akif Ersoy‟u Anma 

günü 

 18.03.2013 tarihinde ġehitler Günü  

 13.04.2013 tarihinde Atatürk‟ün Burhaniye‟ye geliĢinin 78.Yıldönümü anma programı  

 16.04.2013 tarihinde Turizm Haftası anma programı 

 23.04.2013 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı 

 16- 20.05.2013 tarihinde Kuva-yı Milliye Haftası anma programı 

 19.05.2013 tarihinde Atatürk‟ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 

 01.07.2013 tarihinde Mavi Bayrak Töreni Kutlama Programı 

 01.07.2013 tarihinde Denizcilik Bayramı 

 29-30- Haziran – 01-02 Temmuz 2013, tarihinde 24.Burhaniye – Ören Turizm ve Kültür 

Sanat Festivali 

 30.08.2012 tarihinde Zafer Bayramı Kutlama Programı 

 08.09.2013 tarihinde Ġlçemizin DüĢman ĠĢgalinden KurtuluĢunun 90.Yıl Dönümü kutlaması  

 08-09-10/08/2013 tarihinde Ramazan Bayramı 

 29.10.2013 tarihinde Cumhuriyetimizin 88.Yıl Dönümü kutlama programı 

 10.11.2013 tarihinde Atatürk‟ü Anma Programı 

 24.11.2013 tarihinde Öğretmenler Günü kutlama programı 

 15-16-17-18 / 10 / 2013 tarihinde Kurban Bayramı 

Milli Bayramlarımızda, açılıĢ törenlerinde ve festivallerde gerekli ön hazırlıklar ( katılım 

sağlanması için tören davetiyeleri, afiĢlerin dağıtımı, ilçemizin bayraklar ile süslenmesi, tören 

alanlarının düzeninin sağlanıp ve temizliğinin yaptırılması vb. gibi. ) yapılmıĢ olup Belediyemiz en 

iyi Ģekilde temsil edilmiĢ ve görevler eksiksiz yapılmıĢtır. 

Yaz ve KıĢ ayı boyunca Ören Mahallesinde, sahil Ģeridinde ve Ģehir merkezinde gündüz ve gece 

zabıta görev baĢında bulunmuĢtur. Ġlçemize gelen turist ve yazlıkçıların Ģikâyetleri, istekleri, önerileri 

dikkate alınmıĢtır.  

ALO 153 „ e, belediyeye ve zabıta müdürlüğüne bildirilen Ģikâyetler anında değerlendirmeye 

alınarak, gereken iĢlemler yapılmıĢtır. 

Müdürlüğümüzün 2013 yılında yapmıĢ olduğu faaliyetler yukarıya çıkarılmıĢ olup, servis içi 

yazıĢmalarımız ve takipli evraklarımızla ilgili iĢlemlerimiz her yıl olduğu gibi aynı Ģevk ve heyecanla 

devam etmektedir. 

 

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol 

sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli 

güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 

raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 31/12/2013 
          

Yüksel YÜCE 

                   Zabıta Müdürü 

          Harcama Yetkilisi 
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BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 10 Ocak 2013 tarihinde 25-26-27 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleĢtirilecek olan 

9.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali nedeniyle basın toplantısı yapıldı. 

 Her ay çıkan Belediye Yayın organı gazetesinin geniĢ çaplı dağıtımı yapılmıĢtır. 

 25-26-27 Ocak 2013 tarihleri arasında 9.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Z.yağı Festivali 

yapıldı. Festivaldeki etkinlikler Cumhuriyet Meydanı Festival Komitesi adına Belediye 

BaĢkanlığınca Atatürk anıtına çelenk konulmuĢtur. 3.Burhaniye Kitap-El sanatları ve 

hediyelik eĢya sergi ve stant açılıĢları, KonuĢmacı Yrd. Doç.Dr. H.Murat Özgen (M.S. G.S. Ü 

Arkeoloji Bölümü/Arkeolog) tarafından „Yeni Dönem Adramytteion Kazıları‟ adlı panel, 

KonuĢmacı Yrd. Doç.Dr. Filiz Dönmez Öztürk (M.S.G.S.Ü. Arkeoloji Bölümü/Eskiçağ 

Tarihi Uzmanı) tarafından „Epigrafik ve Numizmatik veriler ıĢığından Adramytteion Tarihi „ 

adlı panel , KonuĢmacı AraĢtırma Gör.Bünyat Burak Aykanat(M.SÇ.G.S.Ü. Arkeoloji 

Bölümü/Arkeolog) tarafından „Adramytteion‟dan bir Mermer Heykelcilik‟ adlı panel 

gerçekleĢmiĢtir. Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Müzik, Dans, ve Satranç Turnuvası 

Etkinlikleri, Ücretsiz Grup Velvele Konseri, Açık Ödüllü Briç Turnuvası, Sergi açılıĢları 

Ressam Opr.Dr.Erdoğan Sönmez tarafından „Zeytin ve Zeytindalı Altın Varak 

ÇalıĢmaları‟konulu Resim Sergisi, Ressam Fikret Sarı, Buküsad,Fikret Afacan tarafından 

„Karma Fotoğraf Sergisi‟ Fotoğraf Sanatçısı Atlan Niksherest tarafından „Burhaniye Sevgisi‟ 

konulu sergi açılıĢları  gerçekleĢmiĢtir. Hüsnü PazarbaĢı Gençlik ve Kültür Merkezinde 

Zeytinyağlı Yemek YarıĢması, Develerin Festival GeçiĢi, Ahmet Akın Kültür Merkezinde 

Bursa Devlet Senfoni Orkestrası Klasik Müzik Konseri, Bahçelievler Mahallesi Burhaniye 

Arenasında Geleneksel Burhaniye Deve GüreĢleri gerçekleĢmiĢtir. Reha Yurdakul Salonunda 

„Bir Pulsuz Dilekçe Bugün Ne Yazsam‟ adlı Samsun Sanat Tiyatrosu (Tiyatro oyunu) 

gerçekleĢmiĢtir. Festival için 7000 adet program broĢürü, 1000 adet 50x70 ebadında küçük 

afiĢ ve 100 adet 118,5x175 ebadında afiĢ ERA raketlerine ve geniĢ bir biçimde dağıtımı 

yapılmıĢtır. GeniĢ bir katılımla 9.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivalimiz 

gerçekleĢmiĢtir. 

 25-26-27 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleĢmiĢ olan 9.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve 

Zeytinyağı Festivalinin 30 Ocak 2013 tarihinde Rumeli TV „de festival görüntüleri 

yayınlandı. 

 9 ġubat 2013 tarihinde Körfez Belediyeler Birliği toplantısı „Burhaniye Belediyesi Meclis 

Toplantısı Odası organize edilmiĢtir gelen misafirler en iyi Ģekilde ağırlanmıĢtır. 

 14 ġubat 2013 tarihinde ilçemiz sakinlerine belediyemiz projelerini ve Burhaniye‟yi tanıtmak 

amacıyla gezi düzenlenmiĢtir. 

 15-17 ġubat 2013 tarihinde Avrasya Sirki Burhaniye TariĢ bahçesinde gösterimini 

gerçekleĢtirdi.  

 15 ġubat 2013 tarihinde Belediyemiz tarafından yapımına destek verilen Mehmet Kocaatlı 

Camii‟nin Eski Belediye binasında bir sunum eĢliğinde halka tanıtılmıĢtır. Ardından 

halkımıza lokma ikramı yapılmıĢtır. 

 16 ġubat 2013 tarihinde belediyemiz faaliyetleri ile ilgili BaĢkanımız Fikret Akova Sırat 

Dergisi ile röportaj yaptı. 

 18 ġubat 2013 tarihinde Yalova Milletvekilimiz CHP Genel BaĢkan Yardımcısı Muharrem 

Ġnce Belediye Hizmet Binası ziyarette bulundu. Kendisini ve beraberinde ki heyeti en iyi 

Ģekilde ağırladık. 

 28 ġubat-3 Mart 2013 tarihleri arasında Burhaniye Belediye BaĢkanımız Fikret Akova ve 

KardeĢ ġehirler Derneği heyetinin de katılımlarıyla KardeĢ ġehir kültürünü tanımak ve 

gözlemlerde bulunmak için Romanya‟nın Köstence kentine bağlı KardeĢ Ģehrimiz olan, 

Murfatlar ziyareti gerçekleĢti.  

 8 Mart 2013 tarihinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle BaĢkanımız Fikret Akova 

çalıĢan bütün personele çiçek dağıttı ve Basın mensuplarına da ziyarette bulundu.  

 11 Mart 2013 tarihinde Köy Muhtarlarımız ile toplantı yapıldı. Belediyemiz faaliyetleri 

hakkında bilgi verildi. 

 11 Mart 2013 tarihinde Çiftçi Mallarını Koruma Derneğinin Yeni Yönetim ile toplantı yapıldı. 
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 12-16 Mart tarihlerinde Burhaniye‟mizin Faaliyet Filmi çekimleri gerçekleĢmiĢtir. Çekimler 

sırasında çekim ekibine her türlü destek sağlanmıĢtır. 

 29-30-31 Mart 2013 tarihinde 10. Türkiye Kent Konseyleri BuluĢması Burhaniye‟de 

gerçekleĢti. Gelen Misafir ekiplere Burhaniye‟nin tanıtımı adına çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

 18 Nisan 2013 tarihinde Mahallemiz olacak köylere „ġehrimizi Tanıtalım‟ gezisi için program 

yapıldı. 

 23 Nisan 2013 tarihinde Ören Hüseyin Öğütcen Bulvarı giriĢine konan, Arkeolog HeykeltıraĢ 

Mustafa Kulkul tarafından yapılan Sincap heykeli açılıĢını Belediye BaĢkanımız Fikret Akova 

çocuklarımızla birlikte yaptı. AçılıĢ organizasyonun düzenlenmesi birimimiz tarafından 

yapılmıĢtır. 

 24 Nisan 2013 tarihinde Mahallemiz olacak köylere „ġehrimizi Tanıtalım‟ gezisi yapılan 

programa uygun olarak baĢladı. 

 24 Nisan 2013 tarihinde Basın Toplantısı gerçekleĢti. 

 27 Nisan 2013 tarihinde Halk günü toplantısı gerçekleĢti. 

 01 Mayıs 2013 tarihinde Ayaklı Kır Bahçesinde iĢçi bayramı kutlandı. 

 01 Mayıs 2013 tarihinde önceden programı yapılmıĢ olan Mahallemiz olacak köylere 

„ġehrimizi Tanıtalım‟ gezisi için Yaylacık köyüne gidildi. 

 02 Mayıs 2013 tarihinde önceden programı yapılmıĢ olan Mahallemiz olacak köylere 

„ġehrimizi Tanıtalım‟ gezisi için Karadere ve Bahadınlı köyüne gidildi. 

 16 Mayıs 2013 tarihinde Zihinsel Engelliler Derneği‟nin BarıĢ Manço Parkı içinde açılıĢı 

gerçekleĢti. 

 Balıkesir Ġl temsilciliği ve Balıkesir Üniversitesi Genç Tema topluluğunun ev sahipliğinde 

Balıkesir Üniversitesi ve Belediyemizin destekleriyle düzenlenen Türkiye genelinde 50 

Üniversiteden 130 Genç Tema baĢkanı ve ekiplerinin katıldığı toplantı beldemizde 

gerçekleĢti. Burhaniye‟nin tanıtımı adına katılımcılara tanıtım filmi izletilerek tanıtım adına 

basılmıĢ tüm afiĢ ve broĢürlerimiz dağıtılmıĢtır. 

 17 Mayıs 2013 tarihinde Projelerimizi halka anlatmak üzere GeriĢ mahallesinde kahve 

toplantısı yapıldı. Mahalleliye bir film eĢliğinde yapılan faaliyetler gösterildi. 

 18 Mayıs 2013 tarihinde Ġstanbul Milletvekili CHP Genel BaĢkan Yardımcısı Umut Oran 

Burhaniye ziyaretinde Belediye BaĢkanımız Fikret Akova'yı makamında ziyaret etti. 

 18-24 Mayıs 2013 tarihinde Ġstanbul BahçeĢehir Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

akademisyenlerinden oluĢan Gezici ĠletiĢim Atölyesi ekibi eski Belediye binasında Belediye 

Kent Tiyatrosu(BBKT) oyun atölyesinde kurslar baĢlamıĢtır.  

 22 Mayıs 2013 tarihinde BaĢkanımız mahalle muhtarları ile toplantı yaparak mahallelerde 

bulunan sorunları dinledi. 

 23 Mayıs 2013 tarihinde Hastane yeri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere basın 

toplantısı yapılmıĢtır. 

 24 Mayıs 2013 tarihinde Köy ve Mahalle muhtarlarına Belediyenin çalıĢmaları hakkında bilgi 

verildi. 

 29 Mayıs-2 Haziran 2013 tarihinde  „Kentine Güvenen Kentler BuluĢması‟ Proje fuarına 

Burhaniye Belediyesi olarak katıldık. 6 Projemiz ile katıldığımız fuar dönemi boyunca 

Burhaniye‟nin tanıtımını da en iyi Ģekilde gerçekleĢtirdik. 

 29-30 Haziran 1-2 Temmuz 2013 tarihleri arasında Devlet Sanatçısı-HeykeltraĢ 

Prof.Dr.Tankut Öktem anısına gerçekleĢtirilmiĢ olan 24.Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve 

Sanat Festivali etkinlikleri; KardeĢ ġehrimiz Romanya Köstence Murfatlar halk oyunları ekibi 

ve Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Ekibi, Kent Tiyatrosu Topluluğu Kortej YürüyüĢü. 

Ören Mahallesi etkinlikleri; Sergi ve Stant açılıĢları, Film gösterimi ve SöyleyiĢi –

Prof.Dr.Tankut Öktem Anısına, Ören Adramytteion Açık hava Tiyatrosunda Ankara Ekin 

Tiyatrosu “Söz Meclisten Ġçeri”adlı tiyatro gösterimi. Açık Ġkili briç turnuvası etkinlikleri, 

Öğretmenler mahallesi meydanı arkasında gerçekleĢmiĢ olan Sünnet ġöleni yapılmıĢtır. 

Ayrıca Öğretmenler Mahallesi Öğretmen meydanında Ücretsiz Ali Altay konseri 

gerçekleĢmiĢtir. KonuĢmacılar; Süleyman Çelebi-Chp Ġstanbul Milletvekili- Eski Disk Genel 

BaĢkanı, Zafer Aydın-Kristal ĠĢ Sendikası-Eğitim Uzmanı, Dr.Erkan Aydoğanoğlu-Eğitim-

Sen Uzmanı tarafından “Sendikalar ve Siyaset” adlı panel gerçekleĢmiĢtir. KonuĢmacı; 

ġükran Gürdal Mumcu-TBMM BaĢkanvekili-Chp Ġzmir Milletvekili tarafından imza ve 
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söyleyiĢi gerçekleĢmiĢtir. KonuĢmacı Süheyl Batum-Chp EskiĢehir Milletvekili, Birgül 

Ayman Güler-Chp Ġzmir Milletvekili tarafından “Yeni Anayasa ÇalıĢmaları” adlı panel, 

Bebek emekleme ve Yürüteçle yürüme yarıĢması, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi 

5.Yıl kutlama etkinlikleri, Mıss Burhaniye-Ören 2013 Güzellik YarıĢması ve Dans 

Gösterileri, 12.Necati Ender Fotoğraf YarıĢması Ödüllerinin Verilmesi(Ödül Töreni),Ücretsiz 

Halk Konseri Grup-Odeon, Kazdağları-Hanlar Etkinliği ücretsiz halk konseri Onay ġahin ve 

Sürpriz Sanatçılar, Mavi Bayrak Töreni; 2013 yılında Burhaniye‟de Ören mahallesi, 

Öğretmenler mahallesi, Clup Orient, Artemis Tatil köyü ve Clup Fiord‟a olmak üzere 5 adet 

plajımız Mavi Bayrak ile ödüllendirilmiĢtir.  

Tiyatro(Çocuk Oyunu) „Anya Manya Kumanya‟ adlı oyun sergilendi. Ġskele mahallesi yat 

limanında Denizcilik Bayramı coĢku ile kutlandı. Ücretsiz Volkan Konak konseri, Ücretsiz 

Ümit Ülperen konseri, “Efenin Türküsü” adlı Ücretsiz TRT Müzik kanalı canlı yayın 

programı gerçekleĢmiĢtir. 

Tüm etkinlikler halkımıza ücretsiz sunulmuĢtur. Ġlçemizde bulunan 12 mahallede halk 

oyunları gösterileri sunulmuĢtur. Festivalimizde Burhaniye Belediyesi olarak Ören gezinti 

yolunda stant açılmıĢ açılan standa; 2012 Yılı Faaliyet Raporu, Nazar boncuğu, Tanıtım 

broĢürü, Tanıtım CD‟si, Festival programı, Belediye Gazetesi halkımıza dağıtılmıĢtır. Festival 

için 300 adet 118,5*175 ebadında afiĢ, 1000 adet 50*70 ebadında afiĢ 11000 adet program 

broĢürü basılmıĢ ve dağıtılmıĢtır.  

 15 Temmuz 2013 tarihinde Burhaniye Protokolüne ve Belediye Personeline Ahmet Akın 

Kültür Merkezinde iftar yemeği verilmiĢtir. 

 Orjan-Ġmko Denetko gibi sahil sitelerimizi kaplayan bir Pazar yeri belediyemiz tarafından 

düzenlenmiĢtir. 21 Temmuz 2013 tarihinde Pazaryerinin açılıĢ töreni gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 23 Temmuz 2013 tarihinde Basın toplantısı gerçekleĢti. 

 29 Temmuz 2013 tarihinde umreye giden vatandaĢlarımıza yolluk verilmek suretiyle 

uğurlandı.  

 01 Ağustos 2013 tarihinde Burhaniye Kaymakamı Ali Uslanmaz‟a tayini çıkması sebebiyle 

veda yemeği verildi.  

 07 Ağustos 2013 tarihinde Belediye BaĢkanımız Fikret AKOVA basın toplantısı yaparak 

Belediye çalıĢmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. 

 10 Ağustos 2013 tarihinde Hacıya giden vatandaĢlarımızı yolluk vermek suretiyle uğurladık. 

 20 Ağustos 2013 tarihinde Gezici müze (Çanakkale müzesi) Cumhuriyet Meydanı‟nda 

sergilenmiĢtir. 

 8 Eylül 2013 tarihinde Burhaniye‟nin düĢman iĢgalinden kurtuluĢunun 91.Yıldönümü kutlama 

töreni etkinlikleri kapsamında Ücretsiz konser organizasyonu düzenlenerek halkımıza ücretsiz 

konser verilmiĢtir. 

 28 Eylül 2013 Belediyemiz tarafından yeni oluĢturulan Ayhan Eryurtlu ve ġadiye Gencer 

parklarının açılıĢı yapıldı. 

 05 Ekim 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği toplantısı Burhaniye‟de yapıldı. 

 10-13 Ekim 2013 tarihlerinde Balıkesir Valiliğinin Ankara‟da düzenlediği 1.Balıkesir Tanıtım 

Günleri Fuarına Belediye olarak katılımda bulunduk, Burhaniye‟nin en iyi Ģekilde tanıtımı 

yapıldı. 

 16 Ekim 2013 tarihinde Kurban Bayramı nedeniyle vatandaĢlarımızla bayramlaĢma 

gerçekleĢti ve Hastanede yatan hastalara, Huzurevinde yaĢayan yaĢlılara ve Cezaevinde yatan 

vatandaĢlarımız ziyaret edildi. 

 25 Ekim 2013 tarihinde Burhaniye Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Ģehir ve bölge planlama bölümünün ortaklaĢa gerçekleĢtirdikleri Burhaniye ġehircilik 

araĢtırma ve uygulama çalıĢmaları kapsamında toplantı yapıldı. 

 28-29 Ekim 2013 tarihlerinde Burhaniye‟nin Tanıtım Filmi çekimleri gerçekleĢmiĢtir. 

 29 Ekim 2013 tarihinde Badem Alanı cafeterya açılıĢı yapılmıĢtır. Pilav Ayran Ġkramı 

yapılmıĢtır. 

 29 Ekim 2013 tarihinde YürüyüĢ ve Ücretsiz Ali Altay konseri gerçekleĢmiĢtir. 

 8-10 Kasım 2013 tarihlerinde KardeĢ ġehrimiz olan Almanya Hürht ziyareti için hazırlıklar 

yapıldı. 

 15-21 Kasım 2013 tarihlerinde Burhaniye Tanıtım Filmi çekimleri gerçekleĢmiĢtir. 
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 27-28 Kasım 2013 tarihlerinde KardeĢ ġehrimiz olan Bijelo Polje (Karadağ) Belediye BaĢkanı 

ve Heyetinin Belediyeye ziyaret etmiĢlerdir. 

 24 Kasım 2013 tarihinde Öğretmenler günü nedeniyle bütün öğretmenlerimize Atatürk rozeti 

hediye edilmiĢtir. 

 29 Kasım 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaĢkan Yardımcısı Ġstanbul 

Milletvekili Erdoğan Toprak, Burhaniye Belediye BaĢkanımız Fikret Akova‟yı makamında 

ziyaret etti. 

 30 Kasım 2013 tarihinde Bursa Milletvekili Sena Kaleli BaĢkanımız Fikret Akova‟yı 

makamında ziyaret etti. 

 12-13 Aralık 2013 tarihinde Burhaniye Tanıtım Filmi Çekimi gerçekleĢmiĢtir. 

 24-31 Aralık 2013 tarihlerinde Çanakkale Müzesi Ġlçemize gelerek halkımızın ziyaretine 

sunuldu. 

 30-31 Aralık 2013 tarihinde tüm okullara top dağıtımı yapıldı. 

 31 Aralık 2013 YılbaĢı Etkinliği olarak halkımıza ücretsiz konser düzenlenmiĢtir 

 Kuva-yı Milliye ve Doğal Kaynak Burhaniye kitaplarımızdan tekrar bastırılmıĢtır. 

 Belediyemizin çeĢitli hizmet ve çalıĢmalarının yerel ve ulusal basında geniĢ bir biçimde yer 

alması iyi iliĢkiler kurularak ve kendilerine bilgi ve haber akıĢı sağlanarak Burhaniye ve 

Belediyemizin basında geniĢ bir biçimde yer alması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Benzer iyi iliĢkiler ilçemizdeki sivil toplum kuruluĢları ve meslek odaları ile de kurularak, 

katılımcı bir kent yaĢamı için gerekli çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

 Ulusal ve Dini bayramlar ile çeĢitli yıl dönümlerinde gerekli duyarlılık gösterilerek halka ve 

ilgili kuruluĢlara kutlama mesajları yayımlama ve etkinliklerine katkı verme adına her türlü 

çalıĢma yapıldı. 

 Belediyemizin çeĢitli etkinlikleri gazete, afiĢ, el ilanı, program broĢürü, pankart yapımı, 

anons, cep telefonlarına mesaj ve benzeri uygulamaların tasarım, yazım, basım ve dağıtım 

iĢleri yapılarak halka en geniĢ biçimde duyurulmuĢtur. 

 Belediyemizin tüzel kiĢiliği ile bağlantılı Körfez Belediyeler Birliği, Huzurevi Vakfı, 

Burhaniye Kent Kamutayı ve Belediye Spor gibi kuruluĢ ve giriĢimlerle ilgili çeĢitli 

çalıĢmalar yapıldı veya yapılan çalıĢmalara en etkin katkı sağlanmıĢtır. 

 Yerel ve yaygın basın gazetelerinde belediyemizi, ilçemizi konu alan haberler kesilerek, 

düzenlenip yılsonu ciltlenerek Belediyemiz hakkında bir yıl süreyle yayınlanan haberlerin 

toplu halde arĢivlendirilmesi sağlanmıĢtır. Ayrıca bu kupürler günlük olarak Web sitemize 

yüklenerek, tüm halkın günlük olarak belediyemiz, gerekse ilçemiz ile ilgili haberleri takip 

etmeleri sağlanmaktadır. 01 Ocak 2011- 31 Aralık 2011 tarihleri arası; Yerel basında 

belediyemizi direkt ilgilendiren Haber, Yaygın basında ise belediyemizi direkt ilgilendiren 

haber yer almıĢtır. 

 Belediyemizce yapılan çalıĢmaların, sosyal ve kültürel etkinliklerin fotoğraf ve kamera çekimi 

yapılmaktadır. Çekilen fotoğraflar bilgisayarda, kasetler ise arĢivimizde muhafaza 

edilmektedir.  

 Burhaniye Belediyesi Web sitesi her gün güncellenmekte, Ġlçemiz ve belediyemiz ile ilgili 

bilgiler ile belediyemiz çalıĢmalarının yer aldığı Web sitesinde Burhaniye Belediyesi, 

Belediye BaĢkanı, çalıĢmalar, vb ana baĢlıkları altında Burhaniye ve Belediye ile ilgili 

bilgilere ulaĢılmaktadır. Ayrıca, belediyemiz ile gerek çalıĢmalar, gerekse toplantı, tören, 

panel, seminer, konser vb. konularda bilgiler hazırlanarak etkinlikler sitemize yüklenmekte ve 

internet aracılığıyla kamuoyunun bilgilenmesi sağlanmaktadır. Ġnternet üzerinden 

bilgi@burhaniye.bel.tr adresine gelen maillerin iĢlemleri yapılarak cevaplandırılmakta, diğer 

birimlerimizi konu alan mailler ise ilgili birimlere ulaĢtırılmaktadır. 

 Burhaniye Belediyesi WEB sitesi: www.burhaniye.bel.tr dir. 

 Burhaniye Belediyesi Facebook sayfası : 
https://www.facebook.com/burhaniye.belediyesi.3?fref=ts  adı altında açılmıĢtır. 

 Ġlçemizde yaĢamıĢ ve halen yaĢamını sürdürmekte olan kültür elçisi hemĢerilerimiz ile 

Burhaniyeli sanatçılarımız Web sitemizin kültür sayfasında tanıtılmaya devam edilmektedir. 

 Belediyemizce yapılan, yapılması planlanan çalıĢmalarda, kültürel ve sanatsal etkinliklerde,  

seminer, panel ve buna benzer etkinliklerde belediyemize yardımcı olan kiĢi ve kuruluĢlara, 

mailto:bilgi@burhaniye.bel.tr
https://www.facebook.com/burhaniye.belediyesi.3?fref=ts
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BaĢkanlık Makamının talimatı doğrultusunda madalya, kupa, plaket ve teĢekkür belgesi 

hazırlanmaktadır.  

 2004 yılında hizmete açılan ve Belediyemiz giriĢinde yer alan Beyaz Masa aktif olarak 

halkımıza kolaylık sağlamaya devam etmektedir. 

 

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 

iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği 

hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 

uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 31/12/2013
 

         
Serap SATAROĞLU 

              Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü 

         Harcama Yetkilisi 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 

07.06.2012 tarih ve 2012/189 sayılı kararla Belediyemiz Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ġlçe Orman 

ĠĢletme ġefliği ile müĢtereken yürütülecek olan “Okullar Hayat Olsun” Projesi için Eğitim ve Spor 

Komisyonu tarafından iĢlemler yürütülmektedir Ġlçemizde bulunan bütün okulların istekleri 

Belediyemiz tarafından karĢılanmıĢtır. 

Belediyemizin 2. Hizmet Binası olarak 12.12.2012 tarihinde açılıĢı gerçekleĢtirilen Kültür ve Sosyal 

Hizmet Binası içerisinde 1. katta yer alan Kadın Platformu, 2. katta yer alan Kent Tiyatrosu, 

Burhaniye Belediye Spor, Kent Konseyi ve (ZEYFOD) Zeytin Fotoğraf Amatörler Derneği adı 

altında birimler hizmet vermektedir  

 

KADIN PLATFORMU: 

 Kadın Platformu kurslarına tahsis edilmiĢ, 2013–2014 Eğitim ve Öğretim Yılında kurslar, 

yeni kurs yerlerinde devam etmektedir. Ayrıca Hacı Ahmet Mahallesi Muhtarlık Binasında 

Sanatsal Mozaik Kursu, GeriĢ Mahallesi Muhtarlık Binasında Sabun kursu açılmıĢtır.  

HAMARAT ELLER PAZARI: 

 Ġlçemiz Mahkeme Mahallesi Taylı caddesinde pazartesi günleri açılan Hamarat Eller 

Pazarında bulunan 20 adet stantlarda Burhaniye‟de yaĢayan ev hanımlarının üretmiĢ oldukları 

el iĢleri, ev yapımı kuru yiyecekleri pazarlamak için haftada bir gün pazaryerinde ve yaz 

sezonunda örende bulunan stantlarda ürünlerini pazarlamaktadır.. 

RESĠM SERGĠSĠ: 

 Ġlçemiz Ġskele mahallesinde bulunan Yağcı Kültür Merkezinde 24. Burhaniye Ören Kültür ve 

Turizm yaz festivalinde Sanat DanıĢmanımız IĢık ERKAL‟ın düzenlediği  Prof.Dr.Tankut 

ÖKTEM,in anısına yapılan Festivalde RETROSPEKTĠF Sergisinin açılıĢı yapılmıĢtır.  

 Belediyemize ait Hüsnü PazarbaĢı Kültür Merkezinin 2. katında Resim Sergisi fotoğraf 

etkinlikleri sergilenmiĢtir.  

 Belediyemiz Kadın Platformu‟na bağlı Sanat Evi‟nin yapmıĢ olduğu etkinliklerde resim 

sergileri yer almıĢtır. 
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YEMEK YARIġMASI: 

 Her yıl gelenek haline gelen Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde Zeytin Yağlı yemek 

yarıĢmasına, Burhaniye halkından yarıĢmaya katılan 47 çeĢit yemek,  Börek, Tatlı dallarından 

yarıĢmaya katılım sağlamıĢtır. 

YARDIMLAR: 

1- YEMEK YARDIMI: 

 Ġlçemizde Fakir, yoksul ve yaĢlı 56 aileye Belediyemiz Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü ile 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü iĢ birliği içerisinde 2013 yılı toplam 2800 haneye yemek, 

aylık ortalama 1680 haneye 4 çeĢit yemek dağıtılmıĢtır. 

2- ACEZE YARDIMI: 

 Ġlçemizde yaĢayan fakir-yoksul hiçbir yerde geliri olmayan aylık ortalama 349 kiĢi kiĢiye her 

ay 21.430.00 TL aceze yardımı yapılmıĢtır. 

3- ASKERLĠK YARDIMI: 

 Ġlçemizde yaĢayan fakir ve yoksul 58 asker ailelerine askerlik bitimine kadar 5.320.TL 

yardım yapılmıĢtır. 

4- SOSYAL MARKET YARDIMI: 

 Ġlçemizde yaĢayan fakir ve yoksul ailelere verilmek üzere “Giymiyorsan Giydirelim Projesi” 

kapsamında etkinlikler devam etmektedir.  

 Kullanılmayan; ama kullanılabilecek ev eĢyaları, beyaz eĢya, yatak odaları, salon takımları, 

yataklar, kıyafetler vs. gibi malzemeler Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahipleri yerinde 

incelenerek vatandaĢların evlerine teslim edilmektedir. 

5- ODUN YARDIMI: 

 Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından kesilen ve hazırlanan odunlar Belediyemize müracaat 

eden fakir ve yoksul ailelere ve Belediyemizden fakirlik maaĢı alan kiĢiler olmak üzere 

toplam 4000 çuval odun Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim 

edilmiĢtir. 

6- OKUL YARDIMI: 

 Ġlçemizde yaĢayan fakir ve yoksul ailelerin çocuklarına 2013–201 Eğitim ve Öğretim Yılında 

okula giden ilköğretim öğrencilerinin sınıflarına göre toplam 120 öğrenciye okul kıyafeti ve 

okul kırtasiye yardımı yapılmıĢtır. 

7- GIDA YARDIMI: 

 Ġlçemizde 12 mahallede bulunan fakir ve yoksul ailelere Ramazan Bayramı‟nda 1 paket erzak 

ve yiyecek (gıda) yardımı yapılmıĢtır. 

 

Burhaniye Belediyesi Kadın Platformu Sanat Evi 

Burhaniye Belediyesinin Kadın Platformunda NEBĠYE ĠġCEN yönetiminde 16 kiĢilik öğrenci grubu 

faaliyet göstermiĢtir. 

 

 Yeni öğretim yılında eski belediye binasında ayrılan kurs yerimize taĢındık. 

 Bu binada bize ayrılan sergi odasında ürünlerimizi sergilemek ve satabilmek için sürekli 

kalıcı sergi düzenledik. 

 Kırkyama ve boyutlu nakıĢ çalıĢmaları yapıldı. 

 Ekim ayında Ankara‟da düzenlenen Balıkesir tanıtım günlerine katıldık. 

 Kadınlarımızın boĢ vakitlerini değerlendirmek ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla 

ürünler yapıldı. 

 Burhaniye Belediyesinin Temmuz ayında düzenlediği uluslar arası festival kapsamında 

Ġskele‟de Zeytin Kafede sergi açıldı. 
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 Kent Konseyinin Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlediği organizasyonda ilçemizin 

tanıtımı amacıyla ve de satıĢa yönelik stand açıldı. 

 Yaz boyunca belediyemizin tarafımıza tahsis etmiĢ olduğu Ören‟deki platformda satıĢa 

yönelik stand açıldı. 

 Gençlik Merkezinin katkıları ile öğrencilerimizden bazıları yöresel halk oyunları 

çalıĢmalarına katıldı ve sergi açılıĢında halk oyunları gösterileri düzenlendi. 

 

BBKT Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu 

 

 2013 yılı tiyatro sezonu, 2012 yılı Ekim ayında 120 kiĢilik yeni oyuncu adayları ile 

çalıĢmalarına baĢladı. 

 22.Aralık.2012 tarihinde “YEġĠL PAPAĞAN LTD.” adlı yetiĢkin oyunu Balıkesir 

Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Yönetimi ve öğrencilerine Reha 

YURDAKUL Salonunda 450 kiĢiye sergilendi. 

 27.Ocak.2013 tarihinde 9. Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde gelen Samsun Sanat Tiyatrosuna 

ev sahipliği yaptı. 

 30.Ocak.2013 tarihinde “YetiĢkinlere Çocuk Oyunu” teması ile “ANYA MANYA 

KUMPANYA” adlı oyun BBKT Çocuk Oyunları Grubu tarafından Reha YURDAKUL 

Salonunda 500 kiĢiye sergilendi. 

 23-24.Mart.2013 Memet BAYDUR‟un yazdığı “YEġĠL PAPAĞAN LTD.” oyunu Ġngiltere, 

Azerbaycan, Ġran tiyatrosu temsilcilerinin ve Unicef Türkiye BaĢkan Yardımcısının da 

bulunduğu ETHOS Ankara Uluslar arası Tiyatro Festivaline katıldı. 

 27.Mart.2013 “ANYA MANYA KUMPANYA” oyunu BahçeĢehir Kolejinde sergilendi. 

 12.Nisan.2013 “YEġĠL PAPAĞAN LTD.” oyunu ÇeĢme Belediyesini düzenlediği “ÇeĢme‟de 

Perdeler Kapanmasın” etkinliği kapsamında sergilendi. 

 27.Nisan.2013 “YEġĠL PAPAĞAN LTD.” oyunu 4. Ayvalık Tiyatro Festivalinde sahne aldı. 

 18 – 23.Mayıs.2013 tarihlerinde BahçeĢehir Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi  “Medya, Sinema 

ve Reklam” alanında 2 profesör, 2 doçent, 2 yrd. doçent, 6 öğretim üyesi ile birlikte eğitim 

semineri verildi. 

 06.Haziran.2013 Ġstanbul Direklerarası Tiyatro Seyircilerinin 2013 yılı için düzenlediği ödül 

töreninde: 

- 2013 yılı Umut Veren Tiyatro Grupları dalında 

- 2013 yılı BaĢarılı Çocuk Oyunları dalında, iki ödül aldı. 

 28.Haziran.2013 tarihinde Çocuk Oyunları Grubuyla Festival Kortejine katıldı.  

 28.Haziran.2013 Ören Gezinti Yolunda Sosyal Sorumluluk Projesi olan “Bila No” adlı 

fotoğraf sergisini düzenledi. 

 29.Haziran.2013 Ören Açıkhava Tiyatrosunda düzenlenen “Tankut ÖKTEM” programının 

hazırlığı. 

 30.Haziran.2013 Sünnet ġöleninde çocuklara yönelik Palyaço Etkinliği düzenledi. 

 1.Temmuz.2013 Ören Meydanında “ANYA MANYA KUMPANYA” adlı çocuk oyununu 

sergiledi. 

 25.Temmuz.2013 Uluslar arası Gönüllü Gençlik Kampı için dünyanın çeĢitli ülkelerinden 

Burhaniye‟ye gelen 20 kiĢilik ekiple, BBKT Tiyatro Atölyesinde tiyatro çalıĢması yaptı. 

 15-16.Ağustos.2013 Türkiye Tiyatrolar Birliği 7. Dikili Festivaline katıldı. 

 21.Ekim.2013 tarihinde 70 oyuncu adayı ile 2013 – 2014 dönemi çalıĢmalarına baĢladı. 

 12.Kasım.2013 tarihinde Ören Mahallesinde bulunan Balıkesir Üni. 4 yıllık Uygulamalı 

Bilimler MYO da tanıtım standı kuruldu, 110 öğrenciye bilgi verildi. 

 13.Kasım.2013 tarihinde Orjan‟da bulunan Balıkesir Üni. 2 yıllık MYO da tanıtım standı 

kuruldu, 50 öğrenciye bilgi verildi. 

Yapılan çalıĢmalar sonucunda; 

 YetiĢkin oyunları gurubunda, çeĢitli meslek gruplarından gelen 40 adet öğrenciye Çocuk 

oyunları grubunda 25 adet öğrenciye yarı akademik tiyatro eğitimi verildi. 
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KENT ARġĠVĠ: 

Belediyemiz Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü bünyesinde 06.12.2012 tarih ve 2012/437 sayılı 

Belediyemiz Meclisi Kararı ile Kent ArĢivi kurulmuĢtur ve Körfezin ilk ve tek Kent ArĢivi olma 

özelliğini taĢımaktadır. 

Kent arĢivi; Burhaniye‟ye ait tarihi, sosyal kültürel her türlü belge ve dokümanların uluslararası  

standartları ve sistemine göre derlenmesi, kentimizin sosyo-kültürel kimliğine iliĢkin materyallerin 

araĢtırmacıların ve ilgilenen herkesin yararlanabileceği bir sistematik içerisinde toplanması ve 

envanterlerin bir arada tutularak, düzenlenerek Belediyemiz giriĢ katında hizmet vermektedir. 

Kent arĢivimizde; Burhaniye‟de bugüne kadar çıkmıĢ geçmiĢe ıĢık tutan yerel gazeteler, eski 

fotoğraflar, yerel dergiler, makaleler, tezler, Ģeriye sicilleri, vakıf kayıtları, salnameler, 

telgrafnameler, video kasetler arĢivimize kazandırılmıĢ olup tümü özenle korunup daha iyi 

saklanabilmesi için aynı zamanda dijital ortama aktarılmaktadır. Bu bağlamda, Kent ArĢivi`nin 

konusunu oluĢturan bütün materyaller, tarihi bir perspektif ve belirli bir sistematik içinde 

değerlendirilmektedir. 

ArĢiv, herhangi bir “ücret” veya “üyelik” olmaksızın her araĢtırmacıya hizmet sunmaktadır. 

ArĢivimizdeki eserler, özel durumlar haricinde, hiçbir suretle dıĢarıya verilmez. Ancak; söz konusu 

materyal, “bir davada belge olma özelliği” taĢıyorsa; ya da arĢiv yönetimince çok önemli görülen 

bilimsel araĢtırmalarda kullanılacaksa, tutanak karĢılığında kısa bir süre için ödünç verilebilir. 

Kurulduğu günden bugüne kadar olan süreçte araĢtırmacıların, bir çok kiĢinin ilgi odağı olma 

yolunda ilerleyen kent arĢivi, özellikle Burhaniye‟nin yerli ailelerinin getirdiği fotoğraf, belge ve 

dokümanlarla her geçen gün geliĢmeye devam etmektedir. Ġzmir ve Balıkesir Kent arĢivleriyle 

irtibata geçilip ellerindeki Burhaniye ile ilgili dokümanlar arĢivimize alınmıĢtır. Ankara‟ya gidilerek 

Meclis Kütüphanesi, Milli Kütüphane ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde araĢtırmalar yapılmıĢ, 

önemli belge ve dokümanlar kent arĢivimize kazandırılmıĢtır. 

Burhaniye Belediyesi Kent ArĢivi, teknolojik donanımı, çağdaĢ arĢivcilik anlayıĢı ile “Burhaniye‟nin 

ortak hafızası olmayı” amaçlamaktadır. 

ZEYFOD FAALĠYETLERĠ  

 2011 yılında kurulan ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun aktif bir üyesi olan 

ZEYFOD(Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği), 2011 yılından itibaren  genel merkezini 

Burhaniye‟ye taĢımıĢtır. Derneğimiz, Ģu anda 66 üyesi ile, çalıĢmalarına Burhaniye‟de devam 

etmektedir. 2012 – 2013 çalıĢma yılında, Burhaniye Belediyesi Gençlik Kültür Merkezi ile 

ortak olarak, Temel fotoğraf kursu düzenlenmiĢtir. 30 Kursiyerin 2 aylık çalıĢması sonucu, 

toplam 46 katılımcı ile, 11 Haziran 2013 tarihinde, Ġskele Yağcı Kültür Merkezinde, bir 

fotoğraf sergisi açılmıĢtır. Ayrıca Burhaniye çevresinde ve köylerinde, fotoğraf çekim gezileri 

düzenlenmiĢtir. Yine derneğimizin hazırladığı fotoğraf gösterileri ve sergiler, 2. Ġzmir 

fotoğraf günlerinde, Bergama fotoğraf günlerinde, Akçay, Küçük kuyu, Edremit, 

Büyükçekmece ve Ayvalık‟ta sergilenmiĢ ve büyük beğeni toplamıĢtır. Fotoğraf ustası 

Ġbrahim Zaman‟ın Burhaniye‟deki fotoğraf gösterisi ve söyleĢisi de, Belediyemizin 

katkılarıyla düzenlenmiĢtir. 

 Derneğimizin ihtiyacı olan idare merkezide, restore edilen eski Belediye binasında tahsis 

edilen bir oda ile sağlanmıĢtır. Ayrıca Hüsnü PazarbaĢı Kültür Merkezi salonlarının, her hafta 

yapılan dernek çalıĢmalarında kullanılması sağlanmıĢtır. Kasım 2013 tarihinde de, 27 

kursiyerden oluĢan yeni bir temel fotoğraf kursu, 2 aylık bir süreyle baĢlamıĢtır. 

 

 

Burhaniye Kuva-yi Milliye Kültür Müzesi 
2008 yılında teĢhire açılan Kuvva-i Milliye Kültür Müzesi gelen eserlerin yoğunluğu 

nedeniyle tek bir binada hizmet vermekte zorluk yaĢamaktadır. Bu nedenle alınan karar neticesinde 

Ören Mahallesinde yeni bir Arkeoloji Müzesi‟nin açılacağı ve Adramytteion kazısında elde ettiğimiz 

buluntuları da sergileme hakkına sahip olmuĢtur. Bir önceki yıla oranla ziyaretçi sayımız her sene 

artıĢ göstermektedir. Ziyaretçi sayımız bu yıl da geçen yıla oranla daha artmıĢtır. Aylara göre 

ortalama ziyaretçi sayımız: 
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OCAK   300 – 450 KiĢi  

ġUBAT  450 – 500 KiĢi 

MART   500 – 600 KiĢi 

NĠSAN  600 – 700 KiĢi 

MAYIS  1000 + 

HAZĠRAN  1000+ 

TEMMUZ   1000+ 

AĞUSTOS  750 – 800 KiĢi 

EYLÜL  500 – 650 KiĢi 

EKĠM   600 – 700 KiĢi 

KASIM  300 – 400 KiĢi 

ARALIK  250 – 300 KiĢi 

 

Söz konusu tarihlerden en yoğun olan ay MAYIS ayı olup sebebi; Müzeler Haftasının 18 

Mayıs‟ta kutlanmasıdır. Yine aynı Ģekilde Eylül ve Ekim aylarında okul gezileri yoğunluk 

kazanmaktadır. Tur Gezileri Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında artmaktadır. 

 

2013 yılında Müzemize bağıĢlanan eserler: 

 07.01.2013 : Hekim ALGÜL tarafından Abdülmecit Dönemi gümüĢ sikke (2863 

dıĢı ) 

 14.01.2013 : Zerrin DOYURAN tarafından sabahlık 

 23.09.2013 : Ömer DURSUN tarafından saat 

 23.09.2013 : Ahmet Hikmet AÇIKSÖZ tarafından  

 1 adet dokuma tezgahı 

 Dokuma ipleri 

 23.11.2013 : Eser CANBAZOĞLU tarafından  

 1 adet kuĢak 

 1 adet cepken 

 2 adet üçetek  

 1 adet göynek 

 1 adet Ģalvar 

 1 adet kumaĢ 

 1 adet masa örtüsü 

 9 adet yazma 

 1 adet belbağı 

 1 adet karyola takımı 

 Önceki yılların devamı olarak Kolleksiyoner Özkan ARIKANTÜRK‟ün Arkeolojik eser 

Sergileme süresi bir yıl daha uzatılmıĢtır. 

 

2013 öncesinde eser getiren diğer hemĢerilerimiz: 

 Atiye KĠPRĠTÇĠ 

 Tülin – Tunç UZER 

 Asaf – Maali ĠNHAN 

 Fikret SUCUOĞLU 

 Yücel ARAS 

 Ġbrahim AYKURT 

 Lütfü ihsan ERCEVAHĠR 

 Gönül – Tamer ġENDĠL 

 Hasan ENDER 

 AyĢen ÇARGA ÖZKAYNAK 

 Cem SARGIN 

 ġerife DOĞAN 

 Ayten EKMEN 

 Elif ġENAK 

 Sabriye HOROZOĞLU 
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 GülĢen MUTLU 

 Sultan ÖZTOPRAK 

 Refik KOÇAK 

 Nural ġĠMġEK 

 Yusuf ĠTMEZ 

 Emri EMĠR 

 Lütfü ÖZDĠL 

 ġükran DURAN 

 Emine Tunç 

 Bahri Özcan  

 Sibel Güreli  

 Mahir Avcı 

 Ali Eker  

 Sevinç GÖREN  

 YaĢar Çokgider 

 

ADRAMYTTEĠON 2013 KAZISI 

 

Belediyemizin sponsorluğunda, 2012 yılında baĢlatılmıĢ olan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi baĢta olmak üzere, Selçuk Üniversitesi ve Ġstanbul Üniversitesi öğretim üye, eleman ve 

öğrencilerinin iĢbirliği ile, Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Sualtı Arkeolojisi‟nin yanı sıra, Mimarlık 

ve Enformatik gibi birçok destekleyici bölüm uzmanlarının da katılımı ile, disiplinler arası bir 

çalıĢma olarak devam ettirilmiĢtir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın izni ile Balıkesir Kuva-yı 

Milliye Müzesi Müdürlüğü‟nün sorumluluğunda yürütülen kazının bilimsel danıĢmanlığı, Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Murat ÖZGEN ve Arkeoloji Bölümü 

tarafından üstlenilmiĢtir Adramytteion Kazıları‟nın ana amacı, farklı antik kaynaklarda sıklıkla 

değinilen bir antik kent olan Adramytteion‟un, gerek ülkemiz arkeolojisi gerekse kültür ve turizmi 

için taĢıdığı anlam ve potansiyelin değerlendirilmesidir.  

Adını verdiği Edremit Körfezi‟nin (Adramyttenos Sinus‟un) doğu kıyısında yer alan ve günümüz 

Balıkesir Ġli, Burhaniye Ġlçesi,  merkeze bağlı Ören Mahallesi‟nde konumlanan Adramytteion Antik 

Kenti, kuzeyde Kaz (Ida), güneyde Madra (Pindasos) Dağları ve bu dağların doğuda birbirlerine 

kavuĢtuğu bir topoğrafya ile sınırlanan, iç kesimlerle bağlantısı sınırlı olan bir havzada yer 

almaktadır. 

YerleĢim, antik çağa ilginin Ģekillendiği 17, 18 ve 19 yy.‟larda, aralarında Texier‟in de olduğu birçok 

gezgin ve araĢtırmacı tarafından da konu edilmiĢtir. Buna karĢın Adramytteion‟un konumuyla ilgili 

ilk doğru tespit, 19. yüzyılın sonunda Earinos tarafından gerçekleĢtirilmiĢ, Heinrich Kiepert de 

1888‟de bu lokalizasyonu antik kaynaklarda bildirilen topoğrafyadan yaralanarak doğrulamıĢtır . 

Bir liman yerleĢimi olan Adramytteion, bugünkü Ören Mahallesi‟nde, en yüksek yeri 20 m.‟ye 

yaklaĢan ve kendi üzerinde en kuzeydeki Bergaz Tepe olmak üzere dört tepecik barındıran bir 

yükselti üzerinde konumlanmaktadır. Bu yükseltinin aynı zamanda antik kent örgüsünün yayılım 

sınırlarını çizdiği de Ģu an için öngörülmektedir. Antik Kent‟in üzerinde yer alan günümüz Ören‟i ve 

çevresi, seyrek dokulu bir kırsal yerleĢme iken, özellikle 1960‟lardan sonra düĢük yoğunluklu bir 

yazlık yerleĢim olarak yapılaĢmaya baĢlamıĢtır. Bunun neticesinde Antik Kent‟e dair kısmen de olsa 

gözlemlenebilen izler bu süreçte tahrip olmuĢ ve büyük ölçüde yapılaĢma altında kalmıĢ durumdadır. 

Ancak,  Adramytteion Antik Kenti‟nin üzerinde konumlandığı tüm yükseltinin, son olarak Bursa 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu‟nun 1989 ve 1990 yıllarındaki kararlarıyla 1. ve 2. 

Derece “Arkeolojik Sit Alanı” ilan edilmiĢ olması, bu yapılaĢmanın sevindirici olarak karar 

tarihinden itibaren düĢük yoğunlukta kalmasına vesile olmuĢtur. En geç M.Ö. 422 yılından itibaren 

Adramytteion sakinleri arasında Yunanlar‟ın da olduğu tarihi kaynaklardan bilinmektedir (Skylaks, 

Periplus XCVIII; Thukydides, Peloponnesos SavaĢı, V, 1; Diodoros, Biblotheke, XII, 73, 1; 

Pausanias, Description of Greece, IV, 27, 9). O zamanlar, baĢkenti Daskyleion olan Daskylitis 

Satrapı Pharnales, Atina tarafından sürgün edilen Delos sakinlerine Adarmytteion‟u tahsis etmiĢtir. 

Böylelikle sürgüne uğrayan Deloslular da buraya yerleĢip yeni bir vatan bulmuĢ olurlar. Ancak 

devamında Adramytteion‟un bu yeni sakinlerini bir trajedi beklemektedir. Zira Satrap Tissapharnes 

idaresinde Arsakes, M.Ö. 411 yazında Adramytteion‟da oturan en seçkin Deloslular‟ı sözde gizli bir 
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düĢman tehlikesi bahanesiyle baskına uğratır ve “iyi dost ve müttefik” gibi bıraktıktan sonra da 

etraflarını çevirterek katleder. 

M.Ö. 4. yy‟dan itibaren, özerk bir Ģehir devleti bilincinin delili olarak Adramytteion‟un kendi 

lejantıyla sikke darp ettiği ve bir Ģehir meclisine sahip olduğu bilinmektedir . Geleneksel özerk idare 

kurumlarına sahip olması da erken dönemden itibaren bir kent kültürünün yerleĢikliğinin ispatıdır.   

 

Adramytteion‟u tarih sahnesinde öne çıkaran bir baĢka delil, Büyük Ġskender‟in ardıllarından 

Lysimakhos‟un bir generali olan Prepelaos tarafından M.Ö. 302 yılındaki fethinin naklediliĢidir . 

Kent tarihine ıĢık tutan baĢka bir değinme,  Romalı antik yazar Livius‟un aktarımındadır (Ab Urbe 

Condita, 37,19). Romalılar‟ın III. Antiokhos‟a karĢı olan savaĢında (M.Ö. 192 -188) III. Antiokhos, 

M.Ö. 190 yılında Pergamon‟dan yola çıkarak, Homeros‟un anlatımlarından bilinen ve Thebe Ovası 

olarak adlandırılan zengin bölgeyi talan etmiĢtir. Antiokhos‟un askerlerinin, Anadolu‟nun baĢka 

hiçbir yerinde buradan daha fazla ganimet elde etmediği aktarımı da, bölgenin cazip değerini bir kez 

daha ispatlamaktadır. 

Adramytteion, ünlü Romalı hitabet ustası Cicero devrine ait meĢhur bir hatip olan Ksenokles‟in 

memleketi olarak da bilinmektedir. Ksenokles, Roma senatosu önünde Ģehrin ve Asia Eyaleti‟nin 

temsilcisi olarak konuĢmuĢtur  (Strabon, Geographika, XIII, 1, 66; Appianos, Rhomaika, XXIII). Bu 

konuĢma, aynı zamanda bölgenin kaderini belirleyecek bir savunma olmuĢtur. Zira, Adramytteion 

Ģehrine ve Asia Eyaleti‟ne, Roma‟nın karĢısında Yunanlar‟ın lehine olmak üzere, Roma‟nın 

Asia‟daki büyük düĢmanı Pontos Kralı VI. Mithridates‟in tarafını tuttukları Ģeklinde bir itham 

yapılmaktadır. Söylenene göre; Adramytteion halkı, Yunanlar‟ın ve Asialılar‟ın Roma hakimiyetine 

olan kinlerinin Romalı olan herĢeye karĢı kanlı olarak boĢaldığı M.Ö. 88‟deki “Ephesoslular‟ın 

AkĢam Yemeği”ne katılmıĢtı. YaklaĢık 80 bin Romalı‟nın baskın Ģeklindeki bir katliam neticesinde 

öldürüldüğü bir trajedidir bu kanlı yemek. Adramytteionlular Romalılar‟ı denize kadar takip etmiĢ, 

kendilerini kurtarmak için denize atlayarak yüzmeye baĢlayanlar dahi öldürülmüĢ ve hatta 

anlatımlara göre çocuklarını da denizde boğmuĢlardır.  

Kentin siyasal anlamda ön plana çıkmasının bir baĢka nedeni, en geç Roma Ġmparatorluğu zamanında 

Adramytteion‟un, Plinius‟unda değindiği üzere, bir “conventus” yeri, Asia Eyaleti‟nin dokuz 

mahkeme bölgesinden birinin baĢkenti olmasıdır (Plinius, Naturalis Historia, V, 32). M.Ö. 63 yılında, 

altın ganimeti hakkında ünlü Pompeius‟un Adramytteion‟da hesap vermiĢ olduğu gerçeği, yine Ģehrin 

zenginliğinin delaletidir. O zamanlar Adramytteion‟un adı, Apameia, Laodikeia ve Pergamon gibi 

zengin ve büyük kentlerle birlikte geçmektedir. 

Adramytteion, denize açık konumu ve doğal zenginliklerinin sayesinde, çevresinin potansiyelini her 

daim ticarete yansıtmıĢ bir kent olmuĢtur. Kaz ve Madra Dağları‟nın bahĢettiği coğrafyada 

kerestecilik faaliyetleri ile bakır ve demir madenleri, kenti gemi yapımında da önemli bir konuma 

getirmiĢtir. Hatta Yeni Ahit‟te geçtiği üzere, Adramytteion gemilerinin Filistin‟e dek gittiği 

bilinmektedir. Aziz Paulus‟un Roma‟ya götürülüĢü sırasında Filistin‟den bindiği ilk gemi bir 

Adramytteion gemisidir.  

 

KAZI VE ONARIM ÇALIġMALARI 

Antik kaynaklarda Adramytteion hakkındaki bilgilerimiz yukarıda özü sunulan değinmelerle 

Ģekillenmektedir.  Kentin önemine kıyasla eldeki arkeolojik veriler oldukça sınırlı kalmıĢken, 

Balıkesir Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürlüğü tarafından, bilimsel danıĢmanlığımızda 2012 yılında 

baĢlatılan ve 2013 yılında sürdürülen Adramytteion Kazı ve Onarım ÇalıĢmaları‟nda aĢağıdaki 

çalıĢmalar gerçekleĢtirilerek oldukça önemli verilere ulaĢılmıĢtır 

Ören Meydan (A Bölgesi) ÇalıĢmaları 

2012 yılı çalıĢmalarımızda hedeflenen bir diğer alanımız, tarafımızdan yapılan kazıya tahsisi 

sağlanan, Kaymakamlık Konutu‟nun karĢısında konumlanan, plaj üzerindeki terasta, çay bahçeleri 

arasında modern yapılaĢmadan soyutlanmıĢ durumda bir gezinti parkuru niteliğindeki 11 m. 

yükseltide (243 Ada 7-8 Parsel), çalıĢma kapsamında “A Bölgesi” olarak karelajlanan alan olmuĢtur.  

Söz konusu alan, antik limana hakim bir konumda olup çevresinde Roma Dönemi mimari 

elemanlarının devĢirme kullanımlarının da saptandığı bölgededir. Alanda ilk iĢ, bu mimari parçaların 

belgelenmesi olmuĢtur Alan içerisinde, kuzey açmada ana aksı Güneydoğu – Kuzeybatı 

doğrultulusunda uzanan ve batıda Güneydoğu‟ya yönlenen bir kanadı bulunan mekan bütünü açığa 

çıkarılmıĢtır. Mekan bütününün arz ettiği durum, Güneydoğu – Kuzeybatı doğrultulu ortak duvarın 
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güneyinde sıralanan beĢ adet mekan ve yine bu duvarın Güneydoğu‟ya yönelen kanadının batısında 

kaldığı anlaĢılan bir mekandan Ģekillenen temel mimarisidir. Tüm bu mimari,  devĢirme kullanımın 

sıklıkla saptandığı bir kuru duvar örgüsü sunan, duvar kalınlığında belirli bir standart göstermeksizin 

çift sıra taĢ örgünün harçsız kullanıldığı tarzdadır. Temel vaziyetindeki duvarlar düĢeyde kimi yerde 

çift, kimi yerde ikiden fazla, kimi yerde tek sıra arz etmekte, kesiĢen bölümlerdeki duvar iĢçiliğiyle 

de, en az iki evrenin varlığını göstermektedir. Kompleksin iĢlevi, birçoğu taĢ desteklerle 

yapılandırılan yataklarının izlerinden tespit edilen ve bir kısmı da kendi içine çökmüĢ vaziyette, 

mekan köĢelerinde bulunan kaba nitelikli depolama kaplarının kalıntılarından yorumlanabilmektedir. 

Buna göre deniz vasıtasıyla yapılan ticari faaliyetler için de uygun konumuyla, yapının depolama 

amaçlı kullanım görmüĢ olması kuvvetle muhtemeldir. Tüm açmada mekanlarla iliĢkili temel kotları 

seviyesinden elde edilen keramik malzeme ile, mekan bütününün kabaca M. S. 7. – 12. yy.‟lar 

arasında çok evreli vaziyette kullanım gördüğünü söylemek mümkündür. Bu bölgede Kuzey 

Açma‟ya paralel olarak devam ettirilen Güney Açma‟da ise yüzey tabakasının hemen altında, 

açmanın merkezinde iki, kuzeyinde bir ve güneyinde bir olmak üzere toplam dört adet pithos 

belirmiĢtir. Ağız kısımları hariç in-situ vaziyette tüm gövdeleriyle ele geçen bu depolama kapları, 

açma tesviyesiyle birlikte boĢaltılıp, yerli yerinde korumaya alınmıĢtır. Açma genelinde tesviye 

çalıĢmaları ile beliren mimariyle iliĢkisi göz önüne alındığında, bu büyük ebatlı depolama kaplarının, 

mekanın ana kullanım evresinden sonra yerleĢtirildikleri anlaĢılmaktadır. Güney açmanın batısında, 

yüzey toprağının hemen altında beliren kireç tabanlı ve mekan duvarlarında harç kullanımının 

saptandığı yapı, güneybatısındaki eĢiği ile tüm kompleksin devĢirme kullanımlı kuru duvar örgülü 

mimarisinden ayrı bir yapısal durum sunmaktadır. A Bölgesi‟nde, keramik buluntularla kabaca Orta 

– Geç Bizans Dönemi‟nde kullanım gördüğü anlaĢılan bu çok evreli depolama mekanlarının inĢasıyla 

iliĢkili düzlemeler, açma profillerinden de açıkça izlenebildiği üzere, önceki tabakalarda derin 

tahripler yaratmıĢtır. Bu bölgede saptanan ve keramik malzemeyle gözlemlenen Geç Klasik - 

Hellenistik Dönem kültür katlarının altında, Kuzey açmada steril tabakaya ulaĢılmıĢtır.  Güney 

açmada ise ulaĢılan seviyede, tahribe uğramayan alanlardan Bergaz Tepe‟de bolca saptandığı üzere, 

yer yer ve az sayıda arkaik ve yine az sayıda gri keramik gurubu ele geçmiĢ durumdadır. 2013 

sezonunda A Bölgesi‟nde Güney açmada temizlik çalıĢmalarının ardından tesviyelendirme 

çalıĢmaları yapılarak kültür katları kazısına 2012 yılında bırakılan seviyeden devam edilmiĢtir. Açma 

içerisinde yapılan tesviye çalıĢmalarında doğu -  batı doğrultulu duvarların güneyindeki alan 

haricinde, açmanın diğer alanlarında toprak yeĢil tonlarında renk almaya baĢlamıĢ ve oldukça 

sertleĢerek yaklaĢık +8.80 m. kotunda steril tabakaya ulaĢılmıĢtır. TaĢ sıralarının güneyinde ise, 

toprak rengi ve sertliğindeki bölgesel değiĢim nedeniyle 1.80 x 2.50 m.lik bir sondaj açılmıĢtır. 

Sondajın kuzeyinde +8.86 m. kotta, Arkaik Dönem‟e tarihlenen, beyaz zemin üzeri koyu kırmızı 

tonlarda bezeli, tüme yakın Lidya etkili tabak ele geçmiĢtir. Açılan bu sondajdan, alt kotlardan da 

yoğun miktarda keramik ele geçmiĢtir. Söz konusu keramik buluntuların çoğunluğunu, 2012 

yılındaki tespitlere paralel olarak, Arkaik Dönem içlerine uzanan Demir Çağı malzemesi olan gri 

keramik grupları oluĢturmuĢtur. Bu tabaka dahilinde, yine 2012 yılında Bergaz Tepe‟den de (B 

Bölgesi) ele geçen Korinth guruplarına ait parçalar da yer almıĢtır. Sondaj içerisinde yapılan tesviye 

çalıĢmalarında, üst kotlarda yoğun miktarda gelen keramik buluntular, kot inildikçe azalmıĢ ve toprak 

renginin kahverengi ve siyah tonlarından yavaĢ yavaĢ kırmızı ve yeĢil renk almaya baĢladığı 

görülmüĢtür. +7.94 m. kotunda tam anlamıyla keramik buluntular kesilmiĢ, toprak koyu kırmızı 

rengini almıĢtır.  Böylelikle 2012 yılında kazısına baĢlanan ve Bizans Dönemi‟nden Demir Çağı‟na 

dek kültür katlarını içeren A Bölgesi‟ndeki mevcut açmalardaki tüm kültür tabakalarının kazısı, steril 

tabakada sonlandırılmıĢ durumdadır.   

D Bölgesi ÇalıĢmaları 

2013 yılında kazısı yapılan yeni bir bölge, modern Su Deposu ve Ören Tepe yükseltilerinin 

arasındaki sırt üzerinde konumlanan, 222 Ada 23 Parsele denk gelen ve çalıĢma kapsamında “D 

Bölgesi” adı verilen alan olmuĢtur. Bölgede kazılar uzun vadede esasen Batı ve Doğu dilim halinde 

tasarlanmıĢ olup, 2013 yılında D Bölgesi Batı diliminin kazısı tamamlanmıĢtır.  D Batı diliminde, 

kuzey ve güney olmak üzere 7,5x11 m. ölçülerinde iki açmada eĢ zamanlı çalıĢılmıĢtır. Alanda kazı 

yüzey kotu olan +16.28 m. kotunda baĢlamıĢtır. Daha önce bir çevre düzenlemesi yapılmıĢ olan bu 

park - bahçe alanında, üst seviyeden itibaren modern malzeme ile karıĢık olarak ortaçağ buluntuları 

gelmeye baĢlamıĢtır. Alt kotlara inildikçe mimari verilerin artmasıyla beraber burada birçok evrenin 

olduğu anlaĢılmıĢtır. Ortaçağ buluntularına dair ilk veriler +15.50 m. kotunda elde edilmeğe 
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baĢlanmıĢtır. Küçük buluntular arasında ortaçağ malzemesi olduğu gibi, Ören genelindeki rastlandığı 

üzere kontekst dıĢı, Bizans dönemi öncesine ait keramikler de ele geçmiĢtir. Üstteki karıĢık tabakanın 

altında, küçük buluntularından anlaĢıldığı kadarıyla son olarak M.S. 12-13. yüzyıllarda kullanılmıĢ 

mekanlara ait duvarlar bulunmuĢtur. DBK açmasının kuzeyinde, neredeyse tüm açma boyunca doğu-

batı doğrultusunda 2,80 m. kalınlığında düzgün olmayan moloz taĢlarla yapılmıĢ düzenleme tespit 

edilmiĢtir. Bu düzenleme görüldüğü üzere, güney tarafından yer yer iri ve rektagonal bloklarla 

desteklenirken bunların arası düzgün olmayan moloz ile doldurularak tamamlanmıĢtır. Kuzey yanı 

boyunca ise yan yatırılmıĢ, kireç taĢından sütun tamburları ile teraslandığı anlaĢılmıĢtır. Söz konusu 

molozlu düzenlemede fazlaca devĢirme kullanım böylelikle göze çarpmıĢtır. Yüzeye çok yakın olan 

bu düzenlemenin üzerinde bir mekan tanımlanamamakta olup iĢlevi net olmamakla birlikte, kalınlığı 

ile, sadece bir mekanı sınırlandırmanın ötesinde sur benzeri bir iĢlev görmüĢ olabileceği sorusunu da 

akla getirir. DBK‟da bu düzenlemenin güneyinde ve daha güneyde DBG‟de, yine devĢirme 

kullanımların yer yer saptandığı, çok evreli bir temel mimarisi kendini net bir Ģekilde göstermiĢtir. 

Kuzeyde bahsi geçen düzenlemeye dayanan, her yönde ortalama 0,8 m. kalınlıkta irili ufaklı 

taĢlardan kuru duvar örgüsünde birçok mekan açığa çıkarılmıĢtır. Bunların bazılarının birden çok 

giriĢi olduğu aynı kottaki eĢik düzenlemelerinden anlaĢılmaktadır. Kot indikçe, bu mekanların birden 

çok kullanım evresi olduğu, farklı yönlerdeki duvar sırası düzenlemelerinden anlaĢılmıĢtır. 

Ortaçağda, buluntulardan ve duvarların oturduğu kotlardan anlaĢıldığı kadarıyla aynı yüzyıllar içinde 

(M.S. 12-13.yy.) D bölgesinde birtakım duvarların sonradan eklendiği ve mekanlarda basit 

düzenlemelerin yapıldığı da duvar yapısından izlenebilmektedir. DBK açmasında görülen bu ekleme 

duvarlar,  iri kesme taĢ ve moloz kullanılarak yapılmıĢtır. D bölgesinin mimari verileri, bu 

mekanların iĢlevlerinin günlük hayata iliĢkin olabileceğini göstermektedir. Bu alanda 2013 yılında 

yapılan çalıĢmalarda dini bir mekanla iliĢkilendirilecek veriler bulunmamıĢtır. Ayrıca depolamada 

kullanılan büyük pithos veya amphora tipi kaplar da oldukça nadirdir. Bunun yanı sıra buluntular 

büyük oranda mutfak ve sofra kaplarıdır. Bu da açığa çıkarılan mekanların, günlük hayatta kullanılan 

sivil mekanlar olduklarını düĢündürür. Bizans Dönemi‟ne iliĢkin veri içeren tabakada, M.S. 12. ve 

13. yüzyıl malzemeleri bulunmuĢtur. Erken Bizans döneminden 12. yüzyıla kadar tarihlenebilecek 

buluntuların sayıca çok nadir olması ve bir kontekst özelliği vermemeleri dikkat çekicidir. M.S. 12-

13. yüzyıllara tarihleyebildiğimiz ortaçağ tabakasının altından Bizans dönemi öncesi veriler elde 

edilmesi iki düĢünceyi akla getirmektedir: Bu alanın erken Bizans Dönemi‟nde kullanılmamıĢ 

olması; ya da M.S. 12. yüzyılda burada yapılanmaya gidildiği sırada alanda önceki kalıntıların 

temizlenmiĢ olması. DBK‟da ve DBG‟de bu duvarların oturduğu kotun altında daha erken dönem 

mimarisine ait, farklı yöneliĢ gösteren duvarlar, bir küçük sarnıç ve bu sarnıcın olduğu alan ile 

bağlantılı künkler görülmektedir. Tüm D Bölgesinin analizi detaylı çizimler ve buluntular ıĢığında 

devam ettirilmektedir. D Bölgesi buluntuları, kontekstiyle birlikte Bizans uzmanımız Yrd. Doç. Dr. 

Özgü Çömezoğlu tarafından incelenmektedir; M. S. 12.yüzyılda burada yapılanmaya gidildiğinde, 

önceki kültür katlarının kısmen tesviyelendirilerek tahrip edildiği görüĢünü kuvvetlendirmektedir. 

E Bölgesi ÇalıĢmaları 

2013 yılında bu alanda gerçekleĢtirilen çalıĢmalar,  Sondaj 16‟da bir yapı bütününe denk gelinmesi 

üzerine ĢekillenmiĢtir. Gerek elde edilen sondaj verilerin ve gerekse duvarların iĢçilik ve 

yönelimlerinin büyük bir komplekse iĢaret ettiği anlaĢılmıĢ, bunun neticesinde sondaj 16‟nın 

kapatılmayarak, çevresinde kalıcı iki açma açılmasına karar verilmiĢ ve bu alanda da alan açma 

sistemine geçilmiĢtir. 264 Ada 4 parsele denk gelen alan E Bölgesi olarak adlandırılmıĢtır. E 

bölgesinde yürütülen çalıĢmalar S16 (2x2 m.) ile onun güneyine ve batısına birer metre mesafede 

açılan ile E1(3x4 m.) ve E2 E1(3x4 m.) açmalarında gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonrasında alan bolt 

paylarının alınmasıyla bütünleĢtirilmiĢtir. + 6.60/6.33 m. kotlarından baĢlayan alanın doğusunda, 

+3.05 m. kotta mozaik bir zemin tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmalar sırasında bu alanda üst üste birden 

çok zeminin kullanıldığı görülmüĢtür. Bizans konteksti, +6.20/6.00 m. ile +2.97 m. kotları arasında 

gerek mimari öğeleri gerekse küçük buluntularıyla kendini göstermiĢtir. +2.97 m.‟nin altında yapılan 

çalıĢmalar ise, tespit edilen yapı bütününün temellerinde gerçekleĢtirilmiĢ olup, Bizans Dönemi 

öncesi Roma Dönemi keramik buluntuları ele geçmiĢtir. Alanda açığa çıkarılan çok evreli yapının 

genel Ģemasını, belli yerlerde düzgün rektagonal blokların kullanıldığı ve aralarının moloz taĢlarla 

doldurulduğu bir mimari Ģekillendirmektedir. Bu Ģema içerisinde kullanılan düzgün kesme taĢ 

bloklar, anlaĢıldığı üzere, muhtemelen burada konumlanan daha evvelki yapı veya yapılardan 

devĢirilmiĢtir.  
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Bir bölümü temeline kadar açığa çıkarılmıĢ durumdaki yapı, anlaĢıldığı üzere tahkimli bir yapı 

bütünüdür. Batıya, liman yönüne bakan giriĢinin güney kanadının tespit edildiği yapının kapısı, 

açıklığının her iki yanında 1,20 m kalınlığında iç dolgusunun harçlı moloz taĢla doldurulduğu bir 

duvar ile tahkim edilmiĢtir. Bunun arkasında mozaik tabanlı bir avluile güneyinde tahkimatla 

bağlantılı bir mekan kısmen açığa çıkarılmıĢtır. AnlaĢılacağı üzere alanın kuzeyinin önümüzdeki 

yıllarda yapılabilecek kazısı, yapının giriĢinin kazılmıĢ olan bu güney kısmının, kuzey simetrisini 

açığa çıkarabilecektir. GiriĢin güney kanadına ait olan tahkimat duvarının doğu, batı ve kuzey 

cepheleri itinalı bir iĢçilikle sıvanmıĢtır. GiriĢe bakan batı cephesinde sıva üzerine kazıma bir dua 

metni ile karĢılaĢılmıĢtır. Yazıt üzerinde çalıĢmalar devam etmektedir. Yapının giriĢle 

iliĢkilendirdiğimiz kullanım evresinde, zemin seviyesinin hemen üzerinden M.S 12-13.yüzyıllara 

tarihlenebilecek seramikler bulunmuĢtur. Bu tabakanın üzerinde ortaçağda baĢka evrelerin de olduğu, 

hem duvar kalıntılarından, hem de üst seviyelerdeki zeminlerin varlığından anlaĢılmaktadır. Alanın 

güney kesitinde, blok taĢlarla yapılmıĢ duvarın üst seviyesinde, bir sonraki evreye ait olabilecek 

duvarın cephesi görülmektedir. Alanın kuzey kesitinde ise, öncesindeki kullanım evresinin olası 

açıklığını kapatacak bir konumda toprağa oturan bir pithos görülmektedir. Kuzeydeki pithos ve 

güneydeki duvar cephesi, konumlarıyla az önce sözünü ettiğimiz ortaçağa ait ilk tabakadan sonra 

yapılmıĢ evreler olabileceğini düĢündürür. Bu seviyeler, üst kotlardaki zeminlerle de bağlantılı olarak 

görülebilir. Ġlk saptamalarla, M.S. 12-13.yüzyıl örnekleri yoğundur, nadir bazı örneklerin 

benzerlerinin tarihlenmesi ise M.S. 13-14. yüzyıla kadar gidebilmektedir. Ayrıca Türk dönemine ait 

yalnızca küçük bir parça turkuaz seramik dıĢında buluntu olmaması ve 14.yüzyıl baĢlarında Türklerin 

bölgeyi ele geçirmesi ile birlikte yerleĢimin terkedilmiĢ olması, bu mekanların en geç 13.yy. sonu-

14.yy. baĢlarında kullanılmıĢ olabileceğini düĢündürür. Ancak buluntu dağılımına bakıldığında üst 

kotlardan itibaren mozaik zemine kadar benzer buluntular görülür. Buluntuların bu dağılımı, alandaki 

yapım faaliyetinin ve yerleĢimin 12. ve 13.yüzyıllar içinde gerçekleĢtiğini düĢündürmektedir. Alanda 

yaklaĢık +2.97 m. kotunun altında yapılan çalıĢmalar sırasında, D Bölgesi‟nde saptadığımız 

mekanlara benzer olarak erken Bizans Dönemi malzemesinin oldukça az sayıda bulunup, Bizans 

Dönemi öncesi malzemenin yoğunluk kazanması dikkati çekmiĢtir. Kronolojik olarak alanın 

kullanılmasında D bölgesi ile benzerlikler izlenebilmektedir. Yapının temel kotunda, sarımsı kireç 

taĢından temel blokları saptanmıĢ olup, bu kotta detaylı incelemesi sürdürülen Roma Dönemi 

keramik buluntuları tespit edilmiĢtir. Ġlk yorum, alandaki yapının, daha önce burada konumlanan 

Roma yapısının temelleri kullanılarak inĢaa edildiği Ģeklindedir. 

Sondaj ÇalıĢmaları 

2012 kazı sezonunda yukarıda bahsi geçen Bergaz Tepe (B Bölgesi) tespitlerimiz 7 adet sondaj 

verilerine dayanmaktayken,  2013 yılı kazı döneminde de, Adramytteion kentinin yayılım alanı ve 

kent öğelerinin tespitine yönelik, tüm Ören yükseltisi üzerinde farklı noktalarda 10 adet sondaj 

çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Ören Mahallesi topografyası göz önünde bulundurularak, belediyeye 

tahsisli alanlarda belirli bir plan dâhilinde gerçekleĢtirilen sondaj çalıĢmaları, anakaya veya steril 

tabakaya kadar devam ettirilmiĢtir.Kentin belirli bölgelerindeki tabakalar hakkında oldukça önemli 

ipuçları veren sondajlar, E Bölgesi adıyla alan kazısına dönüĢtürülen S16 hariç, detaylı belgeleme 

çalıĢmalarının ardından kapatılmıĢtır. Bu sondajlar vasıtasıyla Adramytteion‟un Bergaz Tepe‟de 

saptandığı üzere Kalkolitik Dönem‟den baĢlayan ve sürekli bir stratigrafi veren yerleĢim dokusu 

belgelenmiĢtir. 2013 sezonunda sürdürülen sondajlarla, A, D ve E bölgelerinde gözlemlendiği üzere 

kentin M.S. 12. ve 13. yy.‟lardaki yoğun yerleĢiminin tahrip etmediği alanların saptanması da 

sondajlar vasıtasıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Restorasyon – Koruma Onarım ÇalıĢmaları  

Kazılarda ele geçen küçük buluntu eserlerin sınıflandırılarak dökümantasyonu yapıldıktan sonra, 

eserin tür ve dönemine göre çalıĢma yönteminin belirlenmesi neticesinde, uzman restoratörümüz 

GüneĢ Acur denetiminde, metal ve seramik eserlerde uygun onarım koruma uygulamaları 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Alanda ise, A, D ve E bölgelerinde kazısı tamamlanan,  dökülmüĢ, zayıflamıĢ, 

yıkılmaya ve tahribata maruz kalabilecek durumda olan duvarlarda yine uzman restoratörümüz 

denetiminde horasan harcı ile sağlamlaĢtırmalar yapılmıĢ, gerekli konsolidasyon iĢlemleri 

uygulanmıĢtır.  

Diğer Faaliyetler 

2012 yılında tel örgü içerisindeki Kazı Evi bahçesine, kazı kullanımına tahsis edilen güvenli bir depo 

mekanı yapılandırılmıĢtır. 2013 kampanyasında, depo kalıcı olarak yenilenmiĢtir. Diğer taraftan 
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Burhaniye Belediyesi‟ne ait bir Ģantiye deposunda 6 senedir korunagelen, önceki çalıĢmalarda ele 

geçen etüdlük eserler (31 adet mimari parça ve 58 adet kasadan oluĢan keramik ve seramik kap 

parçaları, freskolar, heykelcik parçaları) müze görevlilerinin denetiminde sayım ve tutanak 

çalıĢmalarının ardından tahsisi sağlan Adramytteion‟daki bu yeni depoya gerekli düzenlemeler 

yapılarak taĢınmıĢtır.  

PiĢmiĢ toprak eserler Arkaik, Klasik, Hellenistik ve Erken Roma Dönemi‟ne ait olup, gerek heykel 

sanatında ve de gerekse Pergamon baĢta olmak üzere dönemin meĢhur atölyelerinde karĢılaĢtığımız 

tipleri içermektedirler. ÇalıĢma kapsamında ele geçen plastik eserler AraĢtırma Görevlimiz B. Bünyat 

Aykanat (M.A.) tarafından çalıĢılmaktadır.  

Yine Kentin ticari zenginliğinin bir baĢka göstergesi, 2012-2013 kazılarında ele geçen amphora 

örnekleridir. Y. Lisans öğrencimiz Arda Bülbül tarafından çalıĢılmakta olan bu buluntular, M.Ö. 6. 

yy.‟dan, M.S. 10. yy.‟a kadar geniĢ bir aralığa tarihlenen çeĢitliliktedir. Tipolojik araĢtırmalar 

sonucunda, Khios, Thasos, Rhodos, Mende ve Knidos tiplerinin yanı sıra geç örneklerde tespit 

edilmiĢtir. ġu anki verilerle en erken örneğin Khios tipi olduğu söylenebilir. M.Ö. 4. yy.‟a tarihlenen 

Khios ve Thasos amphoralarına ilaveten Rhodos amphoralarının da yoğun miktarda ele geçmesi, 

kentin Kuzey Ege‟den Güney Ege‟ye, geniĢ bir coğrafya ile ticaret yaptığını gösterir. Ayrıca M.S. 

2.yy.‟a kadar kesintisiz bir Ģekilde Rhodos amphora parçalarının tespit edilmesi, kentin Rhodos‟la 

olan yakın iliĢkilerinin göstergesidir.  

Kazılar genelinde ele geçen ince iĢçilikli ithal keramik gruplarında olduğu üzere, parçalar halinde ele 

geçen ve yoğunluğunu Khios ve Thasos amphora tiplerinin oluĢturduğu amphoralar,  kentte M.Ö. 4. 

yy‟da ekonomik açıdan satın alma gücü yüksek bir kesimin varlığını ortaya koymaktadır. Tüm 

bunlara ek olarak söz konusu yüzyıldaki kentin sikke darbı da bu düĢünceyi destekler niteliktedir.  

2012 yılında baĢladığımız çalıĢmalarda verilerin kaydı ve uzmanların çalıĢmaya rahat 

entegrasyonuna olanak sağlayan bir veri tabanı oluĢturulması hedeflenmiĢ, 2013 yılı içerisinde bu 

hedef gerçekleĢtirilmiĢtir. Arazi formları, kasa kayıt formları,  restorasyon fiĢleri, mezar fiĢleri, görsel 

ve çizimlerle birlikte veri tabanına girilmiĢtir. Veri tabanına internet ortamından 

(www.adramytteion.org)  Ģifreyle ulaĢım sağlanmakta olup, böylelikle birçok husus için olduğu 

üzere herhangi bir tabaka veya buluntu durumuna dair detaylı sorgulamalar rahatlıkla yapılabilmekte, 

araĢtırmacılara kolaylık sağlamaktadır. 

Diğer taraftan sit ilanından bu yana henüz yapılandırılmamıĢ olmasını önemli bir eksiklik olarak 

gördüğümüz Ören‟in Koruma Amaçlı Ġmar Planı çalıĢmalarının, yeni dönem kazılarıyla eĢ zamanlı 

olarak, Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi ve ilgili diğer bölümlerin öğretim üyelerinin bilimsel 

danıĢmanlığında baĢlatılmıĢ ve çok yakın zamanda tamamlanacak olması sevindirici bir baĢka 

geliĢmedir. Hedefimiz, Adramytteion‟un arkeoloji alanında barındırdığı bu potansiyeli, gecikmiĢ de 

olsa, devamlı sistematik kazı ve araĢtırmalarla bilim dünyamız ve ülkemiz kültür envanterine 

kazandırmaktır.  

 

BURHANĠYE BELEDĠYESĠ KADIN DANIġMA MERKEZĠ  

 

EĞĠTĠM PROGRAMLARI: 
 

Kadın Eğitimleri:  

 Kadın Sağlığı Eğitim Programı kapsamında kadın platformundaki kursiyerlere üreme 

organları ve iĢlevleri, temizlik, beslenme, güvenli annelik, doğurganlığın planlanması, üreme 

sağlığını koruyucu davranıĢları, iletiĢim, cinsellik, haklar, çocuklar ve ergenler, genel sağlığı 

koruyucu davranıĢlar konusunda 13 haftalık bir eğitim verilmiĢ ve isteyen kadınlara bireysel 

danıĢmanlık hizmetleri verilmiĢtir. 

 Eğitim verilen kadılardan 20 kiĢi dönüĢümlü olarak 2 hafta Balıkesir Devlet Hastanesi 

KETEM (Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) iĢbirliği ile sağlık kontrolleri 

yaptırılmıĢtır. 

 Yardım sevenler derneğinin hazırladığı sosyal projede Kadın DanıĢma Merkezi olarak Kadın 

Sağlığı Eğitim çalıĢması yapıldı. Projeye  Burhaniye Müftülüğü de katılmıĢ ve destek 

vermiĢtir. Projenin amacı sınırlı gelir ve eğitim düzeyine sahip köy kadınlarının sağlık 

bilincinin yükseltilmesi ve yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesidir. Burhaniye‟nin 25 köyünde 

yapılan bu çalıĢmada 650 kadına ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢmalar Yardım Sevenler Derneği Genel 

Merkezi  tarafından beğeni görmüĢ ve Türkiye genelinde proje tüm Ģubelere gönderilerek 
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örnek çalıĢma olarak sunulmuĢtur.  Genel Merkez Kadın DanıĢma Merkezine projeye 

katkıları nedeniyle Ģilt göndermiĢtir. 

 Müftülük verdiği destek sonrasında yapılan çalıĢmalardan memnun kalmıĢ ve Kuran 

kurslarının kadın eğitmenlerine de ayrıca bir eğitim çalıĢması yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalar 

sonunda anneler gününde düzenledikleri etkinlikte Kadın DanıĢma Merkezini toplum yararına 

olan katkıları ödüllendirilmiĢtir. 

 Köy çalıĢmalarında eğitim sonrası 250‟ye yakın kadına bireysel danıĢmanlık hizmeti verilmiĢ 

bunların sürekliliği devam etmektedir. 

 Daha önce ön çalıĢması yapılan Romanlarda erken evlilik ile ilgili projenin anket 

değerlendirme sonuçlarına göre eğitim çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

 Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü ile yapılan görüĢmeler ve toplantılar 

sonucunda evlilik öncesi eğitim kursu alınmıĢ ve belgelenmiĢtir. 

 Haziran ayında Nilüfer Belediyesinin düzenlediği Kadın DanıĢma Merkezleri ÇalıĢtayına 

katılım sağlanmıĢtır. 

 Kasım ayında Kadıköy Belediyesinin düzenlediği Kadın DanıĢma Merkezleri ÇalıĢtayına 

katılım sağlanmıĢtır. 

 Bir yıllık süreçte 60 kadın Merkeze hukuksal, adli yardım talebi ve aile içi iletiĢim sorunları 

nedeniyle müracaat etmiĢ, bu kadınlarla yaklaĢık 200 görüĢme yapılmıĢ ve görüĢmeler devam 

etmektedir. Ayrıca Edremit ve Altınova‟dan gelen kadınlarla görüĢülmüĢ, gerekli 

yönlendirmeler yapılmıĢ olup süreç devam etmektedir. 

 

 ETKĠNLĠKLER 

 14 ġubat‟ta tüm dünyada aynı anda yapılan Kadına Yönelik ġiddete karĢı Akçay‟da yapılacak 

olan Dans Eylemi‟nde Burhaniyeli kadınlarla birlikte katılım sağlanmıĢtır. 

 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle oluĢturulan komisyonda yer alınmıĢtır. Basın 

açıklaması Kadın DanıĢma Merkezi tarafından yapılmıĢtır. Miting için alan çalıĢmaları 

sonrasında kadınların katılımı sağlanmıĢtır. 

 Ġzmir bölgesi Kadın DanıĢma Merkezleri‟nce her ay düzenlenen deneyim ve bilgi paylaĢım 

toplantılarına katılım sağlanmıĢtır. Nisan ayı toplantısı Burhaniye‟de yapılmıĢ ve gelen 

misafirlere Burhaniye‟nin tanıtımı yapılmıĢtır. 

  Burhaniye‟de bulunan tüm sivil toplum örgütleri ile dayanıĢma sağlanmıĢ KDM olarak 

istenilen destekler verilmiĢtir. 

  Kadın Zeytin Kooperatifi kuruluĢu sırasında destek olunmuĢ ve kooperatifin kuruluĢ Ģenliğine 

katılım sağlanmıĢtır. 

 Mahalle muhtarlarının eĢleri ile toplantı yapılarak KDM olarak ne yaptığımız anlatılmıĢtır. 

Mahallelerde kadınlara ulaĢma konusunda destek istenmiĢ, olumlu geri dönüĢümler alınmıĢtır. 

 25 Kasım Kadına Yönelik ġiddet günü nedeniyle Kadın DanıĢma Merkezi olarak basın 

açıklaması yapılmıĢ, broĢürler hazırlanmıĢ ve dağıtımı sağlanmıĢtır. Burhaniye pazarında 

kadınlara mor kurdele, erkeklere beyaz kurdele takılarak günün önemine dikkat çekilmiĢtir. 

 ÇalıĢmaları önceden yapılan Kadına Yönelik ġiddet el kitabı hazırlanıp 25 Kasım‟da 

dağıtılma sunulmuĢtur. 

 25 Kasım etkinliklerinden sonra değerlendirme toplantısı yapılmıĢ ve 8 Mart Dünya Emekçi 

Kadınlar Günü çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.  

 EskiĢehir Anadolu Üniversite‟sinde Sosyal ÇalıĢma Bölümünde okuyan bir öğrenci 25 

Kasım‟da Kadın DanıĢma Merkezinde staja baĢlamıĢ ve baĢarıyla sonuçlanmıĢtır. 

 

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi 

 1 Mayıs ayaklı kır bahçesinde halkoyunları gösterisi yapıldı. 

 16 Mayıs Zihinsel Ve Bedensel Engelliler Derneği yeni bina açılıĢı dans gösterisi yapıldı. 

 7- 8 Temmuz Berlin Belediyesi Gençlik Merkezi kültürel paylaĢım projesi kapsamında Aliağa 

Afacan Kamp Ve Eğitim Merkezinde kamp yapıldı. 

 13 Nisan Zeytinli ĠDA Derneğinin kuruluĢ yılı organizasyonu, Güre Saruhan Otelde 

halkoyunları gösterisi yapıldı. 

 24 Mayıs Çanakkale- Biga Balkan Gecesinde Suzan KardeĢle birlikte halkoyunları gösterileri 

yapıldı. 
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 30 Mart Akçay Belediyesi Uğur MUMCU Anıt Park açılıĢında halkoyunları ekibimiz 

gösterilerini sundu. 

 1 Temmuz Kabotaj Bayramında halk oyunları gösterisi sunuldu. 

 15 Ağustos Ekolojik Pazar açılıĢı halkoyunları gösterisi sunuldu. 

 17 Kasım Deveciler Derneği havut giydirme töreni, halkoyunları gösterisi sunuldu. 

 Zihinsel ve bedensel engelli gençlerimize- drama- dans ve müzik eğitimi verildi.                

 3 Aralık‟ta düzenledikleri Dünya Engelliler günün de gösterileri davetlilere sunuldu. 

 10 Kasım ġükrü TUNAR Kültür Merkezinde “ATATÜRK‟Ü Anma Programında Körfez 

ATATÜRKÇÜ DüĢünce Dernekleri Ģubelerince gerçekleĢtirilen organizasyonda halkoyunları 

gösterisi sunuldu. 

 Balıkesir ve ilçelerindeki KurtuluĢ Bayramı Törenlerinde ilçemizi temsil ederek halk oyunları 

gösterileri yapıldı. 

 STAR TV-Melek programı çekiminde Melek BAYKAL ve Sahrap SOYSAL‟la halkoyunları 

gösterileri sunuldu. 

 YılbaĢı gecesi Ören Askeri Kampta ve Belediyemizin önünde Burhaniye halkına animasyon 

dans ve halkoyunları gösterileri yapıldı. 

 3 Mart Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi etkinlikleri kapsamında Burhaniye Zeytin 

Kadın Kültür ve Çevre ĠĢletme Kooperatifi KuruluĢ ġenlikleri yapıldı. 

 2 Mart‟ta Edremit Türkü Sevenler Derneğinin Adramis Termal Otel‟de düzenlediği yardım 

gecesinde TRT ses sanatçılarıyla birlikte halkoyunları gösterisi sunuldu. 

 Esnaf Ve Sanatkarlar Odasından Küçük Sanayi Sitesinde organize edilen Ahilik haftasında 

halkoyunları gösterisi sunuldu. 

 25- 26- 27 Ocak Zeytin ve Zeytinyağı Festivalimiz de Dans- Müzik gösterileri satranç 

turnuvası etkinlikleri yapıldı. Katılımcılara ödül verildi. 

 12 Mart Ġstiklal MarĢının kabulü ve Mehmet Akif Anma günü Hacı Mehmet Köylü Ġmam 

Hatip Lisesinde halkoyunları gösterisi yapıldı. 

 5 Mart Yardım Sevenler Derneği Hıdırellez etkinliği halkoyunları gösterisi yapıldı. 

 8 Nisan Dünya Romanlar gününde halkoyunları gösterisi yapıldı. 

 3 Mayıs Kültür Sanat Derneği Türkülerle Türkiye Bahar Konseri halkoyunları gösterisi 

yapıldı. 

 Burhaniye- Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalinde güzellik yarıĢması organizasyonu bale- 

modern dans ve halkoyunları gösterileri yapıldı. 

 31 Mayıs Halk Eğitim Merkezi Merkez Sergisi açılıĢ töreninde Gençlik Merkezi Halkoyunları 

ekibimiz protokol üyelerine gösteriler sundu. 

 YurtdıĢından Körfezimize tatile gelen yabancı turistler halkoyunları animasyon ve dans 

gösterileri yapıldı.  

 12 Mayıs 4. Geleneksel Hıdırellez ve keĢkek Ģenliklerinde halkoyunları gösterileri yapıldı. 

 Altınova Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen gençlik Ģölenine Haluk LEVENT 

konserine Gençlik Merkezi olarak Gençlerimiz ile katıldık. 

 Burhaniye‟mizde yardımsever vatandaĢlarımızın katkılarıyla yapımı tamamlanan parkların 

halkoyunları ekiplerin katılımıyla açılıĢlar yapıldı. 

 Kadın Platformu üyelerine halkoyunları eğitimi verilerek gösteriler sunuldu. 

 Berlin Belediyesi Gençlik Merkezinden gelen gençlere halkoyunlarımızın eğitimi verildi. 

Festivalde gösteriler yapıldı. 

 Geleneksel 19. Antandros “YaĢama Saygı”Kültür ve Sanat Festivalinde halkoyunları 

gösterileri yapıldı. 

 Kipa mağazalarıyla birlikte 23 Nisan ġenliği düzenlendi. Bu organizasyonda halkoyunları- 

modern dans- yarıĢmalar- müzik etkinlikleri yapıldı. Katılan çocuklara ödül verildi. 

 Almanya kardeĢ Ģehrimiz Köln- Hürt‟den gelen müzik okulu öğrencilerine halkoyunları ve 

animasyonlar yapıldı. 

 Türkiye Cumhuriyeti KuruluĢunun 90. Yıldönümü Kutlama programı çerçevesinde ilçemizde 

düzenlenen resmi törende halkoyunları gösterileri yapıldı. 

 10- 13 Ekim Ankara ATATÜRK Kültür Merkezinde yapılan Balıkesir tanıtım günlerinde 

ilçemizin kültürel tanıtımı yapıldı ve halkoyunları gösterisi sunuldu. 
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BURHANĠYE BELEDĠYESĠ KENT KONSEYĠ ÇALIġMALARI  
 

 Kent Konseyimiz 2013 yılında ilk olarak 14 Ocakta Kadın Meclisinin 3. Seçimli Genel 

Kurulunu gerçekleĢtirdi. Seçimlerde Oya Özarkon Kadın Meclisi BaĢkanı ve 9 kiĢilik 

yürütme kurulu üyeleri ile yedek üyeler seçildi. 

 Kent Konseyimiz 19 Ocak 2013 tarihinde 12. Olağan Genel Kurulunu yaparak ĠçiĢleri 

Bakanlığının Kent Konseyi Yönetmeliğinin ilgili hükmü gereği 2013 yılının ilk genel 

kurulunu gerçekleĢtirdi.   

 Engelliler Meclis BaĢkanımız Müfide Esringün, bir gurup Meclis Üyesi ile birlikte 02. 

ġubatta Ayvalık Çocuk YetiĢtirme Yurduna bir ziyaret yaptılar. Burada yetim ve öksüz 

çocuklara çeĢitli hediyeler dağıtıp sohbet ettiler.   

 Kadın Meclisimiz ve Belediye Kadın DanıĢma Merkezinin ortak giriĢimi ile 14 ġubat Dünya 

Sevgililer Gününde, Akçay‟da düzenlenen bir etkinliğe destek verdik.   

 30 ve 31 Mart 2013 tarihlerinde Burhaniye‟de yapılan Türkiye Kent Konseyleri Platformu 

gündem ve programını belirlemek amacıyla 22 ve 23 ġubatta Datça‟da gerçekleĢen Platform 

Yürütme Kurulu toplantısına katıldık.  

 Kadın Meclisimiz, Belediye Kadın DanıĢma Merkezi ve çeĢitli sivil toplum örgütleri birlikte 8 

Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir program hazırladılar. Bu program kadınların 

katılımıyla baĢarıyla gerçekleĢtirildi.  

 2013 yılında bizim için en önemli etkinliğimiz Türkiye Kent Konseyleri Platformunun 30 ve 

31 Martta Burhaniye‟de gerçekleĢen Genel Kuruluydu. Ulusal düzeydeki organizasyona 

Türkiye‟nin dört bir yanından 85 Kent Konseyinden 200 kadar temsilci katıldı.  

 Engelliler Meclisi BaĢkanı Müfide Esringün ve bir gurup 24 Nisanda bir kez daha Ayvalık 

Çocuk YetiĢtirme Yurdunu ziyaret etti. Ziyarette oradaki çocuklara yine çeĢitli hediyeler 

verip 23 Nisan Çocuk Bayramları kutlandı,  

 Yine Engelliler Meclisimiz 10–16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasında iki etkinlik yaptı.  Ġlk 

olarak 10 Mayısta Cumhuriyet Meydanında bir basın açıklaması yaptık. 11 Mayısta ise 

engellilere karĢı sosyal dıĢlayıcı önyargıları eleĢtiren “Engelsiz Engelli” adlı tek perdelik bir 

tiyatro oyununu Ören Ayaklı Kır Bahçesinde sahneledik.   

 Aydın Söke‟de yapılan 11. Türkiye Kent Konseyleri Platformu öncesi, gündem ve programı 

belirlemek üzere 24 ve 25 Mayısta Dikili‟de yapılan Platform Yürütme Kurulu toplantısına 

katıldık.  

 CHP Genel Merkezi 14 Haziran‟da Genel BaĢkan Kemal Kılıçdaroğlu‟nun da katıldığı bir 

toplantı düzenledi. “Gezi DireniĢinden öğrenilmesi gerekenler” baĢlığını taĢıyan bu toplantıya 

katılarak Burhaniye‟yi temsil ettik. 

 Ankara‟daki bu toplantının hemen ardından 15 ve 16 Haziran tarihlerinde Aydın Söke‟de 

düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Platformunun 11. Genel Kuruluna katıldık  

 24 ve 25 Ağustosta Ġstanbul AtaĢehir‟de yapılan Platform Yürütme Kurulu Toplantısına 

katıldık. Burada Eylül ayında Diyarbakır‟da yapılan Platform Genel Kurulunun gündem ve 

programının oluĢturulmasına katkı sunduk. 

 27, 28 ve 29 Eylülde Diyarbakır‟da yapılan 12. Türkiye Kent Konseyleri Platformuna 

katıldık. Burada “Kaz Dağı ve Madra Dağında YaĢam Altından Daha Değerlidir” sloganının 

yer aldığı bir pankart açarak konuya dikkat çektik.  

 Diyarbakır‟da açtığımız pankartı ve bir basın açıklamasını Türkiye genelindeki 85 kadar Kent 

Konseyine gönderdik. 10. Ekim.2013 tarihinde saat 10.00 da eĢ zamanlı olarak Burhaniye ve 

birçok kentte bu pankartı açma ve basın açıklamasının okunması eylemine öncülük edip katkı 

sunduk.  

 Kent Konseyimiz 02 Kasım 2013 tarihinde 13. Olağan Genel Kurulunu yaparak ĠçiĢleri 

Bakanlığının Kent Konseyi Yönetmeliğinin ilgili hükmü gereği 2013 yılının ikinci genel 

kurulunu baĢarı ile gerçekleĢtirdik.   

 22 ve 23 Kasımda Bakırköy‟de yapılan Platform Yürütme Kuruluna katılarak Burhaniye 

temsil ettik.  

 Kadın Meclisimiz ve Belediye Kadın DanıĢma Merkezinin ortak giriĢimi ile 25 Kasım Kadına 

Yönelik ġiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, konseyimiz bileĢeni çeĢitli 

dernek, sendika ve siyasi partilerin katkı ve katılımları ile bir basın açıklaması yaptık. Bu 

konuda çeĢitli bilgileri içeren broĢür dağıtımını gerçekleĢtirdik  
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 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kapsamında, Engelli Meclisi BaĢkanı Müfide Esringün bir 

basın açıklaması yaptı. Ardından Devlet Hastanesinde hastaları ziyaret edildi. 7 Aralıkta ise 

Engelliler Meclisinin 1. Yıldönümü Hüsnü PazarbaĢı Kültür Merkezi‟nde düzenlenen bir 

Ģenlikle kutladı.  
 

BURHANĠYE BELEDĠYESPOR 

 

BASKETBOL ġUBESĠ   

 2013- 2014 sezonunda alt yapıdan yetiĢen oyuncularımıza ağırlık verildi. Küçük kızlar ve 

yıldız kızlar il Ģampiyonu oldular ve bölge Ģampiyonasına katılma hakkini kazandılar. 

 Ayrıca yıldız kız takımızda oynayan 1999 doğumlu Eylül Minez sporcumuz Yıldız Milli 

takım kadrosuna secildi.2014-2015 Avrupa Ģampiyonasında Kulübümüzü temsil edecektir. 

Alt yapımız 8 kategoriden oluĢmaktadır.  

 

Minik Kızlar 

Küçük Kızlar, Yıldız Kızlar, Genç Kızlar 

 

Minik Erkekler 

Küçük Erkekler, Yıldız Erkekler 

 Pilot okul olarak seçtiğimiz Bahçelievler Ortaokulunda okuyan kulüp oyuncularımızla 2013-

2014 sezonunda okul müsabakalarında da il Ģampiyonu olup bölge Ģampiyonasına katılma 

hakkı kazanmıĢlardır. 

 Burhaniye Belediyespor basketbol il Ģampiyonu olan küçük kızlar 26- 30 Mart 2014 tarihinde 

Tekirdağ'da yapılacak Ģampiyonaya katılacaklardır. 

 Ġl Ģampiyonu olan Yıldız kızlar 12-16 Mart tarihinde Düzce'de ve  6- 9 Mart tarihinde 

Balıkesir‟de bölge Ģampiyonalarına katılacaklardır.  

 Hedefimiz ilk önce bölge Ģampiyonalarından çıkıp Anadolu turnuvası ve Türkiye 

Ģampiyonasıdır. Önümüzdeki müsabakalara tüm hızımızla çalıĢmalarımıza devam edeceğiz. 

 

VOLEYBOL ġUBESĠ  

 Minik ve yıldız  kızlarda liglere katıldık. 24 sporcumuzla bu sene küçük ve yıldız 

kategorisinde katıldık.  Maçlar hala devam ediyor. Hedefimiz önce körfezde, sonra ilde 

derece yapmak.  2014 için alt yapı devam ederken yine ayni kategoride katılmak ve Ģampiyon 

olmak okul ve kulüp iĢbirliğine inanarak altyapıya sporcu taraması yapmak ayrıca erkek 

olarak da altyapılarda sporcu yetiĢtirilmektedir. BranĢlar arası iĢbirliği sağlanarak baĢarı daha 

emin adımlarla yakalanacaktır. 

FUTBOL ġUBESĠ 

Kulübümüz Burhaniye Belediyespor Futbol takımı olarak 4 kategoride yer aldı.  

A Takımımız 6 Galibiyet 4 Beraberlik 3 Mağlubiyet sezona devam etmektedir. DıĢ transfer çok 

yapmayarak elimizdeki genç ve yetenekli oyuncularımız ile beraber Ģampiyonluk iddiası tüm hızıyla 

devam etmektedir. Her maçta Burhaniye‟ye yakıĢır Ģekilde mücadele eden gençlerimiz, Ģans 

buldukları takdirde spora kazandırılması adına neler yapabileceklerini kanıtlamaktadırlar. 

 

U19 takımımız 8 Galibiyet 2 beraberlikle Körfez ġampiyonu olmuĢtur. 

U15 takımımız 3 Galibiyet 3 Beraberlik ve 3 mağlubiyet ile Körfez 4. OlmuĢtur. 

U17 takımımız 1 Galibiyet 1 Mağlubiyet ile maçlara devam etmektedir. 

U16 takımımız da Ģampiyonluk yolunda ilerlemektedir. 

U11, U13 ve U14 takımlarımızın müsabakaları da ileriki tarihlerde baĢlayacaktır.  

 

 



53 
 

 

 

 
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari 

ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 

raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını 

beyan ederim. 31/12/2012 
          

Elif ġENAK 

                  Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü 

                  Harcama Yetkilisi 
 

 

 

Belediyemiz, Ġlçemizdeki tüm vatandaĢlarımızın iyi ve kötü günlerinde, hiçbir ayırım 

yapmaksızın yanında olmuĢ ve halka açık, Ģeffaf belediyecilik anlayıĢının yerleĢmesini sağlamıĢtır. 

Belediyemiz bu hizmetleri yaparken Meclis Üyelerimizin, Muhtarlarımızın, Halkımızın, Sivil 

Toplum Örgütlerimizin ve tüm personelimizin katkıları ile Ġl Genel Meclis Üyelerimizin ve ilgili 

Parlamenterlerin de desteğini almıĢtır. 

Emeği geçen herkese teĢekkür eder, 01 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasını kapsayan 

Belediye BaĢkanlığımızın 2013 Yılı faaliyet raporunu arz ederim. Saygılarımla.   31/12/2013 

 

 

Fikret AKOVA  

Burhaniye Belediye BaĢkanı 


