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T.C. 

BALIKESĠR ĠLĠ 

BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

 

2012 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 icra iĢlemlerinde tellallık görevi yapan 1 adet hizmetli görev yapmaktadır. 

 

Belediyemizce 2012 Yılı içerisinde 12 adet Meclis toplantısı ve 52 adet Encümen toplantısı 

yapılmıĢ olup, 463 adet meclis kararı, 860 adet Encümen kararı alınmıĢtır. 

 

Bir yıllık dönem içerisinde Belediyemize 8370 adet dilekçe ile müracaatta bulunulmuĢ, 

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

kurum ve kuruluĢlarla 10607 adet yazıĢma yapılmıĢtır. 2644 adet evrak posta ile gönderilmiĢtir. 

Evlenme ile ilgili 544 adet gelen ve giden evrak kaydedilmiĢtir. Bilgi Edinme Kanununa göre 42 adet 

baĢvuru yapılmıĢ olup, dilekçe ve resmi yazıĢmalarla birlikte toplam 19563 adet kayıt ve yazıĢma 

yapılmıĢtır. 

  

Ayrıca yine 1 yıllık dönem içerisinde 396 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. 31/12/2012 
 

          
Tamer MĠDĠLLĠ 

          Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi Müdürü 

          Harcama Yetkilisi 

 

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

2012 MALĠ YILI GĠDERLERĠ 

 

* ĠĢçi ücretleri, ikramiye ve sosyal yardımlar giderleri……………… 4.961.440,74. TL 

* Memur maaĢ giderleri……………………………………………….. 1.806.066,18. TL 

* SözleĢmeli personel maaĢ ve sosyal yardım giderleri………………. 597.561,06. TL 

* Stajer öğrenci ücretleri……………………………………………… 22.416,39. TL 

* BaĢkan – BaĢkan Vekili Ödeneği, Meclis, Encümen ödenekleri…… 154.979,18. TL 

* Emekli olan iĢçi personelin kıdem tazminatı giderleri……………... 

                     Ruhi DUNAT…………….  32.281,01. TL 

32.281,01. TL 

 

* Akaryakıt giderleri…………………………………………………… 2.007.571,40. TL 
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* Elektrik harcamaları giderleri……………………………………….. 1.503.470,25. TL 

* Muhtaç aile yardımı (55,00. TL * 345 kiĢi)……………………………. 377.228,99. TL 

* Muhtaç asker aile yardımı (70,00. TL*49 kiĢi)………………………… 34.885,00. TL 

* Burhaniye Belediyespor Külübü giderleri……………………………. 223.200,00. TL 

* Araçların bakım onarım tamirat yedek parça giderleri…………….. 697.686,00. TL 

* Telefon ve posta giderleri……………………………………………… 101.250,63. TL 

* Yapı tesis büyük onarım giderleri…………………………………….. 7.500.800,39. TL 

* KamulaĢtırma bedelleri……………………………………………….. 113.843,00. TL 

* Kırtasiye alımları……………………………………………………… 46.468,56. TL 

* Ġlan yayın giderleri……………………………………………………. 142.312,20. TL 

* Araç trafik sigorta giderleri…………………………………………… 20.082,93. TL 

* Bilgisayar yazılım ve hizmet alımları………………………………… 114.667,66. TL 

* Mahkeme harç ve giderleri ve yasal giderleri……………………….. 28.899,43. TL 

* Diğer ödemeler ( temizlik malz. alımları  yolluklar iĢyeri mal ve….. 

   Malzeme alımı, tanıtma ve ağırlama giderleri, tarifeye bağlı ödemeler,  

özel malzeme alımları, spor    malzemeleri alımları, tıbbi malzeme alımları 

8.405.876,11. TL 

 

 

TOPLAM 28.892.987,11.-TL 

 

2012 MALĠ YILI GĠDERLERĠN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI 

 

Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü………………………………………………… 821.131,49.-TL 

Ġnsan Kaynakları Birimi…………………………………………………… 420.702,47.-TL 

Bilgi ĠĢlem Birimi……………………………………………………… 196.126,29.-TL 

Makine Ġkmal Birimi……………………………………………………….. 100.294,27.-TL 

Hukuk Birimi……………………………………………………………….. 110.672,50.-TL 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü……………………………………………………… 257.751,41.-TL 

Zabıta Müdürlüğü…………………………………………………………. 1.039.003,16.-TL 

Ġtfaiye Müdürlüğü………………………………………………………….. 431.661,85.-TL 

Özel Kalem……………………………………………………………….. 217.648,75.-TL 

Mali Hizmetler Müdürlüğü……………………………………………… 858.626,57.-TL 

Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü………………………………………………… 3.287.716,31.-TL 

Sağlık Hizmetleri Birimi…………………………………………………… 101.263,39.-TL 

Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü……………………………………….. 906.890,56.-TL 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü……………………………………………. 482.111,92.-TL 

Fen ĠĢleri Müdürlüğü…………………………………………………… 12.043.769,99.-TL 

Otobüs ĠĢletmesi Birimi…………………………………………………… 1.057.411,77.-TL 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü………………………………………….. 4.861.667,01.-TL 

Park ve Bahçe Müdürlüğü……………………………………………….. 1.176.599,97.-TL 

Veterinerlik Birimi………………………………………………………… 285.155,27.-TL 

Hal Birimi………………………………………………………………….. 3.920,43.-TL 

Spor ĠĢleri Birimi…………………………………………………………… 228.028,53.-TL 

Mezarlık ve Defin ĠĢleri Birimi……………………………………………. 4.833,20.-TL 

TOPLAM 28.892.987,11.-TL 

 

ĠCMAL 

 

Personel Giderleri………………………………………… 7.574.744,56.-TL 

Yatırım Harcamaları Giderleri……………………………… 7.500.800,39.-TL 

Diğer Cari Harcama Giderleri……………………………… 13.817.442,16.-TL 

         

2012 MALĠ YILI GĠDERLERĠ TOPLAMI 28.892.987,11.-TL 
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2012 MALĠ YILI GELĠRLERĠ 

 

Ġller Bankası Payı…………………………………………………….. 9.708.332,56.-TL 

Emlak Geliri………………………………………………………….. 1.955.095,27.-TL 

Su Geliri………………………………………………………………. 3.169.994,42.-TL 

Çevre Temizlik Geliri………………………………………………… 451.036,61.-TL 

Atık Su Bedeli………………………………………………………… 1.352.107,47.-TL 

Kira Geliri……………………………………………………………. 1.788.077,07.-TL 

Yol Harcamalarına Katılım Payı Geliri…………………………….. 261.448,07.-TL 

Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı Geliri…………………. 82.382,60.-TL 

Su Hizmetleri Harcamalarına Katılım Payı Geliri………………… 82.013,23.-TL 

HaberleĢme Vergisi Geliri…………………………………………… 28.249,16.-TL 

Arsa SatıĢ Geliri……………………………………………………… 214.644,39.-TL 

Arazi SatıĢ Geliri……………………………………………………... 49.345,17.-TL 

Ġlan Reklam Geliri…………………………………………………… 205.736,78.-TL 

Hal Resmi…………………………………………………………….. 93.526,86.-TL 

Otopark ĠĢletmesi Gelirleri………………………………………….. 229.136,31.-TL 

UlaĢtırma Hizmetleri Gelirleri………………………………………. 495.061,00.-TL 

Diğer Gelirler………………………………………………………… 

( Yangın sigorta vergisi, harçlar, kalite kontrol hizmetleri gelirleri 

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

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

   Para cezaları, vergi cezaları.) 

6.214.109,40.-TL 

 

 

 

 

TOPLAM 26.380.296,37.-TL 

 

ĠCMAL 

 

Vergi Gelirleri………………………………………………………… 5.110.606,45. TL 

TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri……………………………………… 8.043.145,10. TL 

Alınan BağıĢ ve Yardımlar………………………………………….. 587.144,34. TL 

Diğer Gelirler…………………………………………………………. 12.375.410,92. TL 

Sermaye Gelirleri……………………………………………………… 263.989,56. TL 

2012 MALĠ YILI GELĠRLERĠ TOPLAMI 26.380.296,37. 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. 31/12/2012
 

          
ġakir AKOVA 

                   Mali Hizmetler Müdürü 

              Muhasebe Yetkilisi 
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HUKUK BĠRĠMĠ  

 

1- 2012 yılında Belediyemizin açtığı veya Belediyemiz aleyhine açılan idari, hukuk, tesbit ve ceza 

davalarının toplamı 27 adet olup, bu davaların 6 adedi karara bağlanmıĢtır. 

2- 03/01/2012 tarihinden 31/12/2012 tarihine kadar hukuk birimimize Resmi Kurumlar ile 

vatandaĢlarımızdan 740 adet yazılı baĢvuru sonuçlandırılmıĢtır.  

3- Mülkiyeti Burhaniye Belediye BaĢkanlığına ait taĢınmazlardaki kiracılarımızın kira borçlarının 

%78.09‟u tahsil edilmiĢ, borçlarını ödememekle temerrüdünü sürdürenler hakkında da icrai 

iĢlem baĢlatılarak tahliye davaları açılmıĢtır.  

4- Belediyemiz birimleri ile uyumlu çalıĢmasını sürdüren birimimiz, Komisyonlarca istenen görüĢ 

ve mütalaarını da gecikmeksizin sunmakta, hukuka uygunluk çerçevesinde bireysel danıĢma ve 

baĢvurularda halkımıza yardımcı olmaktadır. 

 

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. 31/12/2012 
 

  
Firuze DOĞAN YAġAR      Av. Ertan ġENAY 

  Harcama Yetkilisi               Belediye Vekili 

 

ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

2012 Yılı 47 Memur,152 iĢçi, 6 Geçici iĢçi,13 SözleĢmeli personel; 

a) Memura Brüt              : 1.806.066,18 TL 

b) ĠĢçi Brüt                      : 4.993.721,75 TL 

c) SözleĢmeli Personel    :    597.561,06 TL 

d) Stajyer Öğrenci       :      22.416,39 TL 

Genel Toplam             : 7.419.765,38 TL 

MaaĢ tahakkuk ettirilerek ödeme yapılmıĢtır. 

2012 Aralık ayı itibari ile Belediyemizin 47 memuru olup dağılımı Ģöyledir. 

Genel Ġdare Hizmetleri : 20 

Ġtfaiye Hizmetleri  : 6  

Zabıta Hizmetleri  : 13 

Teknik Hizmetler  : 6 

Sağlık Hizmetleri  : 2 

GENEL TOPLAM  : 47  

 

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

Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilmiĢtir. 

2- Memurların aylık maaĢ bordrolarının hazırlanarak ücretleri ödenmiĢtir. 

3- Memurların derecelerine göre terfi iĢlemleri takip edilerek hareket onayları hazırlanmıĢtır. 

4- Teknik memur personellerinin 3 er ay ara ile ek özel hizmetlerinin takip edilerek iĢleme 

konulmuĢtur. 
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5- 47 Memurun 2012 yılı için eĢ ve tedavi beyannameleri alınarak dosyalarına konulmuĢtur. 

6- ĠĢçilerin ve sözleĢmeli personellerin maaĢ bordrolarının hazırlanarak ücretleri ödenmiĢtir. 

7- ĠĢçilerin sigorta aylık bildirgeleri SSK On-Line sistemi ile gönderilmesi, gelir ve damga 

vergileri çıkarılarak Vergi Dairesine yatırılması sağlanmıĢtır. 

8- 2012 Yılı içerisinde 5   Memur, 1 iĢçinin emeklilik iĢlemleri hazırlanarak emekli olmaları 

sağlanmıĢtır. 

9- 2012 yılında okul ve yaz döneminde 27  öğrenciye staj yapma imkanı sağlanmıĢtır. 

10- Belediyemizde çalıĢan tüm personellerin yer değiĢtirme, yıllık izin mazeret izni, sağlık 

izinleri kartlarına iĢlenerek sicil dosyalarına kaldırılmıĢtır. 

11- Türkiye ĠĢ  Kurumundan istenen iĢyeri durum çizelgesi her ay düzenlenerek kuruma 

gönderilmiĢtir. 

12- Personellerimizin bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla  düzenlenen eğitim 

seminerlerine   katılmaları sağlanmıĢtır. 

13- Belediyemiz ile Balıkesir ĠĢ Kur Ġl Müdürlüğüyle imzalanan protokol gereğince 

belediyemizde ĠĢ Kur Noktası açılarak vatandaĢlarımızın hizmetine sunulmuĢtur. 

14- Memur personellerimizin özlük bilgilerinin internet ortamında ulaĢılabilmesi sağlayan 

emekli sandığınca hazırlanan HĠTAP projesinin giriĢleri yasal süresi içersin de 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 
         

Seda TAġKENT 

       Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Müdürü 

         Harcama Yetkilisi 

 

ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ 

1-) 208 Adet imar durumu düzenlenmiĢtir.  

2-) Yeni yapı, tadilat ve yenileme olmak üzere 312 adet inĢaat ruhsatı düzenlenmiĢtir.  

3-) 542 Adet Yapı Kullanma ruhsatı izni verilmiĢtir.  

4-) ÇeĢitli konularda 3.846 adet dilekçeye cevap verilmiĢtir. 

5-) 300 adet encümene havaleli dosya ve dilekçe görüĢülerek karara bağlanmıĢtır. 

6-) 213 Adet Meclise havaleli dosya belediye meclisinde görüĢülerek karara bağlanmıĢtır.  

7-) Kaçak ve ruhsatsız 81 adet inĢaata zabıt ve rapor düzenlenmiĢtir.  47 Adedi ruhsata bağlanmıĢ, 8 

adet kaçak inĢaatın yıkımı yapılmıĢtır.  Diğer zabıt ve raporlar dava konusu olup sonucu 

beklenmektedir.  

8-) Hürriyet Caddesi plan ve en kesit projeleri hazırlanılarak Kültür ve Turizm Bakanlığından yardım 

talep edilmiĢtir.  

9-) Muammer Aksoy Caddesi plan ve en kesit projeleri hazırlanılarak Kültür ve Turizm Bakanlığından 

yardım talep edilmiĢtir. 

10-) Hürriyet Mahallesi Muhtarlık Binası mimari çizimleri, statik elektrik ve statik projeleri de 

çizdirilerek ihale dosyası hazırlanmıĢ olup Fen ĠĢleri Müdürlüğüne teslim edilmiĢtir. 

11-) Badem alanındaki kafeteryanın yanına hamam projesi çizdirilmiĢtir. 

12-) Hacı ġadiye Gencer Parkı peyzaj projesi çizilmiĢ ve Fen iĢleri Müdürlüğünce uygulanmıĢtır. 
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13-) Ayhan Eryurtlu Parkı peyzaj projesi çizilmiĢ olup Fen ĠĢleri Müdürlüğünce halen uygulama 

aĢaması devam etmektedir.   

14-) Ġskele Sahil Düzenlemesi Projesi kapsamında 1. Etap projesi çizilmiĢ ve Fen ĠĢleri Müdürlüğünce 

uygulanmıĢtır. 

15-) Reha Yurdakul Salonu revize çizimleri yapılarak yerleĢim planı çıkartılmıĢ ve Ġller Bankasından 

kredi talep edilmiĢtir. 

16-) Çevre ve ġehircilik Bakanlığından talep edilerek Ġlçemiz Ġskele Mahallesinde Hava Kalitesi 

Ölçüm istasyonunun getirilmesi sağlanmıĢtır. 

17-) ġehirler Arası Otobüs Terminali projeleri çizdirilerek Müdürlüğümüz onayından geçirilmiĢ ve 

Fen ĠĢleri Müdürlüğüne teslim edilmiĢtir. Yapım aĢamasına yüklenici tarafından geçilmiĢtir. 

18-) 8 Eylül ÇarĢısı peyzaj projesi çizilerek Fen ĠĢleri Müdürlüğüne teslim edilmiĢtir. Uygulama 

aĢamasına geçilecektir. 

19-) Bahçelievler Mahallesi Kafeterya ve peyzaj projesi hazırlanmıĢ ve Fen ĠĢleri Müdürlüğüne teslim 

edilmiĢtir. 

20-) Cumhuriyet Meydanı peyzaj projeleri çizilerek Fen ĠĢleri Müdürlüğüne teslim edilmiĢtir. Halen 

uygulama aĢaması devam etmektedir. 

21-)Hıdrellez Parkı peyzaj projesi çizilmiĢ ve Fen ĠĢleri Müdürlüğüne teslim edilmiĢtir. 

22-)Yat Limanı Ana mendirek ve tali mendirek boyamaları yaptırılmıĢtır. 

23-)Fabrika sokakta 10 adet ev cephesi boyatılarak Burhaniye Sokağı yaratılmıĢtır. 

24-) Yeni ġehirlerarası Otobüs Terminali Alanına ilave olarak destek birimlerinin yer alacağı 4,350 

m²‟lik alana Ģehirlerarası otobüs terminali lejantı verilmiĢ, yine bitiĢiğinde bulunan belediyemize ait 

2,450 m²‟lik alana da ticari alan lejantı verilerek imar planı değiĢikliği yapılmıĢtır.  

25-) Ġlçemiz Hürriyet Mahallesi 309 ada 1-2-3-4 ve 5 nolu parsellerde bulunan alanda; yeni Sağlık 

Tesis Alanı amaçlı Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliği Balıkesir Ġl Genel Meclisince onaylanarak 

yürürlüğe girmiĢ olup; 64.000 m²‟lik alanda Sağlık Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı da belediye meclisimizce onaylanarak yürürlüğe 

girmiĢtir.  

26-) Ġmar planlarının dijital ortamda sayısallaĢtırılması ve yeniden çizilmesi için 2011 yılı Nisan 

Ayında baĢlatılan çalıĢmanın %50‟lik kısmı bitirilmiĢ olup, devam etmektedir.  

27-) Tescilli sivil mimarlık örneği, anıt eser vb. tescil envanteri ile arkeolojik ve doğal sit alanlarına ait 

verilerin sayısallaĢtırılması ve bilgisayar ortamına aktarılması iĢi tamamlanmıĢtır. 

28-) Ġlçemiz Ġskele Mahallesinde Burhaniye Yat Limanı ve Balıkçı Barınağına ait Revizyon Ġmar 

Planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt çalıĢması ile ÇED Denetim Genel Müdürlüğü, Tarım Ġl 

Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı kurum görüĢleri 

tamamlanmıĢ olup, plan Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nda onay aĢamasındadır. 

29-) Yeni Hal yasası kapsamında mevcut toptancı halinin uygun bir yere taĢınması amacıyla yer seçimi 

yapılmıĢ olup, ilçemiz Çoruk Köyü tapulamasında kayıtlı 182-183-2443-2444 parseller üzerinde 

yaklaĢık 48.000 m² alanda Toptan Ticaret Alanı- Belediye Toptancı Hali amaçlı 1/25000 ölçekli Çevre 

Düzeni Planı DeğiĢikliği Balıkesir Ġl Genel Meclisince onaylanarak yürürlüğe girmiĢ olup, 1/5000 

ölçekli Ġlave Nazım Ġmar Planı ise belediye meclisimizce onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

30-) Ġlçemiz Ören Mahallesi Adramyyteion Antik Kenti Arkeolojik Sit Koruma Amaçlı Ġmar Planı 

yapımı için 2013 mali yılı içinde kullanılmak üzere ilgili ödenek Ġl Özel Ġdaresi‟nden talep edilmiĢ 

olup, çalıĢmalar devam etmektedir. 

31-) Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca 22.03.1994 tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planında yer alan konut geliĢme alanları ile turizm+II.konut alanları için 1/5000 ölçekli Ġlave Nazım 

Ġmar Planı hazırlatılmıĢ olup, ilave nazım imar planı belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe 

girmiĢtir.  

32-) Ġlçemiz Bademalanı Mevkiinin imar planı kapsamına alınabilmesi için 1/25000 ölçekli Çevre 

Düzeni Planı DeğiĢikliği hazırlanmıĢ olup; kurum görüĢleri ve onayla ilgili çalıĢmalar devam 

etmektedir. 

33-) Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca baĢlatılan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 

ölçekli Çevre Düzeni Plan çalıĢması kapsamında; ilçemiz genelinde belediyemizden istenen geliĢme 

alanlarına iliĢkin istek ve öneriler hazırlanmıĢ ve bir rapora bağlanarak, planlara aktarılması amacıyla 

gönderilmiĢtir.   
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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. 31/12/2012
 

              
Hülya BODUR 

                Ġmar ve ġehircilik Dairesi Müdürü 

          Harcama Yetkilisi 
 

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

      Beton Parke TaĢ Yapımı: 

1- Cumhuriyet Mah. Beton Parke TaĢ, Bordür ve Yağmur oluğu döĢenmesi  

8'lik - 4.582,65 m2 , 6'lık Tretuvar taĢ-1.165,56 m2 Yağmur Oluğu 20'lik 96,39 m 30 yağmur 

oluğu- 1.550,69 m 

2- Bahçelievler Mah. 2520. Cad. Keskin Otel Yanı, Hacı ġadiye Gencer Parkı, otopark 

düzenlemesi  

8'lik kilit beton Parke taĢ döĢenmesi - 5.261,00 m2 

6'lık beton parke taĢ döĢenmesi - 1.903,00 m2 

30 cm yağmur oluğu döĢenmesi - 1.317,00m 

20 cm bordür döĢenmesi - 1.550,00 m 

3- Hürriyet Caddesi Beton parke taĢ ve beton bordür ve yağmur oluğu döĢenmesi iĢi 

8'lik Beton parke taĢ - 15.669,02 m2 

30'luk beton bordür - 86,27 m 

30'luk yağmur oluğu - 2.118,90 m 

4- Malzemeli parke taĢ, yağmur oluğu ve bordür döĢenmesi iĢi.(Avcı sok. Kocacami Mah. Irmak 

cad.) 

8'lik kilit parke taĢ - 5.561,44 m2 

6'lıkbeton parke taĢ- 1.691,03 m2 

20'lik beton bordür - 1.110,21 m 

30X50 yağmur oluğu - 1.105,86 m 

5- Malzemeli kilit beton parke taĢ ve yağmur oluğu döĢenmesi iĢi Hürriyet Cad. bağlı sokaklar. 

Malzemeli kilit beton parke taĢ - 6.061,99 m2 

Beton yağmur oluğu - 1.230,38 m 

Sathi Kaplama: 

1- Muhtelif yerlerdeki imar yollarının 39.000 m2 1 kat astarlı (B tipi) bitümlü 

2- Sathi kaplama iĢi ihale edilmiĢtir. 

Malzeme Alımları: 

1- 2012/79294 100.000 Ad.(210X105X50) klinker taban tuğla 

5.000,00 Ad.(105X125X210)klinker bordür alımı 

2- 2012/29818 Q 10‟luk nervürlü demir 14 ton 

Q 8‟lik nervürlü demir 10 ton 

Q 12‟lik nervürlü demir 4 ton        (Nervürlü Betonarme) 

Q 6 „lık nervürlü demir 6 ton 

3- Hazır Beton Alımı 

 C25/30 – 800 m³ 

 C25/30 Bürüt – 300 m³ 



8 
 

 C10 Beton – 250 m³+    (Muhtelif ĠĢlerde Kullanılmak Üzere) 

 Beton Pompalama – 700 m³ 

 C20/25 Beton – 200 m³ 

4- Çimento Alımı  -    

32,5 Normal 3000 Torba 

42.5 Katkılı 4000 Torba 

      5-   Cumhuriyet Meydanı Ġçin Granit Parke TaĢ ve Bordür TaĢ Alımı 

 Granit plak taĢ(30cmXSerbest boyX3cm) - 2.500 m2 

 Granit Bordür TaĢ(15cmX25cmX50cm)  - 300 mt 

 Merdiven Granit TaĢ(16cmXSerbestboyX50cm)  -  151,80 m2 

(30cmXserbestboyX3cm) pahlı 

      6-    Klinker Tuğla ve Bordür alımı 

 Klinker kalın bordür – 54000 Adet. (210X105X50mm) 

 Yarım klinker taban tuğla  -  18000 Adet.(105X105X50mm) 

 Kalın klinker bordür  -  13000 Adet (105X125X210mm) 

7-   Granit ve Bazalt Küp TaĢ alımı 

1000 ton (8X10X10) Granit küp taĢı 

    20 ton (8X10X10)  bazalt küp taĢı 

Muhtelif cadde ve sokak yollarının döĢemesi için 

5.645,00 m2 8‟lik beton parke taĢ alımı 

3.000,00 m26‟lık beton parke taĢ alımı 

4.000,00m beton bordür taĢ alımı 

4.000,00m beton yağmur oluğu alımı 

3.000,00m2 elips taĢ alımı 

 

L profil (köĢebent) Alımı 

 (60X60X6)mm L profil KöĢebent - 21.680 kg 

 (50X50X5)mm L profil KöĢebent – 69.368 kg 

 

Baypas Malzeme, Temel malzeme ve kırma taĢ tozu alımı 

 Baypas – 1000 ton 

 Temel malzeme (0-15) – 7000 ton 

 Kırma taĢ – 1000 ton 

 

Baypas malzeme, temel malzeme ve kırma taĢ tozu alımı 

 Baypas- 5.500 ton 

 Temel malzeme(0-15) – 7000 ton 

 Kırma taĢ – 1000 ton 

 

Sıcak Asfalt Malzeme Alımı ve Yapım ĠĢleri 

 181 Ton 50-70 sıcak asfalt malzemesi alınarak imar yollarının sıcak asfalt kaplaması 

yapılmıĢtır. 

Hürriyet Mahallesi; Kumlu Caddesi, Özen Caddesi, 266. Sokak. 

Öğretmenler Mahallesi; Hakkı Armutçu Caddesi, 1119 sokak, 1160 sokak, 1120 sokak, 1059 sokak, 

ÇarĢı Caddesi (Muhtarlık Yanı), Sedde Üstü, 1069 sokak devamı, Sabuncu Hasan Caddesi, 1072 

sokak, 1071 sokak, 1056 sokak, 1017 sokak (Ova Pansiyon önü), Rüzgarlı Caddesi. 

Ören Mahallesi; Ömer Seyfettin Caddesi, 2141 sokak, 2142 sokak, Ahmet Aydınlıgil Caddesi ile 

YaĢar Kemal Caddesi bağlantısı, 2032 sokak, YeĢilyurt Caddesi, 2054 sokak, 2053 sokak, Ayaklı 

Küme Evleri (Ara sokak ve Çoban Caddesi ve çevresi), 2022 sokak, 2038 sokak, 2094 sokak, 

Mahkeme Mahallesi; Celal Toraman Caddesi, MithatpaĢa Caddesi sonu,  

Cumhuriyet Mahallesi; Sanayi Sitesi Ġçi 

Ġskele Mahallesi; Taylıeli Köyü KavĢağı 
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ĠNġAAT ĠġLERĠ: 

1- Burhaniye Belediyesi Yeni Hizmet Binası tamamlanmıĢtır. 

2- Malzemeli 760,00 m2 Sandviç Panel Çatı Kaplaması Yapım iĢi 

3- Burhaniye Belediyesi Ahmet Akın Kültür Merkezi tamamlanmıĢtır. 

4- Burhaniye ġehirler Arası otobüs Terminalinin Mimari Projesine Uygun olarak Statik, Mekanik, 

Elektrik, KeĢif metraj çıkartılması ve yapım iĢine yönelik ihale dosyası hazırlanması iĢi 

5- Prefabrik karkas bina yapım iĢi 

 10m parapetli prefabrik makas – 2 Ad. 

 10m parapetsiz prefabrik makas – 9 Ad. 

 7,5m parapetli prefabrik yağmur oluğu  - 20 Ad. 

 4m Makas altı prefabrik kolon – 22 Ad. 

 7,5m prefabrik AĢık – 60 Ad. 

 7.10X1.00 prefabrik panel – 10 Ad. 

 Hocazade deresi üzeri – 2 köprü (5 metre geniĢliğinde) 

 KuĢça deresi üzeri – 6 Ad. Kutu menfez (2,5x1,5 ölçülerinde) konuldu. 

 Aygün kent – 11Ad. Kutu menfez (2x1,5 ölçülerinde) 

 Kaba ağaç – 11 Ad. Kutu menfez (2x1,5 ölçülerinde) 

 584. Sok.- 250m yerinden dökme menfez (2x1,5 ölçülerinde) 

 KuĢça, Sağlıca ve Hocazade Dere yatakları temizlendi. 

 

GENEL ĠġLER 

1- Ġskele Mahallesi Bey Cad. ve Kocacami Mah. Hürriyet Cad. 

Klinker Tuğla   = 542,00m2 

Klinker Bordür  = 193,00 m 

Beton parke taĢ = 1.122,00m2 

Beton bordür     =   260,00m 

Yağmur oluğu = 118,00m 

Kozak taĢı       = 226,00m2 

2- GeriĢ Mah. Hasan Fehmi Sok ve Hamdi Bey Sok. Küçük Ceylan Caddesi 

6‟lık tretuvar taĢı = 653,58 m2 

Kozak taĢı         = 213,70 m2 

Beton bordür = 285,30 m 

3- Karınca deresi sedde üstü beton parke taĢ döĢenmesi iĢçiliği: 500,25m2 

Bordür döĢenmesi iĢçiliği: 348,00m 

4- Bahçelievler Mah. Ahmet Akın kültür merkezi  

Beton parke taĢ: 1.457,00m2 

Beton bordür: 473,00m 

Yağmur oluğu: 412,00m 

5- Yunus Mah. Bahçe Sok. ve Bayraktar Sokak beton parke taĢ: 800,00m2 

6- GeriĢ Mah. Ali Kemal ve MeĢe Çıkmazı  

Beton parke taĢ: 1.200,00m2 

Bordür: 200,00m 

Yağmur oluğu: 218,00 m 

7- GeriĢ mahallesi Tuna Sokak Hamdibey Sok ve Vardar Sok 

Tretuvar taĢı: 668,23 m2 

Bordür: 425,50 m 

Yağmur oluğu: 425,50 m 

8- GeriĢ Mah. HaĢimağa Caddesi ve Kuvayı Milliye Bulvarı 

Beton parke taĢ: 1.074,00m2 

Bordür:608,00m 

Beton yağmur oluğu: 10,00m 

9- GeriĢ Mah. HaĢimağa Cad.  

Beton parke taĢ:1.185,00m2 
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Beton bordür: 275,00m 

Beton oluk: 210,00m 

10- Cumhuriyet Mah. Bademalanı Bulvarı kafe yanı  

Beton parke taĢ: 426,00m2 

Beton bordür:152,00m 

11- Eski Sinema Sokak  

Beton parke taĢ:544,00m2 

Yağmur oluğu: 108,80 m 

12- Mahkeme Mahallesi Huzurevi Caddesi ve Karınca Deresi sedde üstü 

Beton parke taĢ: 1.385,59m2 

Beton yağmur oluğu: 677,70 m 

13- Kavak dibi Cad. Hacı Tali Bey Cad. ve Bayraktar Sokak 

Beton parke taĢ: 1.806,00m2 

Yağmur oluğu: 242,00m 

14- Yunus Mah. Meteoroloji Cad. 

Beton parke taĢ: 786,85m2 

Beton bordür:717,55m 

15- Kocacami Mah. Pabuçcuoğlu Cad. ve Tarım Lojmanları  

Beton parke taĢ:881,75m2 

Bordür:158,00m 

Oluk:158,00m 

16- Yunus Mah. Muazzez Tuna ve Ören Mah. Yüksekokul önü 

Beton parke taĢ:457,66m2 

Yağmur oluğu:51,00m 

Bordür:118,10m 

17- Ġskele ve Ören Mahallesi deniz içerisine olmak üzere iki adet duba konuldu. 

18- Ġlçemizin muhtelif yerlerindeki park bahçelere 6 Takım çocuk oyun grubu kuruldu. 

 

ELEKTRĠK ĠġLERĠ 

19- Bahçelievler ile Meço sitesi arasında açılan yeni yolda yol üzerinde kalan demir direkler söküldü 

4 er metre geriye alındı. Hatları yeniden çekildi. 

20- 2012 yılı zeytin festivalinde bütün etkinliklerde ses düzenleri kuruldu. 

21- Merkez Sebze pazarında aydınlatmalar yapıldı. 

22- Köpek Bakım merkezinden ilave yapılan oda da elektrik tesisatı yapıldı. 

23- Börülce mezarlığında bekçi odasında elektrik tesisatı yapıldı. 

24- Yeni Belediye hizmet binasının yanındaki Naci KamıĢ Bulvarında Led Lambalı direkler 

aydınlatma yapıldı. 

25- Yeni Belediye binasının trafosunun elektrik aboneliği yapıldı. 

26- Yeni yaptığımız Ahmet Akın Kültür Merkezinin elektrik tesisatı yapıldı. UEDAġ a abonelikleri 

yapıldı. Bahçesine aydınlatma direkleri dikildi. BarıĢ Heykeli aydınlatıldı. 

27- Yeni Belediye binamızda Meclis odasının tavanlarında gizli aydınlatma (led lambalarla) ve 

perde projeksiyon cihazı tesisatı, ses sistemi yapıldı. 

28- Ören yolundaki Enver Güreli Bulvarındaki orta refüjdeki beton aydınlatma direkleri yerlerinden 

sökülerek Kuvayı Milliye Bulvarına getirildi. Bunlardan 4 âdeti yeni yerlerine dikildi. 

Armatürleri takıldı. 

29- 2012 yılı Burhaniye/Ören Turizm Sanat ve Kültür festivallerinde bütün etkinliklerde ses 

düzenleri kuruldu. Aydınlatmaları yapıldı. 

30- Belediyemizin yeni hizmet binasında gerek aydınlatma tesisatında gerek telefon ve internet 

hatlarındaki tesisatlarda ve gerekse prizlerde eksik olan bütün iĢler giderildi. 

31- Ören yolunda Enver Güreli Bulvarında orta refüjdeki aydınlatma direkleri üzerindeki led lambalı 

zeytin figürleri komple söküldü bakım ve onarmadan geçirildi. Yeniden yerlerine takıldı. 

32- Yeni Belediye binamızda su sayaçlarına kontör yükleme cihazlarına elektrik hattı ve DATA hattı 

çekildi. 
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33- Eski Belediye Hizmet binasında eski data hatları söküldü, binadaki yeni yerleĢim düzenine göre 

elektrik, telefon ve internet hatları yeniden yapıldı. 

34- Belediyemizin organize ettiği Ramazan Ġftar çadırına aydınlatma ve elektrik tesisatı yapıldı. 

35- Öğretmenler Mahallesi Kordon Caddesindeki eski tip direkler söküldü. Yerlerine yeni tip 

lambaları ve direkleri takıldı.  

36- Öğretmenler Mahallesinde eski muhtarlık bürosunda yeni hizmete açtığımız tahsilat bürosunda 

elektrik tesisatı yenilendi, telefon ve internet hattı bağlandı. 

37-  Ġskele kordon boyunda Belediyemizce yeni düzenleme yapılan yürüyüĢ yolunda yeni tip led 

lambalarla aydınlatmalar yapıldı. 

38- Belediyemiz yeni hizmet binasındaki bütün WC‟ lerdeki armatürler sökülerek yerlerine harekete 

duyarlı sensörlü aydınlatma armatürleri takıldı. 

39- Belediyemiz yeni hizmet binasında 3.katta Nikâh salonunda tavanlara ankastre aydınlatma 

armatürleri takıldı. Tesisat yapıldı. 

40- Toptancı sebze halimiz binasında yanmayan ve arızalı lambalar onarıldı. 

41- E 87 çevre yolu üzerinde Adyar kavĢağına, kavĢağın ortadaki yuvarlak bölümün ortasına GüneĢ 

enerjisi ile yanan aydınlatma direği takıldı. 

42- Uğur Mumcu Bulvarının baĢına Ziraat Bankasının önüne 4 taraflı elektronik saat- derece ve nem 

oranı gösteren cihaz takıldı. 

43- Haberkent kavĢağında kazaların önlenmesi için keskin viraja 1 adet güneĢ enerjili ikaz lambası 

yapıldı. 

44- Ören‟de ÇağdaĢ YaĢam Parkında aydınlatma direkleri dikildi, aydınlatma yapıldı. 

45- Uğur Mumcu Bulvarında orta refüje ve yaya kaldırımlarına yeni sistem led lambalı aydınlatma 

direkleri dikildi. Naci KamıĢ Bulvarı ile bütünlük sağlandı. 

46- Hıdırelez Parkında mevcut eski büfe binası yıkıldı buranın tesisatları söküldü. Yeni yapılan 

kafetarya ve yeni büfe binasının elektrik tesisatı yapıldı, UEDAġ‟a abonelikleri yapıldı. 

47- Bahçelievler Mahallesinde Denetko Sitesi yanında Tutes villaları önünde yeni yapmakta 

olduğumuz Hacı ġadiye Gencer parkında aydınlatmalar için bütün alt yapı çalıĢmaları 

tamamlandı. 

48- Kocacami Mahallesinde yeĢil alan ve çocuk oyun alanına yeni sistem led‟li lambalarla (8 adet) 

aydınlatma yapıldı. 

49- Merkez sebze pazarındaki Belediye binamızın ön tarafındaki kahvehanenin ve iĢyerlerimiz 

önüne yapılan çardak‟ ta aydınlatmalar yapıldı. 

50- Belediye yeni hizmet binamızda güvenlik kameraları takıldı. 

51- Belediyemizin fen iĢleri ve su kanal iĢleri ekiplerinin çalıĢmaları esnasında yeraltı kablosu 

onarıldı. 

52- Sık sık arızalanan trafik sinyalizasyon sistemlerinin arıza, bakım ve onarımına bakıldı. 

53- E 87 karayolu üzerinde bulunan alt geçitte art niyetli vatandaĢlarımız tarafından sık sık bozulan 

aydınlatma ve asansörlerin yenileme ve bakım onarımları yapıldı. 

54- ġehrimizin çeĢitli yerlerindeki anons sistemlerinin arızalarına bakıldı. 

55- Yol boyunca kapalı spor salonunda Burhaniye Belediye sporun erkek voleybol takımının ve 

kadın basketbol takımının bütün müsabakalarına ses düzeni kuruldu. 

56- ġarköy Seklik Tepede bulunan TV vericileri sık sık arızalandığından bunların arızalarına 

müdahale edildi. 

57- ġehrimizin sivil toplum örgütlerince yıl boyu yapılan bütün anma, kutlama vb. etkinliklerde ses 

düzenleri kuruldu. 

58-  ġehrimizde yapılan bütün Bayram törenlerinde, açılıĢ törenlerinde ve bayramlarda, 

mezarlıklarda ses düzenleri kuruldu. 

59- ġehrimizin çeĢitli semtlerindeki park ve bahçelerdeki aydınlatmalarda oluĢan arızalara bakıldı, 

bakım ve onarımı yapıldı. 

MAKĠNA ĠKMAL BĠRĠMĠ ÇALIġMALARI 

FEN ĠġLERĠ MEVCUT ARAÇ VE EKĠPMANLARIN BAKIM VE ONARIMLARI   

1- 10 RP 118 Plakalı Damperli aracın Makas, Lastik, Yürüyen aksam, Motor ve damper kasa 

bakımları yapılmıĢ, aracın aktif halde çalıĢması sağlanmıĢtır.  
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2- 10 RE 162 Plakalı Damperli aracın Makas, Lastik, Yürüyen aksam, Motor ve damper kasa 

bakımları yapılmıĢ, aracın aktif halde çalıĢması sağlanmıĢtır.  

3- 10 RF 122 Plakalı Damperli aracın Makas, Lastik, Yürüyen aksam, Motor ve damper kasa 

bakımları yapılmıĢ, aracın aktif halde çalıĢması sağlanmıĢtır 

4- 10 KK 582 Plakalı Damperli araçta Ģase problemi yaĢanmıĢ ve araca Ģase ilave edilerek 

aracın aktif halde çalıĢması sağlanmıĢtır.  

5- ÇalıĢan tüm araç ve ekipmanların zamanında ve sağlıklı bakımları kontrol altında tutulmuĢ, 

araçların aktif halde çalıĢmaları sağlanmıĢtır.  

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MEVCUT ARAÇ VE EKĠPMANLARIN BAKIM VE ONARIMLARI   

1- 10 RN 172 plakalı aracın yürüyen aksamları, hidrolik sıkıĢtırmalı çöp kasasının kürek saçları, 

taban saçları, hidrolik pompa, piston ve hortumların bakımları yapılmıĢ gereksinim 

duyulduğunda değiĢiklikleri yapılmıĢtır.  

2- 10 RL 601  plakalı aracın yürüyen aksamları, hidrolik sıkıĢtırmalı çöp kasasının kürek saçları, 

taban saçları, hidrolik pompa, piston ve hortumların bakımları yapılmıĢ gereksinim 

duyulduğunda değiĢiklikleri yapılmıĢtır.  

3- 10 RF 796 plakalı aracın yürüyen aksamları, hidrolik sıkıĢtırmalı çöp kasasının kürek saçları, 

taban saçları, hidrolik pompa, piston ve hortumların bakımları yapılmıĢ gereksinim 

duyulduğunda değiĢiklikleri yapılmıĢtır.  

4- 10 RE 128 plakalı aracın yürüyen aksamları, hidrolik sıkıĢtırmalı çöp kasasının kürek saçları, 

taban saçları, hidrolik pompa, piston ve hortumların bakımları yapılmıĢ gereksinim 

duyulduğunda değiĢiklikleri yapılmıĢtır.  

5- 10 RE 129 plakalı aracın yürüyen aksamları, hidrolik sıkıĢtırmalı çöp kasasının kürek saçları, 

taban saçları, hidrolik pompa, piston ve hortumların bakımları yapılmıĢ gereksinim 

duyulduğunda değiĢiklikleri yapılmıĢtır.  

6- ÇalıĢan tüm araçların periyodik bakımları yapılmakta ve hizmette aksama en asgari duruma 

indirgenmiĢtir.  

SU ĠġLETMESĠ MEVCUT ARAÇLARIN BAKIM VE ONARIMLARI  

1- Kanal açma aracı genel bakımdan geçirilmiĢtir. 

2- 10 RC 414 plakalı çift sıralı kamyonetin motor yürüyüĢ aksamı kaporta aksamlarının elden 

geçirilmiĢtir. 

3- 10 KH 172 Vidanjörün pompa aksamı redaktörlü pompa sistemine geçilmiĢ ve pompa emiĢ 

gücü arttırılmıĢtır   

4- Su ve Kanalizasyon iĢletmesinde çalıĢan tüm araç ve ekipmanların yıllık bakım ve onarımları 

sağlıklı ve zamanında yapılmıĢ ve çalıĢmalarda herhangi bir aksaklık meydana gelmemiĢtir.  

OTOBÜS ĠġLETMESĠ MEVCUT ARAÇLARIN BAKIM VE ONARIMLARI  

Tüm araçların genel bakımları yapılmıĢ sağlıklı Ģekilde çalıĢmaları sağlanmıĢtır. 

 ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT ARAÇLARIN BAKIM VE ONARIMLARI  

1- 10 AY 904 plakalı Ġtfaiye Aracının mekanik çıkrık sistemi, hidrolik çıkrık  

sistemine çevrilmiĢ, yangına daha hızlı müdahale etme olasılığı arttırılmıĢ ve bunun yanı sıra 

aracın diğer pompa yürüyüĢ aksamları, su depoları elden geçirilip sağlıklı hale getirilmiĢtir.  

2- 10 RA 039 plakalı Ġtfaiye Aracının pompa su depoları, yürüyen aksamı, kaporta  

Ve boya iĢlemleri yapılmıĢ araç sağlıklı duruma getirilmiĢtir.  

3- Ġtfaiye araçlarımızın periyodik ve genel bakımları yaptırılmıĢtır. 

DĠĞER BĠRĠMLERĠMĠZ MEVCUT ARAÇLARIN BAKIM VE ONARIMLARI  

      Park bahçe veterinerlik zabıta birimlerinde çalıĢan araç ve ekipmanların periyodik ve genel 

bakımlarının düzenli olarak yapılmaktadır. 

      2012 YILINDA BELEDĠYEMĠZ BĠRĠMLERĠNE KAZANDIRILAN ARAÇLAR 

1- Fort Ranger çift kabin kamyonet 

2- Isızu çöp toplama kamyonu 

3- Cıtroen Nemo çift sıralı camlı kamyonet 

4- Cıtroen Nemo çift sıralı camlı kamyonet 

5- Asfalt finiĢheri vogele 1700 

6- Plaj temizleme makinası  
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HARĠTA ĠġLERĠ 

           1- 312000 m2 alanda Ġmar Yasasının 18. Madde uygulaması yapılması 

           2- 41 Adet parselde kamulaĢtırma projesi hazırlanması. 

           3- 58 Adet Ġmar uygulaması dosyasının kontrolü yapılması  

           4- 295 Adet binanın yerinde su basman ölçümlerinin kontrollerinin yapılması 

           5- 307 Adet Harita Uygulama Sorumluluğu dosyanın kontrolünün yapılarak su basman 

kotlarının belirlenmesi  

           6-85 Adet bağımsız bölüm ve cins değiĢikliği dosyasının kontrolünün yapılması  

    7- Cumhuriyet Mah., Bahçelievler Mah. 2520. Cad. Keskin Otel Yanı, Hacı ġadiye Gencer 

Parkı, Hürriyet Caddesi, Avcı sok. Kocacami Mah. Irmak Cad., Hürriyet Cad. bağlı sokaklar, Ġskele 

Mahallesi Bey Cad., Kocacami Mah. Hürriyet Cad., GeriĢ Mah. Hasan Fehmi Sok, Hamdi Bey Sok, 

Küçük Ceylan Caddesi, Bahçelievler Mah. Ahmet Akın Kültür Merkezi, Yunus Mah. Bahçe Sok. , 

Bayraktar Sok, GeriĢ Mah. Ali Kemal Caddesi, MeĢe Çıkmazı, GeriĢ Mahallesi Tuna Sok, Hamdibey 

Sok, Vardar Sok, GeriĢ Mah. HaĢimağa Cad., Kuvayı Milliye Bulvarı, GeriĢ Mah. HaĢimağa Cad. 

Cumhuriyet Mah. Bademalanı Bulvarı kafe yanı, Eski Sinema Sok, Mahkeme Mahallesi Huzurevi 

Caddesi ve Karınca Deresi sedde üstü, Kavakdibi Cad. Hacı Tali Bey Cad. ve Bayraktar Sok., Yunus 

Mah. Meteoroloji Cad., Kocacami Mah. Pabuçcuoğlu Cad. ve Tarım Lojmanları, Yunus Mah. 

Muazzez Tuna ve Ören Mah. Yüksekokul önü yollarının aplikasyonlarının yapılarak yol kotlarının 

belirlenmesi. 

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

aplikasyonları. 

9-Muammer Aksoy Caddesi yağmur suyu drenaj projesinin hazırlanması 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. 31/12/2012 

 

      Göksel ÇALIġKAN         Gökhan GÜLTEPE     Bülent ERKOL                    Metin YILDIZ 

       Makine Mühendisi          Harita Mühendisi        Elektrik Teknikeri               ĠnĢaat Müh. 

     Makine Ġkmal Bir. Sor.     Harita Sorumlusu       Elektrik ĠĢl. Sor.                   Fen ĠĢleri Müd. 

                                                                                                                           Harcama Yetkilisi 

 

SU KANAL VE OTOBÜS HĠZMETLERĠ 

KANALĠZASYON VE YAĞMUR SUYU HATTI FALĠYETLERĠ 

1. Ören Mah. Muhtarlık binası yanı yol 273 mt. Ø 200 korige boru döĢeme iĢçiliği 231 mt Ø 150 

korige boru döĢeme iĢçiliği 3 ad. Parsel bacası konulması.3 ad. Ana baca konulması 

2. Hürriyet Mah. Kavakdibi cad. 77 mt. Ø 300 korige boru döĢeme iĢçiliği.1 ad. Yağmur bacası 

konulması 

3. Kocacami, Mah. Kavakdibi cad.35 mt. Ø 300 yağmur suyu borusu döĢeme iĢçiliği 1 adet 

yağmur bacası konulması. 

4. Hürriyet Mah. Özen Cad. Gazi Cad. 284.cad. 280. Cad. 413 mt. Ø 200 korige boru döĢeme 

iĢçiliği.5 ad. Parsel bacası konulması.8 ad. Ana baca konulması 

5. Ören Mah. Altınyol Cad. 210 mt. Ø 200 korige boru döĢeme iĢçiliği 5 ad. Parsel bacası 

konulması, 5 ad. Ana baca konulması. 

6. Kocacami, Mah. ġükrü Derin Cad. 112 mt. Ø 300 yağmur suyu borusu döĢeme iĢçiliği 1 adet 

yağmur bacası konulması. 
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7. Ören Mah. Siteler Bulvarı ve 2012 sok. 102 mt. Ø 300 ( Yağmur suyu) korige boru döĢeme 

iĢçiliği.17 mt. Ø 200‟lük yağmur suyu korige boru döĢeme iĢçiliği. 4ad. Yağmur bacası 

konulması. 

8. MemiĢ Mah. Kuvayi Milliye bulvarı 95 mt Ø 300 lük (Yağmur suyu) korige boru döĢeme  

iĢçiliği. 

9. Cumhuriyet Mah. 58 mt. Ø 200 korige boru döĢeme iĢçiliği 1 ad. ana bacası konulması. 

10. 112 mt. Ø 200‟lük korige boru döĢeme ĠĢçiliği.7 ad. Parsel bacası konulması. 

11. 63 mt. Ø 150‟lilik korige boru döĢeme iĢçiliği.9 ad. Parsel bacası konulması. 

12. Cumhuriyet Mah.61. Cad. Mahmut Babacan Cad. ve 261.cad. giriĢine 114 mt. Ø 600 korige 

boru döĢeme iĢçiliği, 79 mt. Ø 300‟lük korige boru döĢeme iĢçiliği. 35 mt. Ø 200‟lük korige 

boru döĢeme ĠĢçiliği.750 metre 

13. Cumhuriyet Mah.61. Cad. ile Çırçır Cadde den Kipa Market giriĢine kadar 300 mt. Ø 600 

korige boru döĢeme iĢçiliği 

14. Liman giriĢine yağmur suyu hattı hattı yapılması Ø 150 7 mt. korige boru döĢeme iĢçiliği.Ø200 

21 mt. korige boru döĢeme iĢçiliği Ø300 35 mt. korige boru döĢeme iĢçiliği 2 yağmur bacası 

konulması. 

15. Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Ġ.Ö.O Yağmur suyu drenajı yapılması.Ø200 91 mt. korige boru 

döĢeme iĢçiliği Ø150 56 mt. korige boru döĢeme iĢçiliği. 3ad. Yağmur bacası yapılması. 

16. Hacıahmet Mah. Borazan Sok. Ġle Kadir efe Cad. Pehlivanoğlu market arkası Kanalizasyon 

iĢçiliği.35 mt Ø200 korige döĢeme iĢçiliği 1 ad. Ana baca konulması. 3 ad. Parsel bacası 

konulması. 

17. Mithat PaĢa Caddesi Ø300 120 metre lük yağmur suyu hattı döĢeme iĢçiliği.3 adet yağmur 

bacası konulması. 

18. Eski Hükümet Caddesi, Hürriyet Caddesi çift yönlü Ø300 lük yağmur suyu hattı yapılması ve 

yağmur mazgallarının konulması.1070 metre. 

19. Eski Ġtfaiye alanında yeni belediye dükkanlarına (Sekiz Eylül ÇarĢısı) kanalizasyon hattı 

yapıldı.70 metre Ø 200 lük korige boru döĢenmiĢtir. 

20. Ġlçemiz sınırlarında kalan topçu taburu içerisinden gelen yağmur sularının karınca deresine 

drene edilme çalıĢması 290 metre Ø400 lük korige boru döĢenmiĢtir. 

21. Ahmet Akın Kültür Merkezinin kanalizasyon hatları yapıldı Ø 200 lük korige boru 161 metre 

döĢenmiĢ olup 7 adet parsel bacaları konuldu. 

ĠÇME SUYU HATTI YAPIM VE YENĠLEME FALĠYETLERĠ 

1. Eski Hükümet Caddesi, Hürriyet caddesi çift yönlü Ø 150 lilik 10 Atü Pvc Boru döĢeme iĢçiliği 

2164 metre 80 adet abone değiĢimi yapıldı. 

2. Kasaplar Caddesi Ø 110 luk 10 Atü Pvc Boru döĢeme iĢçiliği 108 metre.16 adet abone değiĢimi 

yapıldı. 

3.   Fidanlık Sokak Ø 110 luk 10 Atü Pvc Boru döĢeme iĢçiliği 60 metre 7 adet abone değiĢimi 

yapıldı. 

4. Yunak Caddesi 10 Atü Ø 110 luk Pvc Boru döĢeme iĢçiliği 130 metre 12 adet abone değiĢimi 

yapıldı. 

5. Eski Sinema Sokak 10 Atü Ø 110 luk Pvc Boru döĢeme iĢçiliği 87 metre 8 adet abone değiĢimi 

yapıldı. 

6. MithatpaĢa Caddesi 10 Atü Ø 125 lik Pvc Boru döĢeme iĢçiliği 104 metre 6 adet abone 

değiĢimi yapıldı. 

7. Uğur Mumcu Bulvarı, 10 Atü Ø 125 lik Pvc Boru döĢeme iĢçiliği 112 metre 4 adet abone 

değiĢimi yapıldı. Ø 63 lük düdüklü suyu borusu 118 metre döĢeme iĢçiliği yapıldı. 

8. Naci KamıĢ Bulvarı 10 Atü Ø 110 luk Pvc Boru 104 metre,5 adet abone değiĢimi yapıldı. Ø 63 

lük düdüklü suyu borusu 104 metre döĢeme iĢçiliği yapıldı. 

9. Huzurevi Caddesi 10 Atü Ø 110 luk Pvc Boru döĢeme iĢçiliği 173 metre 8 adet abone değiĢimi 

yapıldı. 

10. Emiroğlu Ġbrahim Bey Sokak ve Öğretmenevi yanı 10 Atü Ø 110 luk Pvc Boru döĢeme iĢçiliği 

121 metre 

11. Metoroloji Caddesine taĢıyıcı 10 Atü Ø 200 lük 360 metre  Pvc Boru döĢeme iĢçiliği yapıldı. 

12. Metoroloji Caddesi 10 Atü Ø 63 lük düdüklü borusu döĢendi 360 metre. 
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13. Irmak Caddesi taĢıyıcı 241 metre Ø 200 lük 10 Atü Pvc Boru döĢeme iĢçiliği yapıldı. 

14. Irmak Caddesi çift yönlü 430 metre 10 Atü  Ø 125 lik Pvc Boru döĢeme iĢçiliği yapıldı. 13 adet 

abone değiĢimi yapıldı. 

15. Küçük GeriĢ Caddesi 480 metre 10 Atü Pvc Ø 160 lık Pvc Boru döĢeme iĢçiliği yapıldı. 66 adet 

abone değiĢimi yapıldı. 

16. Bahçe Sokak 106 metre 10 Atü Pvc Ø 125 lik Pvc Boru döĢeme iĢçiliği yapıldı. 14 adet abone 

değiĢimi yapıldı. 

17. Sefer ÇavuĢ Sokağı 60 metre 10 Atü PVC Ø 125 lik PVC Boru döĢeme iĢçiliği yapıldı. 11 adet 

abone değiĢimi yapıldı. 

18. Meço yoluna 204 metre Ø 63 lük pvc boru döĢeme iĢçiliği yapıldı. 

19. Burcu Salça fabrikası arkası küme evlerine 450 metre  Ø  90 lık içme suyu hattı yapıldı. 

20. PazarbaĢı Caddesi yanı 247 metre 10 Atü Ø 110 luk PVC Boru döĢeme iĢçiliği yapıldı. 

21. Ġskele Mahallesi Kordonboyu Caddesi, Çolak caddesi, Bey caddesi, Dere sokak, Gonca 

caddesi, Çetin Caddesi,525.Cad 1032 metre 10 Atü Pvc Ø 90 lık Pvc Boru döĢeme iĢçiliği 

yapıldı. 32 adet abone değiĢimi yapıldı. 

22. Bayraktar Sokak 141 metre 10 Atü  Ø 110 luk Pvc Boru döĢeme iĢçiliği yapıldı. 31 adet abone 

değiĢimi yapıldı. 

23. Hacı Talibey Sokak 159 metre 10 Atü  Ø 110 luk Pvc Boru döĢeme iĢçiliği yapıldı. 33 adet 

abone değiĢimi yapıldı. 

DERE ISLAH ÇALIġMALARI 

1. Ġskele Mahallesi ile Hürriyet Mahallesi arasında E-87 Karayolu yanında kalan yağmur suyu 

kanalının ıslah edilmesi.1400 metre. Biyolojik arıtma tesis giriĢine Ø 800 beton büz konulması 

(28 metre) 

2. Ġlçemiz Ģehir merkezinden gelen yağmur sularının Çoruk çayı ile E-87 Karayolundan Çoruk 

yoluna giriĢindeki yağmur suyu kanalının ıslah edilmesi 1200 metre. Ø 800 beton büz 

konulması (24 metre) 

3. E-87 Karayolu Taylıeli giriĢi ile M-OĠL Benzinlik arası kanalın ıslah edilmesi. (334 metre) 

Arıtma giriĢine Ø 800 beton büz konulması 

4. ġarköy Seklik mevkiinden gelen yağmur sularının ġarköy Mırmır mevkiinde karınca deresine 

yeni kanalların açılması ve badem alanı mevkiinde kalan mevcut kanalların ıslah edilme 

çalıĢmaları. Toplam 1275 metre. Ø 600 korige boru konulması (48 metre). 

5. Ġlçemiz ġarköy köyünden gelen yağmur sularının Cumhuriyet Mahallesi Kızık Caddesi 

üzerinde kalan yağmur suyu kanallarının ıslah edilmesi. (Toplam 1155 metre) 

6. Ġlçemiz ġarköy köyünden gelen yağmur sularının Sanayi sitesi arkası arkasından karınca 

deresine doğru olan yağmur suyu kanalının ıslah edilmesi.(960 metre) 

7. Ġlçemizdeki Sanayi Sitesine ġarköy mevkiinden yağmur sularının girmesi sonucu site içerisine 

yağmur suyu hendeği açılması.(255 metre) 

8. Ġlçemiz Ģehir merkezinden gelen yağmur sularının Bahçelievler Mahallesi GeriĢ Mezarlığı ile 

Çoruk Çayı arasında kalan yağmur suyu hendeğin ıslah edilme çalıĢması.(1700 metre) 

9. Ġlçemiz E-87 Karayolu Horata yokuĢu, Sağlıca, KuĢça, Taylıeli mezarlığından gelen yağmur 

sularının Adyar mevkiinden denize kadar yeni kanalların açılması ve mevcut kanalların ıslah 

edilme çalıĢmaları.(1627 metre) 

10. Seklik mevkiinden gelen yağmur sularının ġarköy Mırmır mevkiinden karınca deresine drene 

ettirilmiĢtir. (Ø 1000 lik)  

11. 2012 yılında toplamda 86 adet yeni yapılan meskenin parsel bacası yapılarak kanalizasyon 

hatlarına toplam 430 metre 150 lik korige borularla bağlantıları yapılmıĢtır. 

12. 2012 yılında   Ø 150 korige boru=  887 metre 

                       Ø 200 korige boru=2566 metre  

                       Ø 300 korige boru=1725 metre 

                       Ø 400 korige boru=  290 metre 

                       Ø 600 korige boru=  416 metre 

                                     Toplamda  : 5884 metre  

13. 2012 yılında toplamda 7551 metre içme suyu hatları yapılmıĢ 347 adet meskenin eskiyen abone 

boruları yenileri ile değiĢtirilmiĢtir.  
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14. 2012 yılı içerisinde yapılan toplam 207 adet inĢaatın abone iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢ olup 

Ģebeke suyundan bağlantıları yapılmıĢtır. 

15. Fen ĠĢleri Müdürlüğünün yürütmüĢ olduğu yol yapım çalıĢmalarında yol ve kaldırımların 

üzerinde bulunun muayene bacası ve parsel kapakları yol kotlarına getirilmiĢtir. 

16. ġehrimizde ortalama 400 adet GGG 40-50 TS EN-124 standartlarına uygun döküm muayene 

bacası değiĢtirilmiĢtir. 

17. 2012 yılında ortalama 720 adet kullanım ömrünü yitirmiĢ, tehlike arz eden beton parsel 

kapakları yenileri ile değiĢtirilmiĢtir. 

18. 2012 yılında günlük ortalama 4 adet su arızası meydana gelmiĢ olup 1 kepçe, 1 traktör 1 usta 1 

adet kalfa ile arızalara müdahale edilmektedir. 

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

günlük ortalama 8 ila 10 adet meskene müdahale etmekte ve kanalizasyon hatlarının da 

temizliğini yapmaktadırlar. 

20. Özel olarak kiralanan kombine temizleme aracı ile aralık ayı içerisinde 31 gün ilçemizde 

toplamda 26890 metre kanalizasyon hatlarının temizliği yaptırılmıĢtır. 

SU KUYULARI FAALĠYETLERĠ 
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 

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 

OTOBÜS HĠZMETLERĠ  

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 

d) Hacı Mustafa Müdüroğlu Ġlköğretim Okulu 

e) Nadir Tolun Ġlköğretim Okulu 
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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. 

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 ġubesidir. 

3)  Ġlçemizde yaĢayan vatandaĢlarımızın özel günlerine araç görevlendirilmesi yapılmıĢtır. 

a) Düğün eğlencesi 

b) Kına Eğlencesi 

c) Sünnet Eğlencesidir. 

4) Ġlçemiz spor kulüplerine tüm organizasyonlarına araç görevlendirilmesi yapılmıĢtır 

a) Burhaniye Belediyespor futbol kulübü (A takımı gençler yıldızlar ve minikler) (Ayrıca 

haftanın belirli günlerinde antrenmanlara ulaĢımları sağlanmıĢtır.) 

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

antrenmanlara ulaĢımları sağlanmıĢtır.) 

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

yapılmıĢtır. 

a) Cenaze nakil aracı (iki adet) 

b) Cenaze yıkama aracı  

c) 1 veya 2 adet otobüstür. (ihtiyaca göre) 

6) Belediyemiz otobüs iĢlerinin Ģehir içi güzergahları 

Adyar-Haberkent Arası Seferleri 

 YAZ TARĠFESĠ 

a) Sabah 08:00 ile gece 24:00 arasında saat baĢı olmak üzere ulaĢım sağlanmıĢtır. 

 KIġ TARĠFESĠ 

a) Sabah 08:00  ile akĢam 20:40 arasında 

Haberkent- Ġmko- Denetko – Mustafa Keskin Ġlköğretim Okulu Öğrenci Servisi Seferleri 

Sabah 08.00  Öğlen 12.00 / 13.00 ve AkĢam 15.00 Saatlerinde seferlerimiz yapılmaktadır.  

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 

 

              Hüseyin KARAKAYA           Sinan GÖZEN            Göksel ÇALIġKAN  

                    Makine Teknikeri                  Çevre Mühendisi        Makine Mühendisi 

                    UlaĢım Sorumlusu                 ĠĢletme Sorumlusu      Harcama Yetkilisi 
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SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

1-16002 vatandaĢımıza muayene, enjeksiyon, pansuman vs. hizmetleri verilmiĢtir. Birimlere göre 

hizmet verilen hasta sayısı aĢağıdadır: 

a-  BELEDĠYE  TABĠBLĠĞĠ 4931 

b-  GERĠġ   MAHALLESĠ 2676 

c- KAVAKDĠBĠ  MAHALLESĠ 1612 

d-  CUMHURĠYET  MAHALLESĠ 2976 

e- MEMĠġ  MAHALLESĠ 1732 

f- BAHÇELĠ EVLER  MAHALLESĠ 2075 

 

2- Evde yaĢlı bakım programı (EYBAP)  uyarınca toplam tüm mahallelerde 1400 haneye ziyaret 

gerçekleĢtirilerek evde muayene ve tedavileri periyodik olarak yapılmıĢtır.     

3- Tüm mahallelerde ve bazı köylerde yaklaĢık 1200 kiĢiye diabet ve hipertansiyon taraması yapılmıĢ, 

mahalle sağlık ocaklarında Tabipliğimizce muayene ve tedavileri üstlenilmiĢtir. 

4-Yaz döneminde mavi bayrak kapsamında Ören ve Öğretmenler Mahallesi sahilinde hizmet 

verilmiĢtir. 

5-Zabıta ve Ġlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte esnaf denetimleri periyodik olarak yapılmıĢtır. 

6-2012 yılında ilaç toplama ve dağıtım kampanyası sürdürülmüĢtür. 

7- Belediyemize ait ambulansla 51 vatandaĢımıza hizmet sunulmuĢtur. 

8- „Dr. Mümtaz Pirinççiler Sokak Sağlığı‟ çalıĢması adı altında Yunus Mahallesi Bayraktar Sokakta, 

MemiĢ Mahallesi HaĢimağa Caddesi, GeriĢ Mahallesi Barka ve Güzel Sokakta çalıĢma yapılarak bu 

sokaklarda oturan 150 kadar yaĢlı yurttaĢ ziyaret, muayene ve tedavi edilmiĢtir. 

9-Tüm çalıĢmaları kapsayan 80 fotoğraftan oluĢan bir fotoğraf sergisi Hüsnü PazarbaĢı Kültür 

Merkezinde açılmıĢtır. 
            

      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 
 

         Dr. Cengiz KAYPAK 

                    Sağlık ĠĢleri Müdürü 

                                                                                            Harcama Yetkilisi 

 

                                                                                                                

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ BĠRĠMĠ 

1- Temizlik iĢleri haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Sabah 07.00 ile 16.30‟a kadar 6 

sıkıĢtırmalı çöp kamyonu,2 adet traktör ve 1 adet traktör kepçe ile çalıĢmaktadır. 

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

Cumartesi günü Öğretmenler Mah. Pazaryerleri süpürülüp temizlenmektedir. 

3- Fiat marka traktör kepçe ve üç adet kiralık traktör ile kül ve bahçe pislikleri seri olarak 

temizlenmektedir. 

4- 2007 yılı itibariyle Çoruk Köyü, Taylıeli ve ġarköy Köyünün Burhaniye Belediyesi 

mücavir alanına katılmasıyla bu köylerimizin temizlik iĢlerini de Burhaniye Belediyesi 

Temizlik ĠĢleri Birimi tarafından karĢılanmaktadır. 
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5- 70 adet 800 lt‟lik galvaniz saçtan çöp konteyneri alınarak ilçemizin ihtiyaç olan yerlerine 

dağıtılmıĢ ve çöp toplama iĢi daha çabuk hale gelmiĢtir. 

6- 01.06.2011 tarihinde saat 17.00 ile 02.30 arası 3 adet sıkıĢtırmalı çöp kamyonu ile çöp 

toplama iĢi yaz boyunca devam ettirilmiĢtir. 

7- Yol süpürme makinesi traktöre takılıp yaz bitimine kadar tüm mahallelerimizin yolları 

süpürülüp temizlenmektedir. 

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

9- Plaj kumu eleme makinesi ile tüm plajlar temizlenmiĢ olup yeni plaj temizleme makinesi 

alınmıĢtır.  

10- Plajlara konulmak üzere ilave 18 adet geri dönüĢüm konteyneri yapılmıĢtır. 

11- Ören ve Öğretmenler Mahallesi plajlarında yapılan temizlik ve kum elenmesiyle 2 adet 

mavi bayrak alınmıĢtır. 

12- 1 adet 8 m3 lük çöp kamyonu Çevre ve ġehircilik Bakanlığından hibe olarak alınmıĢtır. 

13- ÇeĢitli tarihlerde arıza yapan araçların arızaları en kısa zamanda giderilerek iĢlerin 

aksamaması sağlanmıĢtır. 

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

bertaraf edilmesi Bursa BüyükĢehir Belediyesine yaptırılması sağlanmıĢtır. 

15- Çöplüğe 2 adet sızdırma havuz yapılarak pillerin depolanması yapılmaktadır. 

16- 300 adet ilave kül kovası yapılıp, çöp konteynerlerinin yanına konulmuĢtur. 

 

Tüm bu hizmetler;      1      Temizlik  iĢleri yetkilisi 

8   Kamyon Ģoförü 

5   Traktör  Ģoförü 

                                              31      Temizlik iĢleri iĢçisi ile yapılmaktadır. 

 

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       Dr. Cengiz KAYPAK 

Ziraat Mühendisi                  Sağlık ĠĢleri Müdürü 

Temizlik ĠĢleri Birimi Sorumlusu                                                Harcama Yetkilisi 

 

 

VETERĠNERLĠK HĠZMETLERĠ  

 

Sivrisinek Mücadelesi: 

1. Ocak-Mart ayları arasında Ģehrimizin kanalizasyon sistemi sivrisineğe karĢı kıĢlık mücadelesi 

yapılmıĢtır. 

2. Mart ayından Temmuz ayına kadar ilçemiz ve çevresindeki sulak alanlarda sivrisinek 

larvalarına karĢı ilaçlama yapılmıĢtır.  

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

ilaçlanmıĢtır. 

4. Ġlçemizin çöplüğü ve pazaryeri haftada 1 karasineğe karĢı ilaçlanmıĢtır. 

5. Mayıs-Ekim ayları arasında sivrisinek uçkun mücadelesi yapılmıĢtır.  

6. ġehrimizin kanalizasyon sisteminde fare mücadelesi uygulanmıĢtır. 

7. Ġlçemizdeki okullar ve resmi dairelerde kene, pire gibi parazitlere karĢı ilaçlanmıĢtır. 
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8. Nisan ve Eylül ayları arasında ilçemizdeki park ve hayvan barınaklarında kene mücadelesi 

yapılmıĢtır.  

 

 Sokak Hayvanları ile Ġlgili ÇalıĢmalar: 

1.  Ġlçemiz sokaklarından toplanan 333 adet köpek kısırlaĢtırılarak aĢılanıp, kulaklarına küpe 

takıldıktan sonra yasa gereği doğal ortama bırakılmıĢlardır.  

2. Sokaklardan toplanan hayvanların bakım ve aĢıları yapıldıktan sonra 49 tanesi sahiplendirilmiĢtir. 

ġu anda barınakta 79 adet köpek mevcuttur. 

  

Diğer ÇalıĢmalar 

1. Kurban Bayramında Hayvan Pazarına gelen hayvanların kontrolleri yapılmıĢtır. 

2. Pazaryerine gelen tavuk ve balıkların kontrolleri yapılmıĢtır. 

3. Kurban Bayramında halkımızın kestiği kurbanların düzenli olarak muayene ve kontrolleri 

yapılmıĢtır. 

4. Ġlçemiz kasap esnafının belirli periyodik aralıklarla kontrolleri yapılmıĢtır. 

5. Belediyemiz mezbahasında 987 adet büyükbaĢ, 1498 adet küçükbaĢ hayvan kesimi yapılmıĢ, 

bunlardan toplam 250.154 kg et elde edilmiĢ ve bunların kesim öncesi kesim sonrası kontrolleri 

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 
 

             Avni KORKMAZ  

                       Veteriner Hekim 

                                              Harcama Yetkilisi 

 

PARK BAHÇE ĠġLERĠ  

1- Öğretmenler Mahallesi E-87 karayolu üzerinde yapılan duvar dibine Mustafa Kemal Atatürk 

Caddesine Öğretmenler Mahallesi Çevre GüzelleĢtirme Derneği ile 150 adet limon selvi dikildi. 

2- Tutes Villaları önüne Hacı ġadiye Gencer Parkı yapıldı. Bordür parke taĢ düzenlemesi için toprak 

doldu çekildi. Sulama tesisatı döĢenerek çim ve bitkilendirme yapıldı. 

3- Ören Tepedeki yüksekokulun bahçesine toprak dolgu çekilip çim ekimi yapılmıĢtır. 

4- E-87 karayolu üzeri Ġskele kavĢağı ve Öğretmenler Mahallesi giriĢine kadar toprak dolgusu 

Belediyemizce yapılmıĢ olup sulama tesisatı döĢenip çim ekimi yapılmıĢtır. 

5- Hıdırellez Parkına toprak dolgu çekilip, sulama tesisatı yapılıp çim ekimi yapılmıĢtır. 

6- Cumhuriyet Mahallesi 61.Cadde üzerinde yeĢil alan tanzim edilmiĢ sulama tesisatı döĢenmiĢ çim 

ve çiçek ekimi yapılmıĢtır. 

7- Ġlçe Trafik Müdürlüğü karĢısına Tuna Sokakta yeĢil alan düzenlemesi yapılıp çim ekildi. 

8- Burhaniye Kocacami Mahallesi Fehmi Erdamar Sokakta yeĢil alan düzenlemesi yapıldı. Oyun 

grubu ve jimnastik aletleri yapıldı. Sulama tesisatı yapılıp çim ekildi. 

9- Ġskele Adyar Mevkii Kabaağaç Caddesi üzerinde refüj düzenlemesi yapıldı. 

10- Belediye Hizmet Binası önü ve bahçesine sulama tesisatı ve çim ekimi yapılmıĢtır. 

11- Park ve Bahçelerde bulunan bozulan çim alanların tamir ve bakımı yapılmıĢtır. 

12- Ahmet Akın Kültür Merkezinin Bahçesi sulama tesisatı döĢenip çim ekimi yapılmıĢtır. 

13- Ören Mahallesi Özer Türk Caddesi yeĢil alan tanzimi yapılmıĢtır. 

14- Ġskele Mahallesi limanında yeĢil alan düzenlemesi yapılmıĢtır. 
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15- E-87 Karayolunun orta refüj dolguları Belediyemiz tarafından yapılmıĢtır. 

16- Ören Mahallesinde Feza Eryurtlu Parkı yapıldı. Oyun grubu ve jimnastik aletleri konulup, toprak 

dolgu çekildi. 

17- 7 adet motorlu ot tırpanı ile Burhaniye ve sahil kesiminde bulunan boĢ arsalar ile yol 

kenarlarındaki otlar biçilip yangın tehlikesine ve haĢere oluĢturması engellendi. 

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

biçilmektedir. 

19- Ġhtiyaç gösteren çim alanlara ve bitkilere gübre verilmiĢtir. 

20- Bahçe çiçeklerinin hastalık ve zararlarına karĢı ilaçla mücadelesi yapılmıĢtır.   

21- Mezarlıkların otlarını kurutmak için ot ilacı atılmıĢtır. 

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

kesilmiĢ kıĢ aylarında ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sağlanmıĢtır. 

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

24- Ayrıca Belediyemiz Park ve Bahçeler Birimine ait ağaçlar, çamlıklar, bitkiler ve mezarlıklarda 

kesim ve budama yapılmıĢtır. 

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

sulanmıĢtır. 

26- 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          Avni KORKMAZ  

Ziraat Mühendisi                    Veteriner Hekim 

            Park Bahçe ĠĢleri Sorumlusu         Harcama Yetkilisi 

 

ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 

1. Belediyemiz Ġtfaiye Müdürlüğünde 3 vardiya, 7/24 geceli gündüzlü, 17 personel, 4 araçla görev 

yapmaktadır. 

2012 yılı itibariyle yapmıĢ olduğumuz faaliyet istatistikleri : 

 Ev yangını                         56 adet 

 AKS kurtarma                   45 adet 

 Kazalar                              38 adet 

 Anız ve ot yangını          140 adet 

 Çöplük yangını               152 adet 

 Orman yangını                  17 adet 

 Baca yangını                     19 adet 

 Araç yangını                       6 adet 

2. Toplam 390 adet muhtelif yangının; 30 adedi Adliyeye sev edilmiĢ raporlu yangın, 83 adet 

kaza ve kurtarmalara müdahale edilmiĢ olup, toplamda 473 adet olaya zamanında müdahale 

edilmiĢtir. 

3. Bunların dıĢında Ġtfaiye personeli Salı ve Cuma günleri spor aktivitesi aylık ders ve eğitim 

semineri ve okullara, askeriye, cezaevi gibi kurumlara yangın, deprem ve kurtarma konularında 

tatbikatlar yapmaktadır. 
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4. ĠĢ yeri ve kurumlarda yangın önlemleri ve baca denetimleri  vb. faaliyetlerin yanı sıra ĠĢyeri 

açılma ruhsatı ve inĢaat ruhsatı hususlarında binaların yangından korunması yönetmeliğinin 

12937 sayı ve 15310 karar sayılı yasaya göre ruhsat düzenlemeleri yapılmaktadır . 

Faaliyetlerimiz içerisinde; 

 Pazaryeri ve balıkhane yıkaması. 

 Köpek çiftliği yıkama ve su götürülmesi. 

 Beton sulama ve yol sulama. 

 Bayrak ve pankart asma indirme. 

 Merdivenli araç ile ağaç kesimi 

 Ev ve apartmanlarda kilitli kalan kapılar için vatandaĢlara merdivenli araçla yardımcı olma. 

 Dereden; çeĢitli nedenlerle oluĢan kazalarda ceset çıkarma. 

 Denizden çeĢitli nedenlerle oluĢan  ölüm ve yaralanma vakalarında kurtarma ve ceset çıkarma. 

 ÇeĢitli nedenlerle ölümlerde ev ve iĢ yerlerinden cesetlerin alınması iĢi. 

 Kuyulardan ceset ve hayvan çıkarma  iĢi  

 YağıĢlı havalarda menfez dolaĢma ve açma. 

 Asansörlerde mahsur kalan vatandaĢların  kurtarılması. 

 Çatı ve ağaçlardan mahsur kalan hayvanların kurtarılması. 

 Ev ve kalorifer bacalarının temizlik ve denetimi. 

 Ev ve iĢ yerlerindeki afet sonucu oluĢan su birikintilerinin motopompla çekilmesi. 

 Sel felaketinde evlerinde mahsur kalan vatandaĢların kurtarılması 

 Sel felaketinden dolayı ev ve iĢyerlerinde oluĢan çamur birikintilerinin yıkanması 

Sel felaketinde taĢkınlardan dolayı Gömeç ilçesinde ve Adyar, Ġskele, Öğretmenler Mahallesi ve 

Zeytin kent site önü yollardaki oluĢan çamurlar yıkanmıĢtır. 
   

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
 

          
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 
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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. 

  

ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

Ġnsan Kaynakları  

Zabıta Müdürlüğü; 1 Müdür, 1 Komiser olmak üzere toplam 36 kiĢiden oluĢmaktadır. Görev yeri 

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

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

Görevlisi ( imam- Ģoför, 1 Belediye Hizmet Binası Santral ve Anons Görevlisi,  2 Liman Görevlisi, 2 

Belediye Hizmet Binası Özel Güvenlik Görevlisi, 2 Pazaryerleri Görevlisi olarak, 13‟ü devlet memuru 

ve 14 iĢçi, 9 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 artırmaktır. 

Fiziki Kaynakları 

Zabıta Müdürlüğümüzün sahip olduğu fiziki kaynaklara iliĢkin bilgiler Tablosu;  

FİZİKİ KAYNAK ADET 

Telefon Hattı 4 

Bilgisayar 6 

Yazıcı 3 

Kamyonet 1 

Binek oto 2 

Motosiklet  3 

Telsiz ( el) 12 

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 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, diğerlerinin denetim ve sorumluluğunda bulunan ĠĢyerlerinin denetimi, 

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

2-Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini 

ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluĢunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. 

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

getirmek,  
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4-4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununa göre etiket ve fiyat tarifesi kontrollerinin yapılması, 

5-394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalıĢan iĢyerlerini kapatarak 

çalıĢmalarına engel olmak ve haklarında kanuni iĢlem yapmak,  

6-Otogar içerisinde Ģehirlerarası yolcu taĢımacılığında zabıtayı ilgilendiren konularda gerekli iĢlemleri 

yapmak, 

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

için Gelir Dairesine bildirilmesi, 

8-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. 

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

iĢletmeler ve satıcılarla ilgili denetimleri yapmak, gerektiğinde cezai müeyyideleri uygulamak, 

10-Belediyemize ait taĢınır ve taĢınmaz malları ile park ve bahçelerin korunmasını sağlamak, görülen 

eksiklikleri ilgili birimlere bildirmek, 

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

ekipmanları temin etmek, gerekli hizmetleri yapmak. 

12-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. 

13-VatandaĢlarımızdan gelen yazı ve dilekçelerin içeriklerine göre iĢlem yapmak, 

14-Merkezde bulunan telefonlar ve telsizle günün 24 saati hizmet sunmak ve ihbarları değerlendirmek 

ve sonuçlandırmak. 

15-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, BaĢkanlık Yazıları vb. ) 13.322 adet evrak ilgililerine tebliğ edilmiĢtir. 

KONU YAPILAN TEBLİĞ SAYISI 

KĠRA ARTIġLARI-GEÇĠCĠ KULLANIM 1710 

ÖDEME ĠHBARLARI 1267 

BORÇ BĠLDĠRĠMĠ 72 

ĠLAN REKLAM TAHUKUKLARI 1159 

ZABIT PARA CEZALARI 204 

YOLA KATILIM TAHAKKUKLARI 1463 

HUKUK BÜROSU 79 

BAġKANLIK MAKAMI 670 

HALKLA ĠLĠġKĠLER 1775 
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FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1150 

EMLAK SERVĠSĠ 2805 

ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM 

DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

6 

ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ 910 

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ 

BEYANNAMESİ 

52 

 

KURUMLAR ARASI YAZIġMALAR 

ÇeĢitli resmi kurumlardan gelen 647 adet yazılı evrakın araĢtırması yapılarak cevap verilmiĢtir. 

Sigorta Ġl Müdürlüğü „ ne, her ay düzenli olarak yeni verilmiĢ olan ruhsatlarla ilgili Toplam 273 adet 

ruhsat örneği yollanarak, bilgi verilmiĢtir. 

HĠZMET ALIM ĠġĠ 
Ġlçemiz sebze ve meyve Pazar yerlerinde Belediye çalıĢmalarına, Pazar yerlerine gelen vatandaĢa 

yardımcı olmak, Pazar esnafının malına olabilecek tecavüzlerin engellenmesi hususunda 2 

yönlendirme hizmeti satın alınması iĢi için Ġdari, Teknik Ģartname ve diğer dokümanlar hazırlanmıĢtır. 

Ġlçemiz Liman görevlisi olarak 2 kiĢi, Belediye Santral görevlisi olarak 2 kiĢi yönlendirme hizmeti 

amaçlı satın alınmıĢtır.   

MAVĠ BAYRAK 
2012 Yılı Ġçin Öğretmenler Mahallesi ve Ören Mahallesi Halk Plajına Mavi Bayrak alınması için 

Müdürlüğümüz bünyesinde gerekli çalıĢmalar yapılmıĢ ayrıca ilçemizdeki Club orıent, Club fiord, 

Artemis Otel tesislerine, 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. Bu çerçevede, farklı 

tutarlarda olmak üzere toplam 2.005 TL ve 1 dolar sahiplerine tutanak ile teslim edilmiĢtir. BulunmuĢ 

ve 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 23 adet eksik görülen yerlerin levhalarının dikimleri 

sağlanmıĢtır.  

 

DĠLEKÇELER 

( Aceze, Asker, inĢaat malzemesi yardımları ile Ģikâyetler ) 
Birimimize 1265 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 35 âdeti fakir aylığı, 75 „ i asker aile yardımı, 51 âdeti malzeme yardımı 

ve 1104 adet çeĢitli Ģikâyetlerden oluĢmaktadır. Yardım taleplerine olumlu yanıt verilmiĢ, Ģikâyet 

dilekçelerine de çözüm getirilmiĢtir. 
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ĠLAN SERVĠSĠ 
Belediyemiz ilan yayın servisine, 1684 adet ilan edilmek üzere evrak havale edilmiĢ olup bu ilanların 

945 adedi resmi kurum ilanı, 652 adedi reklam amaçlı ilan olup 87 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 ve 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 personelimiz çalıĢmakta ve diğer birimler arası koordinasyonu ve 

iĢbirliğini sağlamaktadır. 

ÖLÇÜ – TARTI ALETLERĠ 
Ocak – ġubat aylarında 41 adet Ölçü –Tartı aletinin beyannameleri alınarak, Ağustos ayında da Ölçü 

Ayar ve Zabıta memuru koordineli çalıĢarak terazilerin kontrolleri ve damgalanmaları sağlanmıĢtır.370 

adet iĢyeri denetimlerinde ölçü-tartı aletleri ile ilgili tutanak tutulup iĢlem yapılmıĢtır.  

 

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 alınmadığının kontrolleri 

yapılarak, ruhsat almadığı tespit edilen 453 iĢyerine tutanak tanzimi yapılmıĢtır. 

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) 321 adet Ġdari Yaptırım Tutanağı 

tanzim edilmiĢtir. Bunların 25 adetine cezai iĢlem uygulanmıĢ, 296 ‟ne ihtar ile eksiklerini gidermeleri 

için Encümen Kararları ile süre verilmiĢtir. 201 adet iĢyerine 24 saat mühürleme tutanağı tutulmuĢ 

olup 32 adet iĢyeri mühürlenip, ruhsat almaları sağlanmıĢtır. Toplam : 17,850,00 TL para cezası 

kesilmiĢtir. 

Ġlçemizde bulunan toplam 2125 adet iĢyeri belirli zaman aralıklarında denetlenip veri tabanı 

oluĢturulmak üzere bilgisayar ortamında tüm esnaflarımızın bilgi ve belgelerini içeren sicil kayıtları 

açılmıĢ olup, her bir sicile dosya düzenlenmiĢ ve ilan 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 273 adet ruhsat verilmiĢ ve 

72 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. 
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ĠġLETME GRUPLARI  VERĠLEN RUHSAT SAYISI 

UMUMA AÇIK ĠSTĠRAHAT VE EĞLENCE YERLERĠ 51 

SIHHI MÜESSESELER  180 

GAYRĠ SIHHI MÜESSESELER 42 

GENEL TOPLAM 273 

Alınan ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsat harç bedeli TOPLAMI: 113.464TL’ dir. 

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.  

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.  

 

UMUMA AÇIK ĠġLETMELERDE ÖZEL GÜN ĠZĠNLERĠ 
Umuma Açık iĢletmelerin Özel günlerde vermiĢ olduğu eğlence partileri için 4 adet izin 

verilmiĢ ve toplam 600,00 TL  Eğlence Vergisi geliri elde edilmiĢtir. 

 

ĠSKELE YAT LĠMANI 
Ġskele Yat Limanı beton ve taĢlık kısım olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. Beton kısmında 92 adet, 

taĢlık kısımda 140 adet tekne bulunmaktadır. Liman iĢgaliye ücreti olarak TOPLAM : 65.800 TL 

ücret tahsil edilmiĢtir.  

ÇEVRE BĠRĠMĠ FAALĠYETLERĠ 
 2012 yılı Zeytin ve Zeytinyağı Festivali etkinlikleri çerçevesinde 3 gün açık olan çevre standı 

açılarak halkımızın çevre konusunda hassasiyetinin arttırılması ve uygulanması düĢünülen projeler 

anlatılarak 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. 



28 
 

Naylon poĢetin zararlı etkileri afiĢ ve fotoğraflar ile anlatılmaya çalıĢılmıĢ ve aynı zamanda 

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

imza karĢılığında bez torba dağıtılmıĢtır. 

Ambalaj atıklarının çöp olmadığı mutlaka ayrı biriktirilip geri dönüĢüme katkıda bulunulması 

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

 

2012 Yılında GerçekleĢtirilen Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri 

20-22 OCAK 2012     -  Çevre Bilinçlendirme Standı 

15 MAYIS 2012        -  Plaj Temizliği ve Geri DönüĢüm Standı 

1 TEMMUZ 2012      -  Mavi Bayrak Töreni 

1 TEMMUZ 2012      -  Deniz Dibi Temizliği ve Deniz Süpürgesi 

16 TEMMUZ 2012    -  Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Projesi  

 

BĠTKĠSEL ATIK YAĞLARIN KAYNAĞINDAN AYRI TOPLANMASI 
            ĠĢyerlerinden ve evlerden 8.160  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. 

Belediye Sağlık Tabipliği, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ġlçe Tarım 

Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan bu denetimlerimizde; 33 adet fırın ve unlu mamuller satıĢ 

iĢletmesi, 38 adet lokanta ve ızgara salonu, 20 adet pastahane imalatı ve satıĢ yeri, 70 adet kahvehane 

ve kıraathane, 51 adet otel motel pansiyon ve konaklama yeri, 20 adet içkili lokanta, 11 adet çay 

bahçesi, 103 adet berber ve kuaför vb. yerlerin denetimleri periyodik olarak yapılmıĢtır. 

 

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, üzerlerinden çıkan 328,00 TL para Belediyemize irat kaydedilmek üzere alınmıĢ 

olup, Ģahıslar dilencilikten men edilmiĢtir. 

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 

kesim iĢlemlerinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilgili birimlere yardımcı olunmuĢtur. 

 

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 



29 
 

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, Bahçelievler Mahallesi Pazarı, Öğretmenler 

Mahallesi Pazarı, yaz aylarında kurulan Ören Mahallesi Pazarı olmak üzere toplam dört 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.   

           Haftalık olarak Pazar yerlerinden toplanan iĢgaliye bedelleri konusunda Gelir Servisi ile 

koordineli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Toplam: 203.789,00 TL para tahsil edilip Belediye veznesine 

yatırılması sağlanmıĢtır.  

Ġlçemizde mevcut Tuhafiye Pazar yerlerinden; yaka kartlarından, yer gösterme ve devirlerden; 

Toplam : 68.945.00-TL. Para tahsil edilip, Belediye veznesine yatırılması sağlanmıĢtır.  

Burhaniye pazarında sebze kısmında 509 adet pazarcı esnafı , tuhafiye kısmında 663 pazarcı 

olmak üzere toplam 1172 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.  

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  2 adet çay ocağı ve 2 adet köfte – ekmek tezgahının kurulmasına izin 

verilmiĢtir. 

Kurban pazarında; 70 adet küçük ve 2 adet büyük kotra mevcut olup ; 

Kurban pazarı süresince kotraların kiraya verilmesinde, Toplam; 9.250,00-TL gelir elde 

edilmiĢtir. 

 Ayrıca günübirlik gelen kurban satıcılarından büyükbaĢ-küçükbaĢ hayvanlarına geçici 

iĢgaliye bedeli olarak 3 günlük yaklaĢık 2,410,00TL. tahsil edilmiĢtir. 

Tüm gelirin Toplamı olarak : 12.660,00-TL . Para tahsil edilmiĢtir. 
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ġEHĠR MERKEZĠ - ĠSKELE – ÖREN  

GECE PAZARI VE GIDA ÇARġISI VB. 

-  Ġskele Gece Pazarında 5 adet sergi açılmıĢ olup ; 

Toplam : 1.500,00-TL. Para tahsil edilmiĢtir. 

Ġskele Mahallesi Liman Ġçinde 1 adet çocuk oyun grubu verilmiĢ olup ; 

Toplam : 3.500,00 TL. Para tahsil edilmiĢtir.  

Ören Mahallesi „ nde  18   adet yer verilmiĢ olup ;  

(mısır-çerez-pamuk helva-simit-tatlı, tanıtım stantı-trambolin-teleskop-sinevizyon vb)  

Toplam : 25.450,00- TL. Para tahsil edilmiĢtir. 

Öğretmenler –iskele-Mahallesi ve  ġehir Merkezinde 9 adet seyyar satıcı izni  

( karpuz – kavun –pamuk helva –stant-) verilmiĢ olup ;  

Toplam : 4.650,00 TL . Para tahsil edilmiĢtir.  

- Ören Mahallesi‟nde 5 kiĢiye  payton taĢımacılığı yapması için izin verilmiĢtir. 

Toplam : 1.000,00 TL . Para tahsil edilmiĢtir. 

 

Genel toplam : 36.100,00 TL.‟dir. 

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

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,  

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. 

TĠCARĠ TAKSĠ 
Ġlçemiz sınırları içerisinde toplam 65 adet ticari taksi faaliyette bulunmaktadır. Bunlardan 3 adet 

ticari taksi iĢletmecisi belediyemize devir iĢlemleri için müracaat ederek toplam 1.800,00 TL, 3 adet 

ticari taksi iĢletmecisi ise araç model değiĢikliği için müracaat ederek toplam 347,30 TL  alınarak , 

gerekli yasal iĢlemleri yapılmıĢtır.  

TAKSĠ DOLMUġLAR 
Açık artırma ihalesi ile 11 adet dolmuĢ taksinin güzergâhı Burhaniye- Bahçelievler Mahallesi- 

Kemer Kooperatifi Ġstikametinde belirlenmiĢ olup, taĢımacılık faaliyetlerini aksatmadan ve belirlenen 

kurallara uyarak güzergâh takipleri sağlanmıĢtır.  

 

MĠNĠBÜSLER 

Kooperatif araçlarının, Burhaniye - Cumhuriyet - Hürriyet Mahalleleri ( Kipa ) Ġstikametinde 

taĢımacılık faaliyetlerini aksatmadan ve belirlenen kurallara uyularak güzergâh takipleri sağlanmıĢtır. 

     50 adet minibüsün Burhaniye – Öğretmenler, Ġskele Mahallesi Adyar istikameti; Ören, Ġmko,  

Haberkent, Orjan, Denetko, Ġstikametinde taĢımacılık faaliyetlerini aksatmadan ve belirlenen kurallara 

uyularak güzergah takipleri sağlanmıĢtır. 45 araca minibüs toplu taĢıma izin belgesi verilmiĢtir. 1 adet 

araç devri yapılarak 7.500TL. Belediye veznesine yatırılmıĢ ve gerekli iĢlemleri yapılmıĢtır.  
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TOPLU ULAġIM HĠZMETLERĠNDE DENETĠM 
Ġlçemiz sınırlarında çalıĢan toplu taĢıma araçlarının sürekli denetimleri yapılarak fiyat 

tarifelerinin olup olmadığı, belediyece belirlenen güzergâhlara uyulup uyulmadığı,  araçlara haddinden 

fazla yolcu alıp almadıkları, kılık-kıyafet ve vasıtaların temizliği hakkında sık sık denetlenmiĢ olup, 

eksikleri görülen araç sahiplerine trafik zabıta ekiplerince tutanak tanzimi yapılarak, gerekli uyarılar ve 

gereken yasal iĢlemler yapılmıĢtır. 

TĠCARĠ TAġITLAR ĠÇĠN YAPILAN ĠġLEMLER 

Personel ve okul servis araçlarında, 1 adet devir iĢlemi yapılıp toplam 25 adet Öğrenci Servis Aracı 

Özel Ġzin Belgesi birimimize havale edilmiĢ olup gerekli yazıĢma iĢlemleri yapılarak Toplam 4.375,00 

TL bedel belediyemiz veznesine yatırılmıĢtır.  

Ayrıca Ġl Trafik Komisyonu kararı gereği ;“Belediye mücavir alan sınırları dıĢında ise ticari 

araçların belediye mücavir alan içerisinde faaliyette bulunmayacağına dair yazılı beyanının alınması 

Ģartı ile özel bir plaka uygulamasına tabi tutulmadan, diğer bir kurumdan tahsis ve uygunluk belgesi 

istenmeksizin, aracın normal bir plakaya ticari kaydedilmesine ve tescil belgesinin arka yüzünde yer 

alan diğer bilgiler bölümüne “ ilgili makamdan yetki belgesi almak Ģartı ile ticari faaliyette 

bulunabilir” Ģerhinin konulması Ģartına uygun olan 5 adet araca servis aracı özel izin belgesi verilmiĢ 

olup Toplamda 825 TL gelir elde edilmiĢtir. 

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

adet firma ve 9 adet otobüs iĢletmesi kiracılarımızın giriĢ - çıkıĢlarından toplam olarak 249.777.00 TL„ 

lik bilet satılmıĢ olup belediye veznesine yatırılmıĢtır. 

OTOPARKLAR  
Ġlçemiz otoparklarında sadece yaz sezonunda çalıĢtırılan 15 otopark görevlisi ile 143.556,00TL ‘ 

lik bilet satılmıĢ olup belediye veznesine yatırılmıĢtır. 

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

ilgili kiĢilerin tahkikatı yapılıp, 40 kiĢi garaj zabıta görevlilerince talepleri doğrultusunda ilgili yerlere 

ücretsiz sevkleri yapılmıĢtır.  

SICAK YEMEK FAALĠYETLERĠMĠZ 
Ġlçemizde bulunan fakir ve yardıma muhtaç ailelerden, yaĢlı ve yatalak hasta olanların evlerine 

her gün 4 çeĢit sıcak yemek servisi yapılmıĢ olup 2012 yılında Toplam 23.393 adet yemek dağıtımı 

yapılmıĢtır. 

Ramazan ayı içerisinde kurulan iftar çadırında Toplam 11.993 kiĢiye iftar yemeği verilmiĢtir. 

RAMAZAN DAVULCULARI 

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

müracaatında bulunmuĢ ve uymaları gereken hususlar kendilerine bildirilerek (19 Temmuz - 19 

Ağustos 2012 tarihleri arası), müracaat edenlerin tamamına ramazan davulcusu kartı düzenlenerek, 

izin verilmiĢtir. 

CENAZE ĠġLERĠ 
Ġlçemizde 2 adet mezarlık bulunmakta olup toplam 391 kiĢi defnedilmiĢtir. Belediyemize ait 

mobil yıkama aracı ile vatandaĢın talebi doğrultusunda istediği yerlerde (evin önü dahil) 295 kiĢi 

yıkanıp defnedilmiĢtir.  

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 2012 tarihindeki yaz dönemi 23. Burhaniye- Ören Turizm 

Kültür ve Sanat Festival etkinlileri çerçevesinde sergi ve stant talebi için 94 kiĢi, dernek ve kuruluĢ 

talepte bulunmuĢtur. Bu taleplerin 50 adedine stant yeri verilmiĢ, 15 kiĢiye ise fotoğraf ve resim sergi 

yerleri tahsis edilmiĢ olup, yerleĢimi düzeni sağlanmıĢ ve stantların güvenlik ile ilgili tedbirleri 

alınmıĢtır. Festival çerçevesinde belediye yeni hizmet binası da dâhil olmak üzere pek çok açılıĢ, 

konser, yarıĢma düzenlenmiĢ olup halkımız tarafından yoğun ilgi görmüĢtür.20-21-22 Ocak 2012 
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tarihinde kıĢ dönemi 8.Burhaniye Zeytin Zeytinyağı Festivali etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf 

sergileri, konserler, yemek yarıĢmaları, sempozyum ve geleneksel deve güreĢleri yapılmıĢtır. 

 

BAYRAMLAR VE AÇILIġLAR 
 20-21-22 Ocak 2012 tarihinde 8.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve zeytinyağı Festival Programı  

 12.03.2012 tarihinde Ġstiklal MarĢı‟nın Kabul edildiği gün ve Mehmet Akif Ersoy‟u Anma günü 

 18.03.2012 tarihinde ġehitler Günü  

 13.04.2012 tarihinde Atatürk‟ün Burhaniye‟ye geliĢinin 78.Yıldönümü anma programı  

 16.04.2012 tarihinde Turizm Haftası anma programı 

 23.04.2012 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı 

 16- 20.05.2012 tarihinde Kuva-yı Milliye Haftası anma programı 

 19.05.2012 tarihinde Atatürk‟ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 

 01.07.2012 tarihinde Mavi Bayrak Töreni Kutlama Programı 

 01.07.2012 tarihinde Denizcilik Bayramı 

 29-30- Haziran – 01-02 Temmuz 2012, tarihinde 23.Burhaniye – Ören Turizm ve Kültür Sanat 

Festivali 

 30.08.2012 tarihinde Zafer Bayramı Kutlama Programı 

 08.09.2012 tarihinde Ġlçemizin DüĢman ĠĢgalinden KurtuluĢunun 90.Yıl Dönümü kutlaması  

 19.08.2012 tarihinde Ramazan Bayramı 

 29.10.2012 tarihinde Cumhuriyetimizin 88.Yıl Dönümü kutlama programı 

 10.11.2012 tarihinde Atatürk‟ü Anma Programı 

 24.11.2012 tarihinde Öğretmenler Günü kutlama programı 

 25-26-27-28 / 10 / 2012 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 2012 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. 31/12/2012 
 

          
Yüksel YÜCE 

                   Zabıta Müdürü 

          Harcama Yetkilisi 
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BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 

1- 07 Ocak 2012 tarihinde 20–21–22 Ocak 2012 tarihlerinde gerçekleĢtirilecek olan 8.Uluslararası 

Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali nedeniyle Belediye binasında basın toplantısı yapıldı. 

2- 20–21–22 Ocak 2012 tarihleri arasında 8.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 

yapıldı. Festivaldeki etkinlikler Burhaniye Halk Oyunları Topluluğu, 2.Burhaniye Kitap-El 

Sanatları Ve Hediyelik EĢya Sergi ve Stant açılıĢları, KonuĢmacı Prof. Dr. Yahya Laleli, 

Mehmet Ali Öznal - Gümçed ġube BaĢkanı ve Salih SönmezıĢık-Yüksek Orman Mühendisi 

(Madra ve Kaz Dağları Bld. Brl. DanıĢmanı) tarafından ‟Körfezde Zeytinciliğimiz‟ adlı panel, 

Bursa Devlet Senfoni Orkestrası Klasik Müzik Konseri, KonuĢmacı Prof. Dr. Ivan Marazov-

Eski Bulgaristan Kültür Bakanı ve Yard. Doç. Dr. Tatyana Shalganova tarafından „Uluslararası 

Kaya Anıtları ve Burhaniye adlı Sempozyum, Keman Dinletisi, GüneĢi DüĢlere TaĢımak‟ adlı 

Fotoğraf Etkinlikleri, Burhaniye Belediyesi Sanat evi etkinlikleri, Burhaniye Kültür Sanat 

Derneği etkinlikleri, Fotoğraf Sergisi, Zeytin Ve Zeytinyağı belgesel film gösterimi, 

Zeytinyağlı Yemek yarıĢması, Develerin Festival GeçiĢi, Burhaniye Belediyesi Halk Oyunları 

Topluluğu Dünya Çiçekleri Bale Grubu, Festival Satranç Turnuvası ve Modern Dans 

gösterileri, Ücretsiz Ali Altay Konseri, Geleneksel Burhaniye Deve GüreĢleri, KonuĢmacı IĢık 

Polater “Stressiz YaĢam Pozitif DüĢünme Sanatı” adlı Seminer düzenlenmiĢtir. Festival Ġçin 

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 

8.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivalimiz gerçekleĢmiĢtir.  

3- 27–28–29 Ocak 2012 tarihlerinde Burhaniye Zeytin Sektörü inceleme gezisine Osmaniye 

Valisi Celalettin Cerrah ve heyetindekilerin ziyareti kapsamında Ģehir gezisi programı 

yapılarak; Kuva-yı Milliye Müzesi, Hüsnü PazarbaĢı Gençlik ve Kültür Merkezi, TariĢ 

Zeytinyağı fabrikası, Laleli Zeytinyağı fabrikası, Fora Zeytinyağı Fabrikası, Armağan 

Zeytinyağı Fabrikası, KurtuluĢ Pirina gezdirilerek Zeytincilik hakkında bilgi verildi. 

4- 27 Ocak 2012 tarihinde Ġlçemize gelen Ankara orta oyuncuları tarafından „Yılanların Öcü‟ adlı 

tiyatro sergilenmiĢtir. 

5- 01 ġubat 2012 tarihinde kanal Ege Tv de Mehmet Ali Deniz‟in sunduğu Ege Finans 

programına Belediye BaĢkanımız Fikret AKOVA canlı yayın konuğu oldu. 

6- 09–12 ġubat 2012 tarihlerinde Ġstanbul Beylikdüzü Tüyap Fuar alanında gerçekleĢen 

EMĠTT(Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı)için  60m2 stand alanı kiralandı. 

Fuar standında ilçemizin tanıtımı için;  2500 adet Türkçe Burhaniye Tanıtım rehberi,2500 adet 

Ġngilizce Burhaniye Tanıtım rehberi,5000 adet Türkçe-Ġngilizce Burhaniye‟ yi tanıtım CD si, 

15 adet Burhaniye fotoğrafı standa asıldı, Belediyemiz aylık yayın organı Burhaniye Gazetesi 

dağıtımı yapıldı.1000 adet Burhaniye yazılı Anfora magnet, numunelik zeytinyağı ve sabun 

standımıza gelen ziyaretçilerimize verildi.16.Emitt Fuarında Belediye BaĢkanımız Fikret 

Akova Burhaniye adına “En Ġyi Tanıtım Ödülünü” aldı.  

7- 09 Mart 2012 tarihinde Kıyı Ege Belediyeler Birliğinde 26-29 Nisan tarihleri arasında 

gerçekleĢecek olan “KKTC-TÜRKĠYE YATIRIM ĠMKANLARI VE ĠġBĠRLĠĞĠ FUARI” için 

toplantıya katılındı.  

8- 10 Mart 2012 tarihinde Öğretmenler Mahallesi Muhtarlık Binası açılıĢı oldu. AçılıĢ kapsamında 

açılıĢ davetiyelerinin basımı ve dağıtımı yapıldı. AçılıĢın yapılacağı alan düzenlemesi yapılarak 

davetlilerin karĢılanması sağlandı.  

9- 14-15 Mart 2012 tarihinde Zeytinyağı ÇalıĢtayı için ilçemize gelen konuklara ilçemizin tanıtımı 

için Laleli Zeytinyağı ĠĢletmesinde stant açıldı. 

10- 31 Mart 2012 tarihinde BRT ödüllerinden Belediye BaĢkanımız Fikret AKOVA‟ya „En iyi 

BaĢkan Ödülü verildi. 

11- 01 Nisan 2012 tarihinde Ġlçemizden Umre ziyaretinde bulunacak vatandaĢlarımız uğurlandı.  

12- 02–06 Nisan 2012 tarihleri arasında Burhaniye‟mizin Faaliyet Raporu Filmi çekildi.   

13- 02–12 Nisan 2012 tarihlerinde Faaliyet Raporu kitabı hazırlandı. 

14- 09 Nisan 2012 tarihinde Kıyı Ege Belediyeler Birliğinde; 26-29 Nisan tarihleri arasında 

gerçekleĢecek olan “KKTC-TÜRKĠYE YATIRIM ĠMKANLARI VE ĠġBĠRLĠĞĠ FUARI” için 

toplantıya katılındı. 
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15- 21 Nisan 2012 tarihinde Belediye BaĢkanımız Fikret AKOVA tarafından halkımıza 2011 

yılında Belediyemizin yaptığı faaliyetlerin anlatıldığı Halk Günü toplantısı yapıldı. Halk Günü 

Toplantısında dağıtılmak üzere hazırlanan 2011 yılı faaliyet Raporları dağıtılarak 2011 yılının 

faaliyetlerinin anlatıldığı film izlettirildi.     

16- 26-29 Nisan 2012 tarihlerinde Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile “KKTC-TÜRKĠYE YATIRIM 

ĠMKANLARI VE ĠġBĠRLĠĞĠ FUARI”‟na katılındı. 

17- 27 Nisan-01 Mayıs 2012 tarihlerinde KardeĢ ġehrimiz olan Almanya‟nın Hürht Kentini 

Burhaniye‟ye resmi ziyarete gelmiĢtir.  

18- 12–13 Mayıs 2012 tarihlerinde çeĢitli Ġl ve Ġlçelerden sporcuların katıldığı Karate Türkiye 

ġampiyonası Burhaniye Belediyesinin katkılarıyla Burhaniye Atatürk Spor salonunda 

düzenlendi.  

19- 19 Mayıs 2012 tarihinde Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi 4.Yıl etkinlikleri kapsamında; 

Burhaniye Belediyesi Kent Konseyi, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, Burhaniye Belediye 

Spor, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi katılımlarıyla: Halk yürüyüĢü, Halk KoĢusu, 

Sportif  faaliyetler, YarıĢmalar, Animasyonlar, Halk Oyunları, Modern Dans gösterileri ve 

Funda ve Can-Kat Konseri yapılmıĢtır.   

20- 26–27 Mayıs 2012 tarihleri arasında 72.Köy Enstitüleri kuruluĢ yıl dönümü “Burhaniye 

BuluĢması” ilçemizde gerçekleĢtirilmiĢtir.  

21- 23 Haziran2012 tarihinde 29–30 Haziran 1–2 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleĢtirilecek olan 

23.Burhaniye Ören-Turizm Kültür Ve Sanat Festivali nedeniyle basın toplantısı yapıldı. 

22- 29–30 Haziran 1–2 Temmuz 2012 tarihleri arasında 23.Burhaniye Ören-Turizm Kültür Ve 

Sanat Festivali Rauf DenktaĢ Anısına yapıldı. Festivaldeki etkinlikler Burhaniye Belediyesi 

Gençlik Merkezi Ekibi gösterisi, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu Topluluğu, Burhaniye 

Belediyesi Gençlik Merkezi oyunları, Belediye Binası açılıĢ töreni Pilav ayran ikramı, Ücretsiz 

Tolga Çandar Konseri, Ġskele mahallesi etkinlikleri, Hayatın içinden konulu Fotoğraf sergisi, 

Zeytin fotoğraf derneği 3.Karma ve Burhaniye Tarihi evleri adlı fotoğraf sergisi, Öğretmenler 

Mahallesi etkinlikleri Burhaniye Belediyesi Kadın Platformu tarafından Nebiye ĠĢçen 

Kırkyama ve NakıĢ sergisi, Açık Ġkili Briç Turnuvası, Ören Mahallesi Etkinlikleri, Sergi ve 

Stant açılıĢları(Kitap ve Ġmza, Resim, Yağlı Boya, Hat Sanatı, Ebru Sanatı, Fotoğraf, Seramik, 

El Sanatları),Bebek Emekleme YarıĢması,11.Necati Ender Fotoğraf YarıĢması ödüllerinin 

verilmesi, Film Gösterimi ve SöyleyiĢi (Rauf DenktaĢ Anıları),Ücretsiz Aysun-Ali Kocatepe 

Konseri, ilçemizde bulunan 5 plajımız Mavi Bayrak almaya hak kazanması nedeniyle Ören 

Mahallesi Plajı ve Öğretmenler Mahallesi Halk Plajlarına Mavi Bayrak Töreni yapıldı. Toplu 

Sünnet ġöleni yapıldı. Ġskele yat limanında Denizcilik Bayramı töreni coĢku ile kutlandı.  

Mıss Burhaniye-Ören 2012 Güzellik YarıĢması, Pandomim ve Dans Gösterileri gerçekleĢtirildi. 

Ücretsiz ġevval Sam konseri yapıldı. Burhaniye Kültür ve Sanat Derneği Konseri yapıldı. Tüm 

etkinlikler halkımıza ücretsiz sunulmuĢtur. Ġlçemizde bulunan 12 mahallede halk oyunları 

gösterileri sunulmuĢtur. Festivalimizde Burhaniye Belediyesi olarak Ören Gezinti yolunda stant 

açılmıĢ açılan standa;2011 Yılı Faaliyet raporu, Nazar Boncuğu, Tanıtım broĢürü, Tanıtım 

CD‟si, Festival programı, Belediye Gazetesi halkımıza dağıtılmıĢtır. Festival için 300 adet 

118,5x175 ebadında afiĢ,1000 adet 50x70 ebadında afiĢ ve 11000 adet program broĢürü 

basılmıĢ ve dağıtılmıĢtır. 

23- 06 Temmuz 2012 tarihinde Belediyemiz Meclis Salonunda düzenlenen Katı Atık Bertaraf 

Tesisi için düzenlenen seminer için katılımcılarla ilgilenildi. 

24- 27–28–29 Temmuz 2012 tarihlerinde Ramazan ġenlikleri kapsamında 3 mahallede 3 gün 

boyunca Halk oyunları gösterileri düzenlenmiĢ ve halkımıza sunulmuĢtur. ġenlikler 

kapsamında Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halkoyunları, Romanya, Çek Cumhuriyeti, 

Sırbistan ekipleri gösterilerini sunmuĢtur. 

25-  08 Ağustos 2012 tarihinde Ġlçemizden Umre ziyaretinde bulunacak vatandaĢlarımızın 

uğurlanması. Yolculukları esnasında Belediyemiz tarafından yolculara yolluk ikram edildi. 

26- 07 Ağustos 2012 tarihinde Hasan Sercan Sağlam‟a ait ve Burhaniye Belediyesinin Kültür 

Yayını olan  “Burhaniye‟nin Tarihi Yapıları” adlı kitabın basımı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

27- 08 Ağustos 2012 tarihinde Hacca giden vatandaĢlarımız ilçemizden uğurlanmıĢtır. 
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28- 10 Ağustos 2012 tarihinde Ramazan ayı nedeniyle Belediyemiz tarafından Belediye 

Personeline ve Burhaniye Protokolüne iftar yemeği düzenlendi.  

29- 19 Ağustos 2012 Ramazan Bayramının 1.Günüde Reha Yurdakul Salonunda Burhaniye 

Protokolü ve vatandaĢlarla Resmi BayramlaĢma gerçekleĢtirildi. Ayrıca Bayram nedeniyle 

Burhaniye Devlet hastanesinde yatan hastalar ve Huzur evinde kalan yaĢlılar ziyaret edildi.  

30- 23 Ağustos 2012 tarihinde Hasan Sercan Sağlam‟a ait ve Burhaniye Belediyesinin Kültür 

Yayını olan  “Burhaniye‟nin Tarihi Yapıları” adlı kitabın Ġlçemizde bulunan Odalara, 

Derneklere ve Resmi dairelere dağıtımı yapıldı.  

31- 25 Ağustos 2012 tarihlinde Burhaniye Belediyesi Kültür Yayınlarının 13.Kitabı olan Prof. Dr. 

Recep Efe, Prf. Dr. Abdullah Soykan, Doc. Dr. Ġsa Cürebal, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sönmez‟e 

ait Doğal Kaynak Değerleri Kitabının 2.Baskısı yapıldı. 

32- 08 Eylül 2012 tarihinde Burhaniye‟nin KurtuluĢunun 90.Yıl dönümü coĢku ile kutlandı. 

Burhaniye Cumhuriyet Meydanında Çelenk koyma töreni gerçekleĢtirildi. Aynı kapsamda 

Reha Yurdakul Salonunda Konferans Düzenlenerek „Atatürk Destanı‟ adlı Belgesel Film 

gösterimi yapıldı. Belediyemiz tarafından “Her Mahalleye Bir Park” kapsamında Kocacami 

Mahallesine yaptırılan Hıdrellez Parkı kafeteryası açılıĢı gerçekleĢtirildi. Burhaniye Belediyesi 

Gençlik Merkezi halk oyunları gösterileri yapılarak pilav ve ayran ikramı yapıldı.  

33- 17 Eylül 2012 tarihinde Ġlköğretim Haftası nedeniyle ilçemizde bulunan tüm okullar ziyaret 

edilerek, tüm öğretmenlerimizin ilköğretim haftaları kutlandı.  

34- 24 Eylül 2012 tarihinde Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda Belediye 

BaĢkanımız Fikret Akova tarafından öğrencilere Burhaniye‟nin tanıtımı yapıldı. 

35- 04 Ekim 2012 tarihinde Belediyemiz tarafından yaptırılan ġehirlerarası Otobüs terminali Temel 

atma töreni gerçekleĢtirildi. Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk oyunları gösterisi 

düzenlenerek Pilav ayran ikramı yapıldı.  

36- 11 Ekim 2012 tarihinde Bosna Hersek‟ten gelen misafirlerimize Burhaniye gezdirildi ve 

Ġlçemizi tanıtımı en iyi Ģekilde yapıldı. 

37- 26 Ekim 2012 tarihinde Kurban Bayramının 2.Gününde Reha Yurdakul Salonunda Burhaniye 

Protokolü ve vatandaĢlarla Resmi BayramlaĢma gerçekleĢtirildi. Ayrıca Bayram nedeniyle 

Burhaniye Devlet hastanesinde yatan hastalar ve Huzur evinde kalan yaĢlılar ziyaret edildi.  

38- 29 Ekim 2012 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Belediyemizce yaptırılan 

Ahmet Akın Kültür Merkezi açılıĢ töreni gerçekleĢtirildi. Kültür Merkezi içinde bulunan 1000 

kiĢilik düğün salonu açılıĢına uygun olarak toplu nikâh töreni gerçekleĢtirildi. Cumhuriyet 

Bayramının 89.Yıl kutlamaları kapsamında Belediyemiz Hizmet Binası Meydanında Ücretsiz 

Ali Altay Konseri düzenlendi.  

39- 06-09 Kasım 2012 KardeĢ ġehrimiz Romanya, Köstence ili Murfatlar Belediye BaĢkanı ve 

beraberindeki heyet ilçemize ziyarete gelmiĢ, Ġlçemizin tanıtımı en iyi Ģekilde yapılmıĢtır.  

40- 13-14 Kasım 2012 tarihlerinde Beyaz TV de yayınlanan “Ataman‟la Tatildeyiz” programının 

çekimleri ilçemizde yapıldı.  

41- 17 Kasım 2012 Beyaz TV de yayınlanan “Ataman‟la Tatildeyiz” programında Ġlçemizin 

tanıtımı yapıldı. 

42- 21 Kasım 2012 tarihinde Balıkesir Valimiz Ahmet TURHAN ilçemize ziyarete gelmiĢ ve 

Belediye BaĢkanımız Fikret AKOVA kendisine Burhaniye‟yi tanıtmak için brifing vermiĢtir. 

43- 24 Kasım 2012 Öğretmenler günü nedeniyle tüm okullar Belediye BaĢkanımız adına gezilerek 

tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlandı ve öğretmenlerimize Atatürk Rozeti hediye 

edildi. 

44- 27 Kasım -03 Aralık 2012 tarihleri arasında ilçemizde Reha Yurdakul Salonunda “Yunan 

Ordusu Anadolu‟da” adlı fotoğraf ve obje sergisi açıldı. 

45- 08 Aralık 2012 tarihinde Ankara Milletvekili AyĢe Gülsüm BĠLGEHAN ilçemizi ziyarete 

gelmiĢtir. 

46- 25 Aralık 2012 tarihinde Burhaniye Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerine Belediye BaĢkanımız 

Fikret AKOVA Mesleki GiriĢimcilik üzerine öğrencilerle sohbet etti ve Burhaniye Tanıtım 

Filmi gösterilerek Ticaret Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine, Burhaniye‟yi tanıtıcı kitaplar, 

broĢürler ve tanıtım cd‟si dağıtımı yapıldı. 
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47- 26 Aralık 2012 tarihinde Belediye BaĢkanımız Fikret AKOVA Belediye Meclis Salonunda 

Basın toplantısı yapılarak 2012 yılında yapılan faaliyetleri slayt eĢliğinde anlattı. 

48- 26 Aralık 2012 tarihinde Belediye BaĢkanımız Fikret AKOVA Burhaniye Ticaret odası 

Konferans Salonunda Ticaret Odası BaĢkanı ve Meclis Üyelerine 2012 yılında yapılan 

faaliyetleri slayt eĢliğinde anlattı. 

49- 28 Aralık 2012 tarihinde Tempo TV “Gündemde Kalanlar” program çekimleri yapıldı. 

50- 31 Aralık 2012 tarihinde halkımıza ücretsiz Ümit Ülperen ve Burçin Konseri verildi.  

51- Belediyemiz aylık yayın organı “BURHANĠYE GAZETESĠ” her ay düzenli olarak basılarak 

geniĢ bir Ģekilde dağıtımı yapılmaktadır. 

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

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

Belediyemizin basında geniĢ bir biçimde yer alması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

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

katılımcı bir kent yaĢamı için gerekli çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

54- 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 yapılmıĢtır. 

55- 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. 

56- Belediyemizin tüzel kiĢiliği ile bağlantılı Körfez Belediyeler Birliği, Burhaniye Kent Konseyi 

ve Belediye Spor gibi kuruluĢ ve giriĢimlerle ilgili çeĢitli çalıĢmalar  yapılmıĢ veya yapılan 

çalıĢmalara en etkin katkı sağlanmıĢtır. 

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

düzenlenip yıl sonu ciltlenerek Belediyemiz ve ilçemiz hakkında bir yıl süreyle yayınlanan 

haberlerin toplu halde arĢivlendirilmesi sağlandı.  01 Ocak 2012- 31 Aralık 2012 tarihleri arası; 

Yerel basında belediyemizi direkt ilgilendiren Haber, Yaygın basında ise belediyemizi direkt 

ilgilendiren haber yer almıĢtır. 

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

yapılmaktadır. Çekilen fotoğraflar bilgisayarda, kasetler ise arĢivimizde muhafaza 

edilmektedir.  

59- 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. 

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

61- Ġlçemizde yaĢamıĢ ve halen yaĢamını sürdürmekte olan kültür elçisi hemĢerilerimiz ile 

Burhaniyeli sanatçılarımız Web sitemizin kültür sayfasında tanıtılmaya devam edilmektedir. 

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

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

BaĢkanlık Makamının talimatı doğrultusunda madalya, kupa, plaket ve teĢekkür belgesi 

hazırlanmaktadır.  

63- 2004 yılında hizmete giren ve Belediyemiz giriĢinde yer alan Beyaz Masa(DanıĢma) aktif 

olarak halkımıza kolaylık sağlamaktadır.2012 yılında 1414 adet resmi yazı yazılmıĢ ve teslim 

edilmiĢtir. 

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 

mailto:bilgi@burhaniye.bel.tr
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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
 

              
Serap SATAROĞLU 

                Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü 

             Harcama Yetkilisi 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Belediyemiz Kadın Platformu çatısı altında bulunan El Sanatları kursu, kırkyama kursu; minyatür 

Ören Resim sergisi ve resim kursu; Gençlik Merkezi Kursları, Hamarat Eller Pazarı, Kültür Merkezi, 

Sosyal Market, Kuva-yi Milliye Kültür Müzesi, Tiyatro, Ġskele Yağcı Kültür Merkezi, Yoksullara 

yemek verilmesi, Aceze Yardımı, Askerlik Yardımı gibi hizmetler Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir. 

 Belediye Meclisimiz 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 kurulmuĢtur. Bu proje kapsamında yapılacak olan çalıĢmaların 

bütçesi Müdürlüğümüzün kaleminden yapılmasına karar çıkmıĢtır. 

 Ġlçemizde ġehit Turan Bayraktar Parkı içinde bulunan Belediyemizce restore edilen eski düğün 

salonuna Burhaniyeli sanatçı, yapımcı ve yönetmen olan hemĢerimiz “Reha YURDAKUL Salonu” adı 

verilmiĢtir. 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 adı altında birimler hizmet etmektedir.  

 

Burhaniye Belediyesi Kadın Platformu Sanat Evi 

Öğretmenler: FĠGEN KÖPRÜLÜ- FATMA CEVĠZOĞLU. 

ÇalıĢmalarımız 9 yetiĢkin, 7 çocuk toplam 16 kursiyerden oluĢan grubumuzla haftada 4 gün sabah 

11.00- akĢam 17.00 saatleri arasında çalıĢmalarımızı sürdürmekteyiz.  

Atölyemizde minyatür, karakalem, yağlıboya, kursları verilmektedir. ÇalıĢmalarımıza gravür resim 

sanatını da eklemiĢ bulunmaktayız. Genç grubumuzdan 3 yıl içinde Güzel Sanatlar Akademisini 

kazanan 2 öğrencimiz gurur kaynağımız olmuĢtur.  

Bu yıl içinde açmıĢ olduğumuz sergiler: 

 Ocak 2012 Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali  

 Temmuz 2012 Ören Turizm ve Kültür Sanat Festivali. 

 

El Sanatlar Kursu: 

Yatak odası takımları, el iĢi takılar, süs eĢyaları, ahĢap boyamaları, makrame iĢleri gibi malzemeleri 

üreten toplam 45 kiĢiye kurs sonunda Kurs Öğretmeni Özlem TEZCAN aracılığı ile sertifika 

verilmiĢtir. ÜretmiĢ oldukları ürünleri Belediyemize ait Ören‟de bulunan Stantlarda sezon sonuna 

kadar satıĢa sunulmuĢtur.  

Kırk Yama Kursu  

               Ġlçemiz Hacı Ahmet Mahallesinde bulunan Muhtarlık binasında Kırkyama ve NakıĢ Kursuna 

20 ev hanımına Nebiye ĠġÇEN tarafından her hafta 3 gün kurs verilmektedir. Ev hanımlarımız almıĢ 

oldukları kurslardan profesyonel olarak meslek edinmeleri amaçlanmaktadır. Yaptıkları iĢleri kendi 

evlerine ve satıĢa yönelik yapmaktadırlar.  

                Kurslar hanımlarımızın kendilerine olan öz güvenleri artırmakta ve çok güzel dostluklar 

kurulmaktadır. Tüm kursiyerler 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Hüsnü PazarbaĢı Kültür Merkezinde 

üretmiĢ oldukları Kırkyama tekniği ile giysiler, çantalar, ayakkabılar yapılarak Defile ile tanıtım 

yaptılar.  Temmuz ayında yapılan 22. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalinde 

Belediyemize ait olan Kültür Merkezimizde Festival boyunca yapılan el iĢlerini sergilediler. Ayrıca; 
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Ören‟de bulunan Kadın Platformu standında yaz sezonu boyunca ürünleri satıĢa sunulmuĢtur. Ağustos 

2011 de ev hanımların ürünleri ÇeĢme‟de satıĢa sunularak Kursa katılan hanımlarının ekonomilerine 

katkılarının yanı sıra üretmiĢ oldukları ürünlerinin pazarlanması ve rehabilite olmaları nedeni ile büyük 

ilgi görmüĢtür. 

 

BBKT Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu 

2012 yılı tiyatro sezonu, 2011 yılı Ekim ayında 120 kiĢilik yeni oyuncu adayları ile 

çalıĢmalarına baĢlandı. 

21 Ocak 2012:  7. Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde “Bursa Devlet Senfoni 

Orkestrasına” ev sahipliği yapıldı. 

19 Mayıs 2012: Belediye Gençlik Merkezinin kuruluĢ yıl dönümüne “Animasyon ve 

Rekreasyon” etkinlikleri ile katılındı. 

22 Mayıs 2012: Park düğün salonunda Memet BAYDUR‟un yazdığı “YEġĠL PAPAĞAN 

LTD.” oyunu 600 kiĢilik seyirciye sergilendi. 

30 Mayıs 2012: Burhaniye Belediyesinin katkıları ile Sinema Yönetmeni Atıl ĠNAÇ‟ın 

senaryosunu ve yönetmenliğini yaptığı “DAĠRE” filminin prodüksiyon ve cast (figürasyon) 

hazırlıklarını organize edildi. 

01 – 25 Haziran 2012: Burhaniye Belediyesinin katkıları ile Sinema Yönetmeni Atıl ĠNAÇ‟ ın 

senaryosunu ve yönetmenliğini yaptığı “DAĠRE” filminin çekimlerinde rol alındı. 

 23 Burhaniye - Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde; 

29 Haziran 2012 tarihinde Festival Kortejine katılındı ve Rauf DENKTAġ‟ı anma 

etkinliklerinde Serdar DENKTAġ‟a ev sahipliği yapıldı. 

 01 Temmuz 2012 tarihinde Sünnet ġöleninde çocuklara yönelik Palyaço Etkinliği düzenlendi. 

 04 – 05 Ekim 2012 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Burhaniye MYO da tanıtım standı kuruldu, 

50 öğrenciye bilgi verildi. 

01 – 05 Ekim 2012 tarihinde Ören Mahallesinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı 

Bilimler MYO da tanıtım standı kuruldu, 110 öğrenciye bilgi verildi. 

15 Ekim 2012 tarihinde 120 oyuncu adayı ile 2012 – 2013 dönemi çalıĢmalarına baĢlandı. 

Yapılan çalıĢmalar sonucunda; 

YetiĢkin oyunları gurubunda, çeĢitli meslek gruplarından gelen 20 adet öğrenciye Çocuk 

oyunları grubunda 25 adet öğrenciye yarı akademik tiyatro eğitimi verildi. 

KADIN PLATFORMU: 

1- KIRKYAMA KURSLARI: 

 Belediyemiz Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü binasında bulunan Kadın Platformu binasının 

içinde yer alan Kırk Yama Kursları profesyonel öğretici Sn. Nebiye ĠġÇEN tarafından kursa 

katılan 20 kursiyere kurs verilmektedir.  

 Bina içerisinde bulunan Kırk Yama kursiyerlerinin hazırlamıĢ olduğu ürünleri showroom 

olarak hazırlanan yerde ürünler devamlı sergilenmektedir. 

 09–10 ġubat 2012‟de Uluslararası Emitt fuarında kursiyerlerin yapmıĢ oldukları el iĢleri 

sergilenerek satıĢa sunulmuĢtur.  

 Yine 23. Burhaniye- Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali 29–30 Haziran–01–02 Temmuz 

arası yapılan festivalde festival boyunca stantlarda el iĢleri satıĢa çıkarılmıĢtır. 

 Belediyemizin hanımlara yönelik yarattığı imkânlarla hanımların kendilerine olan güvenlerinin 

artırılmasını ve ev ekonomilerine katkı sağladıkları ve kadınlarımızın meslek sahibi olmalarını 

ve usta öğretici sınıfına kadar eğitimleri sürdürülmektedir. 
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2- EL SANATLARI KURSLARI: 

 2011–2012 Eğitim ve Öğretim Yılında Kadın Platformu bünyesinde El Sanatları Kursu olarak 

dekoratif ev aksesuarları hazırlama, takı yapımı, metal çiçek yapımı kursları açılmıĢ ve toplam 

48 kursiyer bu kursları baĢarıyla tamamlamıĢtır. 

 Kadın Platformu bünyesinde kurslarda üretilen ürünler, düzenlenen festivallerde Ören‟de 

belediye stantlarında yaz dönemi boyunca satıĢa sunulmuĢ, bayanlar da ev ekonomilerine 

katkıda bulunmuĢlardır. 

 2012–2013 Eğitim ve Öğretim Yılında Belediye ve Halk Eğitim iĢbirliği ile ipek kozası ile el 

ürünleri hazırlama, elde aplike, takı yapımı kursları açılmıĢ ve toplam 120 kursiyer kursa 

devam etmektedir. 

 Eski Belediye Hizmet Binası Kadın Platformu kurslarına tahsis edilmiĢ, 2012–2013 Eğitim ve 

Öğretim Yılında kurslar, yeni kurs yerlerinde devam etmektedir. Ayrıca düzenlenen 

showroomlarda üretilen iĢler sürekli satıĢa sunulmaktadır. 

3- HAMARAT ELLER PAZARI: 

 Ġlçemiz Mahkeme Mahallesi Taylı Caddesinde açılan her Pazartesi günleri 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 ürünlerini 

sergilemektedirler.  

4- RESĠM SERGĠSĠ: 

 Ġlçemiz Ġskele Mahallesinde bulunan Yağcı Kültür Merkezinde 23. Burhaniye Ören Kültür ve 

Turizm yaz festivalinde Sanat DanıĢmanımız IĢık ERKAL‟ın düzenlediği 9 Eylül Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlilerin sergiledikleri resimler ve “Hayatın Ġçinden” 

konulu fotoğraf sergisi sergilenmiĢtir. 

 

KENT ARġĠVĠ: 

 Belediyemiz Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü bünyesinde 06.12.2012 tarih ve 2012/437 sayılı 

Belediyemiz Meclisi Kararı ile Kent ArĢivi kurulmuĢtur. 

 Kent ArĢivi; Burhaniye‟ye ait tarihi, sosyal, ekonomik ve kültürel her türlü belge ve 

dokümanlarının 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 

Belediyemizin giriĢ katında hizmet vermektedir. 

 

YEMEK YARIġMASI: 

 Belediyemize ait Hüsnü PazarbaĢı Kültür Merkezinin 2. katında yapılan keman dinletisi, 

“GüneĢi DüĢlere TaĢımak” fotoğraf etkinlikleri sergilenmiĢtir.  

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

ikramları ve resim sergileri yer almıĢtır. 

 Her yıl gelenek haline gelen yöresel yemek yarıĢmasına Burhaniye halkından yarıĢmaya katılan 

42 çeĢit yemek sergilenmiĢtir.  

 

YARDIMLAR: 

 

1- YEMEK YARDIMI: 

 Ġlçemizde Fakir, yoksul ve yaĢlı, yatalak olan ailelere Belediyemiz Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğü ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü iĢ birliği içerisinde 2012 yılı toplam 23393 adet 

yemek dağıtılmıĢtır. 
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3- ACEZE YARDIMI: 

Ġlçemizde yaĢayan fakir-yoksul hiçbir yerde geliri olmayan aylık ortalama 310 kiĢiye her ay 

aceze yardımı yapılmıĢtır. 

3- ASKERLĠK YARDIMI: 

 Ġlçemizde yaĢayan fakir ve yoksul 42 asker ailelerine askerlik bitimine kadar 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. 

 2012 yılı içerisinde ilçemizde yaĢanan afet ve selden zarar gören yaklaĢık 15 eve ev eĢyası, 

giysi ve gıda yardımı yapılmıĢtır. 

 

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 

3500 çuval odun Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edilmiĢtir. 

 

6- OKUL YARDIMI: 

 Ġlçemizde yaĢayan fakir ve yoksul ailelerin çocuklarına 2012–2013 Eğitim ve Öğretim Yılında 

okula giden ilköğretim öğrencilerinin sınıflarına göre toplam 80 öğrenciye okul kıyafeti ve okul 

kırtasiye yardımı yapılmıĢtır. 

 

7- GIDA YARDIMI: 

 Ġlçemizde 12 mahallede bulunan fakir ve yoksul ailelere Ramazan Bayramı‟nda erzak ve 

yiyecek (gıda) yardımı yapılmıĢtır. 

 

BURHANĠYE KUVA-YĠ MĠLLĠYE KÜLTÜR MÜZESĠ 
2008 yılında teĢhire açılan Kuva-yi Milliye Kültür Müzesi her yıl ziyaretçi sayısını daha da 

arttırmaktadır. Ziyaretçi sayısının artmasının doğal sonucu olarak halk elindeki eserleri bağıĢlamaya 

devam etmektedir. 5 yıl içinde gelen eser sayısının yoğunluğunun neticesinde sürekli teĢhir 

değiĢtirilmektedir 

Ziyaretçi sayımız bu yıl da geçen yıla oranla daha artmıĢtır. Aylara göre ortalama gelen 

ziyaretçi sayısı: 

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 
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Söz konusu tarihlerden en yoğun olan ay MAYIS ayı olup sebebi; Müzeler Haftasının 18 

Mayıs‟ta kutlanması sonucu Okul gezilerinin artmasıdır. Yine aynı Ģekilde Eylül ve Ekim aylarında da 

okul gezilerinden ötürü yoğunluk devam etmektedir. Tur Gezileri ise Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 

aylarında yoğunluk kazanmaktadır. 

 

2012 yılında Müzemize bağıĢlanan eserler: 

 25.04.2012 : Cemil AK tarafından DikiĢ Makinası ve kapağı 

 06.05.2012 : Halil KÜÇÜK tarafından 

 1 adet ahĢap yün tarağı 

 1 Adet pirinç kahve değirmeni 

 1 adet ahĢap tokaç 

 21.06.2012 : Turan KUġÇUOĞLU tarafından 1 adet kasatura 

 16.07.2012 : Nimet KARNABAT tarafından 1 adet halı 

 23.11.2012 : Karınca Deresi yatağından bulunan mermer Heykel Kaidesi  

 18.12.2012 : Burhaniye Meydanındaki küpün getirilmesi 

 Önceki yılların devamı olarak Kolleksiyoner Özkan ARIKANTÜRK‟ün Arkeolojik eser 

Sergileme süresi bir yıl daha uzatılmıĢtır. 

 

2012 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 

 GülĢen MUTLU 

 Sultan ÖZTOPRAK 

 Refik KOÇAK 

 Nural ġĠMġEK 

 Yusuf ĠTMEZ 

 Emri EMĠR 

 Lütfü ÖZDĠL 

 ġükran DURAN 

 Emine TUNÇ 

 Bahri ÖZCAN  

 Sibel GÜRELĠ  

 Mahir AVCI 

 Ali EKER  

 Sevinç GÖREN  

 YaĢar ÇOKGĠDER 

 

2012 yılı içerisinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları‟nı Koruma Kurulu tarafından Belediyemizin 

baĢvurusu sonucu sit yapılan alanlar: 
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 Fuğla tepe  : Börezli Köyü ile Çallı Köyü arası - 1. Derece 

 Merdivenlikaya : Dutluca Köyü   - 1 . Derece  

 Dedekaya  : Bahadınlı ile Karadere Köyü arası - 1. Derece 

 Ġnkaya  : Bahadınlı Köyü   - 1. Derece 

 ReĢitharmanyeri : Hisarköy    - 1. Derece 

 Kocakayalar  : Hisar Köyü    - 1. Derece 

 Asarkaya  : Karadere Köyü    - 1. Derece 

 Harmankaya  : Pelitköy    - 1. Derece 

 BallıktaĢ  : Kırtık ile Kuyumcu Köyü arası - 1. Derece 

 Kaplan Sivrisi : Kuyumcu Köyü   - 1. Derece 

 Tepetarla  : Kızıklı Köyü    - 1. Derece 

 

ADRAMYTTEĠON 2012 KAZISI 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın izni ile Balıkesir Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürlüğü‟nün 

sorumluluğunda baĢlatılan 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. Kültür tabakalarının tespiti ve kent öğelerinin aĢamalı olarak 

belgelenerek açığa çıkarılıp korunması hedefindeki çalıĢmalar, Belediyemizin sponsorluğunda, 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. 

2012 çalıĢmalarında, öncelikle Hellen ve Roma Dönemi kültür tabakalarının tespiti ve kentin erken 

dönemi (Arkaik ve öncesi) hakkında veri sunabilecek alanların belgelenmesi ana hedefleri 

doğrultusunda iki alanda yoğunlaĢılmıĢtır. 

 

A BÖLGESĠ (Ören Meydanı )   
Bunlardan ilki, Belediyemiz mülkiyetinde yer alan ve yapılacak kazı için tahsisi sağlanan 243 Ada 6-

7-8 nolu Parsellere denk gelen alandır. Kaymakamlık Konutu‟nun karĢısında konumlanan, plaj 

üzerinde terastaki çay bahçeleri arasında modern yapılaĢmadan soyutlanmıĢ durumda bir gezinti 

parkuru niteliğindeki bu alan, 11 m. maksimum yükseltidedir. Söz konusu alan, antik limana hakim bir 

konumda olup yukarıda belirttiğimiz Roma Dönemi mimari elemanlarının devĢirme kullanımlarının 

saptandığı bölgededir. Bu konumda, 45 x 30 m.lik alan tel örgü ile çevrilerek gerekli tabelalandırma 

iĢlemleri ve uygun karelaj siteminin oturtulmasıyla “A Bölgesi” olarak kazı için tanımlanmıĢtır.  

Alanın mimarisi, 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 tespit edilen kaba nitelikli depolama 

kaplarının kalıntılarından yorumlanabilmektedir. 

 

Deniz vasıtasıyla yapılan ticari faaliyetler için de uygun konumuyla kompleksin 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. Keramik malzeme üzerinde detaylı 

değerlendirme dönem uzmanları tarafından devam ettirilmektedir. A Bölgesi‟nde, keramik 

buluntularıyla kabaca Orta – Geç Bizans Dönemi‟nde kullanım gördüğü anlaĢılan bu çok evreli 

depolama mekanlarının inĢası ile iliĢkili düzenlemeler, açma profillerinden de açıkça izlenebildiği 

üzere önceki tabakalarda derin tahripler yaratmıĢtır. 
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Kuzey açmanın doğusunda +8.64 m. seviyede, toprak renginde bölgesel değiĢimle birlikte, parçalar 

halinde ele geçen bir büyük kap içerisinde korunduğu anlaĢılan toplu buluntu grubu, tahribe 

uğramayan evvelki kültür katlarının somut kalıntılarını bize sunmaktadır. Bu toplu grup, tüme yakın 

korunmuĢluğu ile dikkat çekici nitelikte kantharos, amphoriskos ve küçük hydria formlarıyla M.Ö. 4. 

yy‟ın ince iĢçiliğini yansıtır niteliktedir. A Bölgesi‟nde saptanan ve keramik malzemeyle gözlemlenen 

Geç Klasik - Hellenistik Dönem kültür katlarının altında, Kuzey açmada yaklaĢık +8 m.‟de steril 

tabakaya ulaĢılmıĢtır. 

 

B BÖLGESĠ ( Bergaztepe Mevkii )  
Adramytteion‟un erken dönemlerini (Arkaik ve öncesi) tespit amacıyla ilk sezon hedefleri arasında 

kentin konumlandığı tepelik topoğrafyanın kuzey dahilinde yer alan, kuzeyde ve doğuda düzlüğe, 

batıda ise denize hakim bir tepecik durumundaki Bergaz Tepe yer almıĢtır. Bu ilk sezon için Bergaz 

Tepe üzerindeki çalıĢma sistemi, test sondajları vasıtasıyla anakaya veya steril tabakaya kadar devam 

ettirilen 2x2 m. ve 3x3 m.‟lik 7 adet açma vasıtasıyla ĢekillenmiĢtir. 

Bergaz Tepe‟de yapılandırılan bu sondajlar vasıtasıyla, Bizans Dönemi‟nden Kalkolitik Çağ‟a dek 

uzanan bir tabakalaĢmanın açık izleri saptanmıĢ durumdadır. Parçalar halinde ele geçen ince iĢçilikli 

kırmızı figürlü kaplar, batı yamacı kaseleri ve diğer siyah firnisli kaplar ise yerleĢimin Klasik ve 

Hellenistik Dönem zenginliğini göstermektedir. Oldukça fazla sayıda parçalar halinde ele geçen 

polychrome geometrik desenlerin ve hayvan figürlerinin resmedildiği M.Ö. 7. yy‟ın Proto-Korinth 

vazoları, yine M.Ö. 7. yy‟ın sonuna tarihlenen Ionia KuĢlu Kaseleri  ve paralelleriyle aynı yüzyılın 

ortalarına tarihlenen Wild Goath üslubunda farklı formlara ait parçalar da Bergaz Tepe buluntuları 

arasındadır. Bölgenin alt tabakalarından yoğunlukla gelen bir baĢka gurup, paralellerini yakın bölgede 

Troia‟dan bildiğimiz Protogeometric Gray Wares olarak bilinen, diğer taraftan “Gri hamurlu Aeol 

Malzemesi” olarak da adlandırılan ve kabaca M.Ö. 1025 ile 950 arasına tarihlenen Erken Demir Çağı 

malzemesidir. 

 

SU ALTI TESPĠTLERĠ  

Tüm keramik gruplarıyla, uzun süreç içerisinde varlığını gösteren Adramytteion‟un bu zengin 

çeĢitliliği, kuĢkusuz belirli deniz rotalarında yerini almıĢ vaziyetteki faaliyetleri ile doğrudan iliĢkilidir. 

Bu kapsamda yerleĢimin korunagelen limanı üzerinde bazı tespitlerde bulunulmuĢtur. Önümüzdeki 

yıllarda belgeleme niteliğindeki kapsamlı bir sualtı araĢtırmasıyla da durum detaylıca 

değerlendirilecektir. ÇalıĢmanın 2012 ayağı, Konya Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Sualtı 

Arkeolojisi Anabilim Dalı AraĢ. Gör. Dr. Erdoğan Aslan‟ın katkılarıyla gerçekleĢtirilmiĢ olup, sezon 

dahilindeki ön çalıĢmasına kısaca özeti; Bosajlı blokların daha çok Geç Klasik ve Helenistik Çağ 

yapılarında kullanıldığı bilinmektedir. Dolayısıyla bu iki olgu, limanın çok erken dönemden itibaren 

değiĢik evrelere ve planlamalara sahip olabileceğini göstermektedir. 

 

RESTORASYON – KORUMA ONARIM ÇALIġMALARI ve KAZI EVĠNĠN 

YAPILANDIRILMASI  

2012 çalıĢmalarının baĢında, geleceğe dönük uzun süreli ve sistemli bir projenin baĢlatılması 

vizyonuyla, günlük kullanıma dönük bir kazı evinin yapılandırılması için gerekli çalıĢmalar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu hususta Ören‟de, 2001 - 2006 yılları arasında 24-26 ada 8-9 parsellerde kazısı 

yapılan tel örgü ile çevrili alan dahilinde, Müze Müdürlüğü‟ne tahsisli atıl durumdaki kazı evi, 

Burhaniye Belediyesi olanakları ile onarılarak, restoratör uzman gözetiminde bir restorasyon 

laboratuvarı niteliğinde gerekli donanımla birlikte yapılandırılmıĢtır. Çok mekanlı ev, aynı zamanda 

gerekli ofis ve belgeleme çalıĢmaları için, günlük kullanımlı bir kazı evi olarak önümüzdeki yıllar için 

de elveriĢli hale getirilmiĢtir.  

Yukarıda bahsi geçen A Bölgesi‟ndeki konsolidasyon çalıĢmalarının yanı sıra, kazı evinde 

yapılandırılmıĢ olan laboratuvarda gerçekleĢtirilen restorasyon – konservasyon uygulamaları, 

oluĢturulan restorasyon – konservasyon veri tabanında belgeleme ve raporlama iĢlemleriyle birlikte 

kaydı tutularak gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Bunun yanı sıra, 2001 - 2006 yılları arasında sürdürülen kazı çalıĢmalarında çıkan ve Belediyemiz Fen 

ĠĢleri Müdürlüğü ġantiyesi Depo Alanı‟nda bir depoda korunan malzemeler, Balıkesir Kuva-yı Milliye 
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Müzesi Müdürlüğü Temsilcisi Arkeolog Tarkan Özal gözetiminde, sayım ve tespit çalıĢmaları 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

31 adet mimari parça ve 58 adet kasa keramik ve seramik kap parçaları, freskolar, heykelcik parçalar 

belgeleme ve kasalama iĢlemlerinin ardından, yeniden yapılandırılan kazı evinin yanına, Belediyemiz 

imkanları ile konumlandırılan ve güvenlik önlemleri alınan bir konteynıra uygun Ģekilde 

yerleĢtirilmiĢtir. 

 

BURHANĠYE BELEDĠYESĠ KADIN DANIġMA MERKEZĠ 

  

EĞĠTĠM PROGRAMLARI:  
Kadın Eğitimleri: Kadın Sağlığı Eğitim Programı kapsamında toplam 101 kadına üreme organları ve 

iĢlevleri, temizlik, beslenme, güvenli annelik, doğurganlığın planlanması, üreme sağlığını koruyucu 

davranıĢlar, iletiĢim, cinsellik, haklar, çocuklar ve ergenler, genel sağlığı koruyucu davranıĢlar 

konularında eğitim verilmiĢ, 31 kadın sertifika almıĢtır. Sertifika töreni bitiminde ÖVDER ve ÖYKÜ 

GRUBU tarafında oynanan “BoĢ Sandalye” tiyatro oyununun gösterimi yapılmıĢtır. 

Erkek Eğitimleri: Cumhuriyet ve MemiĢ Mahallelerinde ikamet eden 100 Roman erkeğe iki oturum 

Ģeklinde; kadın-erkek üreme organları ve iĢlevleri, erkek üreme sağlığını koruyucu davranıĢlar, cinsel 

yolla bulaĢan hastalıklar, aile planlaması yöntemleri, cinsel fonksiyon bozuklukları ve nedenleri, 

cinsellikle ilgili yanlıĢ inanıĢlar, cinsel istismar ve ensest konularını içeren cinsel sağlık eğitimi 

verilmiĢtir. DanıĢma Merkezimizce düzenlenen bu eğitim, Türkiye Aile Sağlığı Ve Planlaması Vakfı 

yayın organı olan ve tüm Türkiye‟ye dağıtılan “Görünüm” dergisinde haber olmuĢtur. 

 

 

DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ: Kadın Sağlığı Eğitim Programı sürecinde eğitime katılan 101 

kadından 45’i üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında bireysel danıĢmanlık hizmeti almıĢtır. 

Bir yıllık süreçte 50 kadın Kadın DanıĢma Merkezimize hukuksal danıĢmanlık, adli yardım talebi ve 

aile içi iletiĢim sorunları nedeniyle müracaat etmiĢ, 10 kadın danıĢma merkezimizdeki sosyal 

çalıĢmacıya yönlendirilmiĢtir. Merkezimize müracaat eden 50 kadın ile yaklaĢık 250 görüĢme 

yapılmıĢtır. Bazı danıĢanlarla görüĢmeler devam etmektedir. 

Ġhtiyaç halinde ücretsiz verilmek üzere; EczacıbaĢı GiriĢim Pazarlama tarafından 200 adet cinsel sağlık 

destek ürünü danıĢma merkezimize bağıĢlandı. 

 

ETKĠNLĠKLERĠMĠZ:  

8 Mart: Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Burhaniye Belediyesi Kent Konseyi tarafından 

düzenlenen etkinlikte açılıĢ konuĢması danıĢma merkezimiz sorumlusu tarafından yapıldı. “Demir 

Çeneli Melekler” isimli filmin gösterimi organize edildi.  Burhaniye Belediyesi Kadın Platformu El 

Emeği Ürünleri SatıĢ Noktasının hazırlanmasına katkı sağlandı, ziyaretçilere Kadın DanıĢma 

merkezinin tanıtım broĢürleri dağıtıldı. 

 

Kızılkeçili Kadınlar Kültür Merkezi üyeleri 8 Mart etkinliklerine davet edilip, katılımları sağlandı. 

ĠletiĢim ve ziyaretler halen devam etmektedir.  

 

19 Mayıs: Burhaniye Belediyesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ġöleninin 

organizasyonuna destek verilip, etkinliğe katılım sağlandı. 

 

Türkiye Kadın Sağlığı Eğitmenleri Urfa Toplantısı: Türkiye Aile Sağlığı Ve Planlaması Vakfı 

tarafından düzenlenen, Kadın Sağlığı Eğitmenleri toplantısına katılım sağlandı. Burhaniye‟de 

uygulanan “erkek cinsel sağlık eğitimi” hakkında Türkiye‟nin çeĢitli bölgelerinden gelen eğitimcilere 

bilgi verildi. 

 

Ġzmir Bölgesi Kadın DanıĢma Merkezleri Toplantıları: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve 

ilçelerindeki Kadın DanıĢma Merkezlerince her ay düzenlenen deneyim ve bilgi paylaĢım 

toplantılarına katılım sağlandı. 2013 yılı toplantılarından birsinin Burhaniye‟de yapılması planlandı.  
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Kadın DanıĢma / DayanıĢma ve Sığınma Evleri 15. Kadın Kurultayı: 12-13-14.10.2012 

tarihlerinde kurultay etkinliklerine katılım sağlandı. 

 

Diğer Sivil Toplum Örgütlerinin Etkinliklerine Destek: Burhaniye içindeki diğer sivil toplum 

örgütlerinin etkinlik ve basın açıklamalarına destek ve katılım sağlandı.  

 

Basın Açıklamaları:  
04.06.2012 tarihinde Burhaniye‟de yaĢayan bir anne ve kızının öldürülmesi olayı ile ilgili basın 

açıklaması yapıldı. 

25.11.2012 tarihinde Dünya Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması 

yapıldı. 

 

PROJELERĠMĠZ:  

Kadın Sağlığı Eğitim Programı:  Ġlçemizin çeĢitli mahallelerinde uygulanan eğitim programı, bazı 

mahallelerde bitmiĢ olmakla birlikte, bazı mahallelerimizde devam etmektedir. 

 

Erkek cinsel Sağlık Eğitimi: Ġlçemizin iki mahallesinde uygulandı.  

Adölesan (12-18 yaĢ arası) Dönemi Evlilikleri Ġle ilgili Proje: Belediye Kadın Erkek Fırsat EĢitliği 

Komisyonu tarafından,  Roman vatandaĢlar arasında yaygın olan erken evliliklerle ilgili çalıĢma 

istendi. Bu istek doğrultusunda adölesan dönemi evlilikleri ile ilgili proje yazıldı. Proje kapsamında 72 

Roman kadına anket düzenlendi. Projenin bir ayağı olarak erken evlenmiĢ ama resmi nikahı olmayan 

beĢ çifte toplu nikah kıyıldı. Konu ile ilgili eğitim çalıĢmaları da devam etmektedir.  

 

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi 

 

1. Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneğindeki Gençlerimize ve çocuklarımıza Yaratıcı Drama 

ve Müzik Faaliyeti yapılmaktadır. 

2. 7 Ocak 2012 Osmaniye ilinin düĢman iĢgalinden kurtuluĢunun 90. yıldönümünü kutlama 

etkinlikleri kapsamında Halk Oyunları ekibimizin gösterileri sunuldu 

3. Nazım Kültür Evi ve ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği iĢbirliği ayda iki kez film 

gösterimi yapılmaktadır. 

4. Küçükkuyu Belediyesi 14 Nisan Atatürk‟ün geliĢi Halk Oyunları gösterisi sunuldu. 

5. 6 Mayıs Hıdrellez ġenliğinde Halk Oyunları gösterileri sunuldu. 

6. Havran ilçesi merhum kaymakam Orhan Balcı anısına Körfez Tenis Turnuvası açılıĢında 

Halk Oyunları ve Modern Dans Gösterileri sunuldu. 

7. Gençlik Merkezi bahçesinde 23 Nisan çocuk haftası etkinliklerinde Mimarlar Odası Resim 

YarıĢması Sergisi ve Ödül Töreni düzenlendi. 

8. Bursa Karacabey Bosna Sancak Kültür ve YardımlaĢma Derneği Dostluk ve DayanıĢma 

gecesi Halkoyunları gösterisi yapıldı ve Rumeli TV‟den canlı yayınlandı. 

9. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalinde Güzellik yarıĢması Organizasyonu  

Bale-Modern Dans ve Halk Oyunları gösterileri yapıldı. 

10. Gençlik ve Spor Bakanlığı Karate ġampiyonasında Halk Oyunları ve Modern Dans 

Gösterileri sunuldu. 

11. Yoga Academy iĢbirliğiyle Yoga Faaliyeti yapılmaktadır. 

12. Köy Enstitülerinin 72. KuruluĢ yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen geleneksel “Büyük 

BuluĢma” etkinliklerinde Halk Oyunları gösterisi sunuldu. 

13. Nisan ayında Almanya Köln-Hürth KardeĢ ġehirden gelen ziyaretçilerimize Müzik-Dans ve 

Animasyon gösterileri yapıldı 

14. Gençlik Merkezimizin kuruluĢunun 4. yılı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs günü Gençlik 

ġöleni düzenlendi. Müzik-Dans ve Funda-Cankat Konseri, Bale-Halk Oyunları-Modern dans 

gösterileri, animasyon ve çeĢitli sportif ve eğlenceli yarıĢmalar yapıldı. 

15. Küçükkuyu Belediyesi Resim Kursu yılsonu karma sergisi ve Zübeyde Hanım Sağlık, Eğitim 

ve Sosyal Tesisi açılıĢ törenlerinde Modern Dans ve Halk Oyunları gösterileri sunuldu 

16. SavaĢtepe ilçesinin KurtuluĢ Bayramı törenlerinde Halk Oyunları gösterileri yapıldı 
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17. Havran ilçesinin KurtuluĢ Bayramı törenlerinde Halk Oyunları gösterileri yapıldı 

18. Balya Festivali Halk Oyunları gösterileri sunuldu 

19. Orient Otelde yabancı turistlere Animasyon-Dans ve Halkoyunları gösterileri yapıldı 

20. Altınova Geleneksel Avcılar Kulübü etkinliğinde Halk Oyunları ekibimiz gösteriler 

yapmıĢlardır. 

21. Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde Bale-Modern Dans, Keman 

Konserleri, Satranç Turnuvası ve Ödül Töreni ve Halk Oyunları gösterileri yapıldı.  

22. 15 Temmuz Küçükkuyu Beldesi Belediye Mübadele Anıtı açılıĢ töreninde Halk Oyunları 

ekibimiz gösteriler yaptı 

23. Havran Kaymakamlığı Tenis Turnuvası ödül ve kapanıĢ töreninde Halk Oyunları gösterileri 

sunulmuĢtur. 

24. YılbaĢı gecesi Ören Askeri Kampta ve Belediyemizin önünde Burhaniye Halkına Animasyon 

Dans ve Halkoyunları gösterileri sunuldu. 

25. 30 Ağustos Zafer Bayramında Denetko tatil sitesi ve Artur Güvercin koyunda Halk Oyunları 

gösterileri yapıldı. 

26. Taylıeli Köyü 3. Kültür Sanat ve Tiyatro ġenliğinde Dans ve Halk Oyunları gösteri 

izleyicilere sunuldu 

27. Ayvalık ilçesi Cumhuriyet Haftası Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Halk Dansları 

topluluğumuz gösteriler yapmıĢlardır. 

28. Burhaniye‟ye Gönül verenler gecesinde gelenek ve göreneklerimiz canlandırması yapıldı. 

Halk Oyunları gösterileri yapıldı. 

29. Sırbistan-Romanya-Çek Cumhuriyeti ve Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk 

Oyunları Ekipleri 3 gece Ören-Öğretmenler Mahallesi ve Ġskele Mahallelisinde Ramazan 

ġenlikleri kapsamında Toplam 140 kiĢilik dansçıyla gösteriler yapmıĢlardır. 

30. Cumhuriyetimizin 89. yıldönümü kutlamaları kapsamında Doğu Afrika‟nın BaĢkenti kabul 

edilen Tanzanya BirleĢik Cumhuriyetinin Türkiye Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 

Cumhuriyet Resepsiyonu ve Balosunda Halk Oyunları gösterileri sunuldu. Zanzibar adasında 

üst Protokole ve Halka ayrıca Türk Haftası nedeniyle düzenlenen Türk gecelerinde 

Animasyon ve Halk Dansları gösterileri sundular. Türkiye‟mizi ve Burhaniye‟mizi gururla 

temsil ettiler. 

31. Sporium Spor Merkezi iĢbirliğiyle Plates faaliyeti yapılmaktadır. 

32. Karınca deresi Hıdrellez parkı açılıĢında Halk Oyunları gösterisi yapıldı. 

 

BURHANĠYE BELEDĠYESĠ KENT KONSEYĠ ÇALIġMALARI  
 

10. Genel Kurul Toplantısı: 28 Ocak 2012 tarihinde 10. Genel Kurul Toplantımızı yaptık. Bu 

toplantımızda üyelerimizle Burhaniyeli Romanların sorunlarına yönelik yaptığımız çalıĢmamızı ve bu 

konudaki sunumumuzu paylaĢtık. Genel Kurul kararı ile Burhaniyeli Romanlar konusunun Belediye 

Meclisine taĢınmasına oy birliği ile karar verildi. Mart ayında Belediye Meclis Toplantısın Gündemine 

giren Burhaniyeli Romanlar konusu Belediye Meclisinde Kabul edilerek ilgili komisyonlara konu 

gönderilmiĢtir. Bu çalıĢmalar kapsamında Burhaniye Kent Konseyi ve Kadın DanıĢma Merkezi 

iĢbirliği ile Cumhuriyet Mahallesi Tenekeli Bölgesi ve GeriĢ Mahallesindeki tüm Roman vatandaĢlara 

Kadın Sağlığı ve Cinsellik konusunda eğitim baĢlatılmıĢtır. Öğrencilerin okula devamsızlığını önlemek 

amacıyla ücretsiz servis sağlanmıĢtır.  

Hava-i FiĢek ve Maytapların Kullanımı: Kutlama, düğün, sünnet vb. gibi etkinliklerde kullanılan 

havai fiĢek ve maytaplar sincap ve kuĢların yaralanmasına ve ölmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle 

havai FiĢek ve maytapların özellikle ilçemiz Ören Mahallesi sınırları içerisinde atılmasına izin 

verilmemesi konusu ġubat 2012‟de Belediye Meclis Toplantısı Gündemine alınması sağlanarak kabul 

edildi. 
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Termik Santrallere KarĢı Eylem: Ġzmir EĢitlik ve Demokrasi Partisi, YeĢiller Partisi ve Foça Kent 

Konseyi, Aliağa‟da yapılması planlanan yedi kömür yakıtlı termik santrallerine karĢı baĢlattığı 

mücadele için 11 ġubat 2012‟de KarĢıyaka‟da bir yürüyüĢ, basın açıklaması ve imza kampanyası 

eylemi gerçekleĢtirdi. Ġzmir‟de gerçekleĢen bu eyleme Burhaniye Kent Konseyi adına Genel Sekreter 

Yardımcımız BaĢak G. Savut destek vererek bu amaç doğrultusunda çaba harcayan tüm kiĢi ve 

kuruluĢlara baĢarılar diledi. 

Platform Yürütme Kurulu Toplantısı: 11.02.2012 tarihinde Didim‟de yapılan Türkiye Kent 

Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu toplantısına, Konseyimizi temsilen Genel Sekreterimiz Uğur 

Baykent ile katılım sağladık. 

Platform Genel Kurul: 17- 18 Mart 2012 tarihlerinde yine Didim‟de gerçekleĢen 6. Türkiye Kent 

Konseyleri Platformu buluĢmasına katıldık ve konseyimizi temsil ettik. 

Görsel Sunum: Didim‟de gerçekleĢen Platform‟daki gündem maddelerinden biri  “Didim‟de 

Zeytincilik” konusuydu. Burhaniye Kent Konseyi olarak, Burhaniye‟de uygulanmakta olan organik 

zeytincilikten örnekler veren görsel bir sunum hazırlayarak çalıĢmalarına katkıda bulunduk. 

19 Mayıs Etkinlikleri: 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında, Burhaniye Belediyesi ve Atatürkçü 

DüĢünce Derneği ile birlikte 14- 15 Mayıs tarihlerinde 3 ayrı dalda, ödüllü, Burhaniye 19 Mayıs 

Atatürk Kupası Satranç Turnuvası düzenledik. Ayrıca 19 Mayısta ödüllü Gençlik KoĢusu ve Halk 

YürüyüĢü düzenledik. 

Bölgesel Kent Konseyleri Toplantısı: 2 Haziran 2012 tarihinde Ayvalık Kent Konseyinin daveti ile, 

Ayvalık Boğaziçi Otelde, Ayvalık, Burhaniye, Dikili, Altınoluk, Edremit Kent Konseyi temsilcileri, 

kent konseyi kurulmamıĢ fakat bu konuda çalıĢmalarını sürdüren Güre ve Bergama Belediyelerinin 

çalıĢanları ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu adına da Platform Yürütme Kurulunda yer alan 

Konak Kent Konseyi temsilcilerinin yer aldığı bölgesel toplantıya katıldık. Toplantının Öğlen 

oturumundaki Bölgesel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu gündeminde, Bölgesel sorunlarımıza 

iliĢkin 8 maddelik bir rapor hazırlayarak katkıda bulunduk. Toplantıda yine Burhaniye Kent 

Konseyinin önerisi ile Genel Sekreterliğini Burhaniye Kent Konseyinin yapacağı Kuzey Ege Kent 

Konseyleri Birliği oluĢturulması kararlaĢtırıldı. 

Platform Yürütme Kurulu Toplantısı: Kızıltepe Kent Konseyinin ev sahipliğinde 7-9 Mayıs 2012 

tarihlerinde gerçekleĢtirilen Platform yürütme kurulu 6. toplantısına, Konseyimizi temsilen Konsey 

BaĢkanımızla katılım sağladık. 

Platform Genel Kurulu: 16- 17 Haziran tarihlerinde Kırklareli- Lüleburgaz‟da yapılan Türkiye Kent 

Konseyleri Platformu buluĢmasına katıldık ve konseyimizi temsil ettik. 

Görsel Sunum: Lüleburgaz‟da, Madra ve Kaz Dağlarında yaĢanan maden talanı ve bölgemize etkileri 

ile ilgili hazırladığımız Görsel sunum, Genel Sekreter Yardımcımız BaĢak Gözümoğulları Savut 

tarafından, Türkiye‟nin dört bir yanından gelen Kent Konseyi Temsilcilerine aktarıldı. 

Ġmza Kampanyası: Yine Lüleburgaz Kent Konseyleri Platformunda Dağlarımızda yaĢanan maden 

talanına karĢı, “Türkiye Kent Konseyi Platformu olarak, havasına, toprağına, suyuna, canlısına, 

yaĢamına sahip çıkan Burhaniye Kent Konseyi‟nin, Maden Talanına karĢı vermiĢ olduğu mücadeleyi 

destekliyoruz. Bu Anayasal suça Hayır diyoruz.”  sloganı ile imza kampanyası baĢlattık ve imzaları 

GÜMÇED ile paylaĢtık. 
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Havran Deresindeki Kirlilik: Burhaniye Kent Konseyi Sekretaryası olarak GÜMÇED temsilcileri ile 

beraber, 18 Temmuz 2012 tarihinde, Havran Deresinin Orjan Tatil Köyü civarında oluĢturduğu öne 

sürülen çevre kirliliğini yerinde gözlemleyip, bilgi edindik. Derelerin, besi çiftlikleri ve bazı 

kanalizasyonlar tarafından kirletildiğini gözlemledik. Bunun üzerine Orjan, Ġmko, Haberkent ve 

Denetko sahil sitelerinin yöneticileri ile 28Ağustos 2012 günü Burhaniye Kent Konseyinde toplantı 

yaparak ortaklaĢa çözüm üretme kararı aldık. 

Platform Yürütme Kurulu Toplantısı: 3- 4 Ağustos 2012 tarihlerinde Biga‟da gerçekleĢen Yürütme 

Kurulu Toplantısına BaĢkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcımızla katılarak Eylül ayında 

yapılacak 8.Türkiye Kent Konseyleri Platformunun gündem maddelerinin oluĢturulmasına katkı 

sunduk. Ayrıca bu toplantıda diğer Kent Konseylerinin isteği üzerine Burhaniye Kent Konseyi BaĢkanı 

tarafından Kent Konseyi Mali Bütçe Planı örnek çalıĢması sunularak bilgilendirdik. 

Burhaniye Kent Konseyine Diyarbakır’dan Ziyaret: 6 Ağustos 2012 Pazartesi günü Diyarbakır 

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinden Meryem Demir Burhaniye Kent Konseyini ziyaret ederek 

Burhaniye ve Konseyimizin çalıĢmaları hakkında Genel Sekreter Yardımcımız BaĢak G. Savut‟tan 

bilgi alıp, Diyarbakır Kent Konseyinin çalıĢmalarını aktardı. KarĢılıklı bilgi alıĢveriĢinden sonra 

misafirlerimize, Burhaniye‟yi tanıtıcı kısa bir gezi yaptırıldı. 

KiĢisel GeliĢim Seminerleri: 28 Temmuz Cumartesi, 1 Ağustos ÇarĢamba, 6 Ağustos Pazartesi, 8 

Ağustos ÇarĢamba, 13 Ağustos Pazartesi, 15 Ağustos ÇarĢamba 2012 tarihlerinde, Brahma Kumaris 

Meditasyon ve KiĢisel GeliĢim Derneği Ġstanbul ve Ankara Temsilcileri, Mehmet Demir ve IĢık 

Polater‟in eğitmenliğinde, Ġçsel Liderlik, Öz Değerin Sırları ve Meditasyona GiriĢ konulu seminerler 

düzenledik. 

Platform Toplantısı: 14- 15 Eylül tarihlerinde Ġstanbul- Silivri‟de yapılan Türkiye Kent Konseyleri 

Platformu buluĢmasına katıldık ve konseyimizi temsil ettik. Toplantı sonunda Genel Sekreterimiz 

Uğur Baykent tarafından SavaĢ karĢıtı bir sonuç bildirgesi hazırlandı. 

Engelli ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Grubu: Kent Konseyi Genel Sekreteri Uğur Baykent ve Sekretarya  

görevlileri BaĢak Gözümoğulları Savut ve Tarık Bomba‟nın giriĢimleri ile Burhaniye‟de yaĢayan 

engellilerin çeĢitli sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirmek üzere 7 kiĢilik engelli çalıĢma 

grubu oluĢturuldu. 

Kazı Alanı Ġnceleme Gezisi: Ören‟de gerçekleĢtirilen Adremytteion kenti arkeolojik kazı alanını ve 

evini, Turizm ve Çevre ÇalıĢma Grubu, Arkeoloji Derneği ve Yürütme Kurulu üyelerimiz ile  26 

Ağustos 2012 ÇarĢamba günü ziyaret ettik. Kazı BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. Murat Özgen ve Mimar Sinan 

Üniversitesi Öğretim Üyesi GüneĢ Acur‟dan kazılar hakkında detaylı bilgi aldık. 

 

11. Genel Kurul Toplantısı: 06 Ekim 2012 Cumartesi günü 11. Olağan Genel Kurulumuzu 

gerçekleĢtirdik. Genel Kurul sonunda 30-31 Mart 2013 tarihlerinde 10. Türkiye Kent Konseyleri 

Platform Toplantısının Burhaniye‟de yapılması ve Engelli Meclisi kurulması konuları gündeme 

getirildi. Yapılan açık oylamada her iki önergede oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. 

 

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Etkinlikleri: Konseyimiz, Atatürk‟ü Anma Günü etkinlikleri 

kapsamında, 10 Kasım 2012 Cumartesi günü, çeĢitli sivil toplum örgütleri ile beraber çelenk töreni, 

saygı duruĢu ve Ġstiklal MarĢımızın okunmasının ardından “Atam Ġzindeyiz. Unutmadık, 

unutturmayacağız” pankartı ve dev bayrak eĢliğinde bir yürüyüĢ düzenledi.  
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Platform Yürütme Kurulu Toplantısına Katılım: Konsey BaĢkanı Necmi ġengider, Susurluk‟ta 

yapılan Kent Konseyleri Platformu‟nun Yürütme Kurulu Toplantısına katılarak, Aralık ayında 

Aliağa‟da gerçekleĢtirilecek Platformun 9. Genel Kurul Toplantısının gündeminin oluĢturulmasına 

katkıda bulundu. 

   

25 Kasım Dünya Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası Mücadele ve DayanıĢma Günü 

Etkinlikleri: Konseyimiz, Burhaniye Belediyesi Kadın DanıĢma Merkezi ve çeĢitli sivil toplum 

örgütleri ile beraber,25 Kasım 2012 Pazar günü, Kadına Yönelik ġiddetle KarĢı Uluslararası Mücadele 

Günü kapsamında her geçen gün  artan kadın cinayetlerini ve kadınlara uygulanan Ģiddeti kınamak 

amacıyla sessiz eylem gerçekleĢtirdi. Eylemin ardından bir basın açıklaması yapıldı. Son olarak gerçek 

yaĢanmıĢlıklar kaleme alınarak senaryolaĢtırılmıĢ, kadınların sorunlarını anlatan BoĢ Ġskemle adlı 

drama oyunu sergilendi. 

 

Platform Genel Kuruluna Katılım:08- 09 Aralık tarihlerinde Ġzmir- Aliağa‟da yapılan Türkiye Kent 

Konseyleri Platformu 9. buluĢmasına Konsey BaĢkanımız, Genel Sekreterimiz ve Genel Sekreter 

Yardımcımızla katılarak konseyimizi temsil ettik. Toplantı sonunda Aliağa Kent Konseyi BaĢkanı 

Yakup Öztürk tarafından, 30- 31 Mart 2013 tarihlerinde 10. Platforma ev sahipliği yapacak olan 

Burhaniye Kent Konseyi BaĢkanı Necmi ġengider‟e dönem baĢkanlığı plaketini teslim etti.  

 

Kadın Meclisi ÇalıĢmalarımız 

 

Seçimli Genel Kurul: 4 ġubat 2012 tarihinde Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi 2. Seçimli 

Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Oy birliği ile Hatice ENGĠN Kadın Meclisi BaĢkanı seçildi. 

 

Burhaniye Belediye BaĢkanlığını Ziyaret: Burhaniye Kent Konseyinin 4 ġubatta yapılan Kadın 

Meclisi Genel Kurulunda yeni seçilen Kadın Meclisi BaĢkanı emekli Öğretmen ve Önce Körfez 

Gazetesi yazarı Hatice Engin, Yürütme Kurulu Üyelerinden Tijen Erkol ve Saniye Demir Belediye 

BaĢkanı Fikret AKOVA‟yı makamında ziyaret ettiler. 

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği: Kadın Meclisi BaĢkanı Hatice Engin 

BaĢkanlığında, Belediye Kadın DanıĢma Merkezi, siyasi parti, sendika ve derneklerden oluĢan çeĢitli 

demokratik kitle örgütlerinin de katkıları ile bir organizasyon gerçekleĢtirildi. 8- 9- 10 Mart 

tarihlerindeki bu etkinlikte yürüyüĢ, basın açıklaması, kadınların el emeklerini sattıkları stant açılıĢı, 

seminer, oratoryo, film gösterimi, müzik dinletisi, “BoĢ Ġskemle” adlı drama gösterisi gibi etkinlikler 

gerçekleĢtirildi. 

GÜMÇED Etkinliğine Destek: 1 Nisan 2012 tarihinde Kadın Meclisi BaĢkanı Hatice Engin, Kadın 

Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı GÜMÇED‟in 

düzenlediği ve Zeytinli Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Dağlarımızı Vermeyeceğiz miting ve 

yürüyüĢ etkinliğine katıldılar. 

 

Cezaevi Ziyareti: Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri Anneler Günü nedeni ile 11 Mayıs 2012 günü 

Burhaniye C Tipi Kapalı ve Açık Ceza Ġnfaz Kurumu Kadın KoğuĢundaki annelere, küçük hediyeler 

ve kırmızı beyaz karanfillerle bir ziyaret gerçekleĢtirerek oradaki kadınların Anneler Gününü kutlayıp 

moral verdiler. 

 

Huzurevi Ziyareti: Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri Anneler Günü nedeni ile 12 Mayıs 

Cumartesi günü Burhaniye Kenan Sucuoğlu Huzurevini ziyaret ederek oradaki yaĢlılara çeĢitli 

hediyeler dağıttılar. Aynı zamanda onlarla ilgilenerek moral vermeye çalıĢtılar. 
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Platforma Katılım: Hatice Engin, TBMM Kadın Erkek EĢitliği Komisyonu, BM Kadın ve BirleĢmiĢ 

Milletler Kalkınma Programı ortaklığında yürütülen “Türkiye‟de Toplumsal Cinsiyet EĢitliğine ĠliĢkin 

ElveriĢli Ortamın TeĢvik Edilmesi Ortak Programı” kapsamında, 18 Mayıs 2012 tarihinde, 

Balıkesir‟de gerçekleĢtirilen “Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinde Geri Sayım BaĢladı Kampanyası 

Balıkesir Bilgi ve Deneyim PaylaĢım Platformuna” katıldı. Platformda,  tüm konukların ve kurumların 

çalıĢmaları görüĢülerek karĢılıklı bilgi alıĢ veriĢinde bulunuldu. 

Yaz Festivaline Katılım: Belediyemizin 29- 30 Haziran ve 1 Temmuz 2012 tarihlerine düzenlediği 

23. Burhaniye- Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivaline Kadın Meclisi olarak stand açarak katıldık. 

Standımızdaki, kadınlara karĢı her türlü Ģiddetin sona erdirilmesi amacı ile yapılan “Beyaz Kurdele 

Kampanyası” ve Kadınlar ne istiyor? sorusundan yola çıkarak, kadının kendi durum değerlendirmesini 

yaptığı cevapları aldığımız “ÖZGÜR DEFTER” ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. 

Engelli Meclisi ÇalıĢmalarımız 

1. Engelli Meclisi Genel Kurulu: 17 Kasım 2012 Cumartesi Günü, 1. Seçimli Engelli Meclisi Genel 

Kurulunu gerçekleĢtirdik. Seçimler sonucunda oy çokluğu ile Müfide Esringün Engelliler Meclis 

BaĢkanlığına seçildi. Daha sonra yapılan açık oylamada ise 6 kiĢilik yürütme kurulu üyeleri ile yedek 

üyeler seçildi. 

 

Burhaniye Belediye BaĢkanlığını Ziyaret:17 Kasım 2012 Cumartesi günü yapılan seçimin ardından 

seçilmiĢ olan Engelli Meclisi BaĢkanı Müfide Esringün, Yürütme Kurulu üyeleri Hayri Akduran ve 

Hasan Bilbay ile Genel Sekreter Yardımcısı BaĢak Gözümoğullar Savut ile Sekreterya Görevlisi Tarık 

Bomba Belediye BaĢkanı Fikret AKOVA‟yı makamında ziyaret ettiler. Yapmayı planladıkları 

çalıĢmaları Meclis BaĢkanı Esrin Gün ise kendilerinin yapmayı planladıkları çalıĢmalar hakkında bilgi 

verdi. 

 

Burhaniye Kaymakamlığını Ziyaret: 28 Kasım 2012 PerĢembe günü Engelli Meclisi üyeleri, 

Burhaniye Kaymakamı Ali Uslanmaz‟ı makamında ziyaret ederek engellilerin sorunlarını dile 

getirdiler. 

 

Dünya Engelliler Günü Etkinliği: Engelli Meclisimiz, Dünya Engelliler Günü kapsamında, 3 Aralık 

2012 Pazartesi günü, Meydan‟da Atatürk Anıtı‟na Çelenk koydu. Ardından Meclis BaĢkanı Müfide 

Esringün tarafından basın açıklaması yapıldı. Son olarak Engelliler ile dost ve yakınlarından oluĢan bir 

grup Sakatlar Derneği Burhaniye ġubesine gidip ġube BaĢkanı Hayri AKDURAN‟ı ziyaret ettiler. 

 

Turizm ve Çevre ÇalıĢma Grubu ÇalıĢmalarımız 

Kahvaltı Organizasyonu: Meziyet NARĠN BaĢkanlığındaki ÇalıĢma grubumuz, 28 Mayıs 2012 

tarihinde, Ova Apartta, ilçe turizminin baĢlıca sorunlarını tartıĢmak amacı ile Belediye BaĢkanı Fikret 

Akova, Konsey BaĢkanı Necmi ġengider, Konsey Genel Sekreteri Uğur Baykent, Uygulamalı Bilimler 

Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. M. Emin Akkılıç, Ġlçe Tarım Müdürü Dursun Okur, ve Konsey 

Yürütme Kurulu Üyeleri ile Sekretaryasının davetli olarak katıldığı bir kahvaltı organizasyonu 

düzenledi. 

 

Ekolojik ġiĢli Pazarı Ġnceleme Gezisi: 15 Eylül Cumartesi günü, Genel Sekreter Yardımcısı BaĢak 

Savut, Belediye Zabıta Komiseri Ġsmail AktaĢ ile ġiĢli Ġstanbul‟daki %100 Ekolojik ürünler pazarını 

inceledi. Buğday Derneği%100 Ekolojik Pazarlar Koordinatörü Batur ġehirlioğlu‟ndan pazarın iĢleyiĢi 

ve denetimi konusunda bilgi aldılar. 
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%100 Ekolojik Tarım ve Pazar Projesi: 2010‟da baĢlayıp Kaymakamlık ve Belediyenin de katkıları 

ile geliĢtirdiğimiz bu proje hayata geçirildi. 17 Eylül 2012 Pazartesi günü,  Kırtık Köyünde 37 

üreticinin projeye katılımı ile üretilen, Ecocert sertifikalı ürünlerin yer aldığı Pazar açılıĢı Burhaniye 

Kaymakamı Ali Uslanmaz tarafından gerçekleĢtirildi.  

 

Üniversitelilerden Organik Pazara Destek: Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler 

Yüksek Okulunda 17. Pazarlama Kongresi baĢlarken, Turizm ve Çevre ÇalıĢma Grubu BaĢkanı 

Meziyet Narin‟in katkıları ile okulun koridorunda sergilenen organik ürünlerin tanıtımı ve satıĢı 

yapıldı.  

 

BURHANĠYE BELEDĠYESPOR 

Kadın Basketbol Takımımız Türkiye Kadınlar Basketbol 2 . Liginde  

Erkek Voleybol takımımız Aroma Voleybol 2. liginde  

Erkek futbol Takımımız Balıkesir Süper Amatör liginde mücadele etmekte  

Briç – satranç Takımı ÇalıĢmalara devam etmektedir 

GüreĢ- tekvan-do takımı da çalıĢmalarını devam etmektedir. 

 

Kadın Basketbol Takımı  

2012-2013 sezonunda Burhaniye basketbol takımı 2. ligde mücadele etmekte olup bu mücadelenin 

sonucunda  ilk  8 „e kalarak playofflara katılmaya hak kazandı. Takımların çekilmesi ile ligi 7. 

bitirmemize rağmen önümüzdeki takımların ligden çekilmelerinden dolayı Kayseri de oynanacak  

play- out‟ lara katılma  hakkını kazanarak 4. oldu.  

Genç kızlarımız Türkiye Ģampiyonasında 8. cı oldukları için 2013 yılındaki turnuvalara ilk 8 e girme 

hakkını kazandı. Yıldız kızlarımız Anadolu Ģampiyonunda 4 üncü oldu, minik kızlarımız körfez 

turnuvasına katılarak 3. oldu.  Yıldız kızlarımızın körfez maçları ve A takımımızın maçları devam 

etmekte, son 3 maçımız kalmasına rağmen playofflara katılmaya hak kazanmıĢ bulunmaktadır. Spor 

okullarımız da 12 ay devamlı çalıĢmalarını sürdürmektedir.  

 

Erkek Voleybol Takımı  

Ġkinci lig voleybol erkekler liginde mücadele eden takımımız Tele Dünya Türkiye Kupası 1. etapta 

Gaziantep‟te oynanan maçlar sonucunda tur atladı. ġu an ligde 6. Sırada ve maçlar devam etmektedir.  

 

Alt yapılar  

Minik kızlarımız lig maçlarına katılarak 12 sporcumuzla birlikte Balıkesir grup maçlarından derece 

alamamıĢ olup, önümüzdeki sezon için çalıĢmalarını sürdürmektedir. 

 

Futbol A takımı 

14 takımın katıldığı Balıkesir süper amatör liginde toplam 26 maç yapılacaktır. Ligde baĢarıyla 

mücadele eden takımımız Ģu ana kadar yapılan 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet almıĢ 

bulunmaktadır. Puan sıralamasına göre, takımımızın Ģampiyonluk iddiası tüm hızıyla devam 

etmektedir. Lig sıralamasında 4. Sıradayız. Her maçta Burhaniye‟ye yakıĢır Ģekilde mücadele eden 

gençlerimiz, güvenildiği zaman gençlerin spora kazandırılması adına neler yapılabileceğinin kanıtıdır. 

Müsabakalarımız gururla devam etmektedir. 

 

Alt Yapılar 

U 15 takımımız Körfez 2. Oldu. 

U 17 takımımız Körfez Ģampiyonu oldu.  

U 19 takımımız Körfez Ģampiyonu oldu. 

U 11, U 13, U14 ve U16 takımlarımızın müsabakaları da ileriki tarihlerde baĢlayacaktır. Bu 

kategorilerle ilgili bilgileri ileriki tarihlerde vereceğiz.  
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Briç  

2012 yılında Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında açık ikili briç 

turnuvası düzenlenmiĢtir. Düzenlenen etkinlikte 120 briç oyuncusu centilmence bir mücadele 

sergilemiĢtir.  

Yaz boyunca her hafta 3‟er gün olmak üzere, tüm Körfezden gelen briç severlerin katılımıyla, açık 

ikili turnuvalar düzenlenmiĢtir.  

4 sporcuyla katılım sağladığımız, Balıkesir il temsilciliği turnuvasında, sporcularımız dereceye girerek 

ödül almıĢlardır.  

 

Türkiye Briç Federasyonu‟nun düzenlediği kıĢ yarıĢmasına ise belediyemiz 4 takımla katılım 

sağlamıĢtır. Tüm körfez takımlarının katıldığı turnuvada, iki takımımız “playoff”lara kalmayı baĢarmıĢ 

olup, turnuvada mücadele gösteren 8 takım Burhaniye Belediyesi briç lokalinde ağırlanarak 

yarıĢmıĢtır.  

  

Belediyemiz, briç sporu dalında Türkiye kulüpler arası Ege Bölgesi elemesine katılmıĢtır. 1. 

elemelerin KuĢadası‟nda yapıldığı karĢılaĢmalarda birinci etapta 33 takım arasından ilk 24 takım 

arasına girerek 2. Elemelerin yapılacağı Pamukkale, Denizli‟deki karĢılaĢmalara katılmaya hak 

kazanmıĢtır.  

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü olarak çalıĢmalarımıza seviyeli, nitelikli ve ilkeli olarak devam 

ediyoruz. 

 
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, gerçekleĢtirdiği tüm hizmetlerde halka açık, Ģeffaf belediyecilik anlayıĢını 

benimseyerek, değerli vatandaĢlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanında olmuĢ ve halktan aldığı 

destekle geliĢirken, halka verdiği hizmet kalitesini sürekli arttırmayı ilke edinmiĢtir. 

Belediyemiz bu hizmetleri gerçekleĢtirirken Meclis Üyelerimizin, Halkımızın, Sivil Toplum 

Örgütlerimizin ve tüm personelimizin katkılarının yanı sıra Ġl Genel Meclis Üyelerimizin ve ilgili 

Parlamenterlerin de desteğini almıĢtır. 

Emeği geçen herkese teĢekkür eder, Belediye BaĢkanlığımızın 01 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2012 

tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsayan 2012 Yılı faaliyet raporunu arz ederim. Saygılarımla.  

 

            31/12/2012 

 

Fikret AKOVA  

Burhaniye Belediye BaĢkanı 


