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Burhaniye Belediye Başkanlığı

TEMEL İLKELERİMİZ -  VİZYONUMUZ
- B e led iyem izde  hem şerilerim izi inançları, kimlikleri ya  da  

yaşam  tarzları itibari ile ötekileştirm eyen Tü m  vatandaşları 
kucaklayan,

- H izm eti belli kişiler, züm re ler, akrabalar, yan d aş la r için değil, 
halk için üreten,

- Fak ir M ah a lle le re  pozitif ayrım cılık  yapan . Y a tırım ların ı bu 
m ah a lle le re  öncelik  veren, H izm et p ro g ram larım ızd a  özellik le  
engelli -  dezavan ta jlı g rup lar ve  kad ın la r leh ine irade ortaya  
koyan,

- Y oksu lla ra  yard ım  yaparken  insan onurunu koruyan, ailenin  
ya  d a  kişinin yoksulluğunu as la  teşhir e tm eyen , H alkçılığ ın  
tem el ilkelerinden olan “ S ağ  elin verdiğini sol elin  
g ö rm eyecek” an lay ış ın ı ben im seyen,

- H arcam a larım ız ı ve  Y a tırım la rım ız ı mali disiplin içerisinde  
plan layan, H arcad ığ ım ız  her kuruşun hesabın ı m illete  
vereb ilen , Bütçe kullanım ları ile ilgili hem şerilerim izi ve  
kam uoyunu bilgilendiren, israfla m ü cad e le  eden  kul hakkını 
tem el ilke edinen,

- Yönetic i a tam a la rın d a  liyakat e s as ın a  m utlaka uyan, 
H alkçılığ ın  tem el ilkelerinden olan işi eh line  verm e  kuralını 
her a ta m a d a  göz önünde bulunduran, K am u ya ra rın a  uygun  
olm ası şartıy la  b izden önce başlatılm ış  projelerin devam ın ı 
sağlayan,

- B elediyeyi “A d a le tle ” yöneten , H akkı H ukuku ve  adaleti her 
ortam d a savunan  ve  gereğini yapan  B eled iye  ça lışan ların ın  
özlük hakların ı eksiksiz koruyan kim senin işi ve  aş ıy la  
uğraşm ayan

BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI OLACAKTIR.
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Burhaniye Belediye Başkanlığı

POLİTİKALARIMIZ

Burhaniye Belediyesi, temel hedefi doğrultusunda, 
Avrupa Kalite Modelini ve Uluslararası yönetim 
sistemlerini (Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim 
Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) 
kullanarak hizmet standartları ve yönetim 
mükemmelliğini sağlayacaktır.

Hizmetlerimiz belediyenin yönetim sistemleri 
doğrultusunda oluşturduğu politikaları doğrultusunda 
sunulmaktadır.

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

-Toplam Kalite Yönetimi anlayışımız 
doğrultusunda;

Tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan, 
gerektiğinde aşan üstün performans seviyesini elde 
etmek ve sürdürmek için iş süreçlerimizi kalite yönetim 
sistemine ve mükemmellik modeline uygun olarak 
gözden geçirerek etkililiğini ve verimliliğini sürekli 
iyileştirmeyi; paydaş memnuniyetini arttırmayı;

- Çevre Yönetimi anlayışımız doğrultusunda;

Yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uygun olarak 
toplumun sosyal ve ekonomik ihtiyaçları ile dengeli bir 
şekilde, çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve 
azaltılmasına yönelik yöntemler oluşturmayı; doğal 
kaynaklar ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını 
sağlamayı; atık oluşumunu kaynağında azaltmayı ve 
geri kazanılmasını sağlamayı;

- İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışımız doğrultusunda;

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve 
ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumayı ve güvenliğini 
sağlamayı; yürürlükteki mevzuatlara uyumlu bir 
şekilde, riskli durumların tespitini ve kontrolünü 
yaparak iş kazalarının oluşmasını önleyecek tedbirleri 
almayı;

- Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımız 
doğrultusunda;

Sürdürülebilir kalkınma için sorumluluklarımızı yerine 
getirerek; insan haklarını desteklemeyi, kaynakları en 
iyi şekilde kullanmayı, kanunlara ve etik kurallara 
uymayı ve toplumsal sorunların çözümü için katkıda 
bulunmayı;

- İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışımız 
doğrultusunda;

Ortak kurum kültürü ile hareket eden, mutlu kadın ve 
erkek çalışanların bizi temel hedefimize ulaştıracağı

bilinciyle; çalışanlarımıza adil, etik ve saygılı
davranmayı, güven ortamı içinde katılımlarını
desteklemeyi, karşılıklı iletişime açık olmayı, öğrenme 
ve gelişim olanaklarını sağlamayı, daha iyi performans 
göstermeleri için desteklemeyi ve çalışanlarımızın iş 
yaşam dengesini korumayı; taahhüt ederiz.

Uluslararası sözleşmeler ile belirlenmiş olan tüm 
haklara saygılı, demokrasi, özgürlük, katılımcılık, 
sosyal belediyecilik, eşitlik ve vicdanı odağına alan bir 
yerel yönetim anlayışı ve kurumsal kimlik ile

Sosyal ve teknik alt yapıda çağdaş dünya ülkeleri 
standartlarını yakalayan,

Doğal ve kültürel mirasın korunduğu ve geliştirildiği,

Gerek kurum içi organizasyon ve çalışma ortamında 
gerekse hizmet sunumunda toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlandığı, kadınların, engellilerin ve diğer 
dezavantajlı grupların kenti eşit derecede kullanma ve 
yararlanma hakkına sahip olduğu, topluma tam ve 
etkin bir şekilde dahil olmanın yanında kente dair karar 
süreçlerine eşit, kolay ve etkin bir şekilde katılımlarının 
sağlandığı,

Her türlü ayrımcılıktan uzak, kültürel, sosyal, cinsiyet 
kimliği, cinsel yönelim, etnik ve ekonomik farklılıkların 
gözetildiği ve bu farklardan kaynaklanabilecek 
eşitsizlikleri bertaraf edecek bir yönetim anlayışıyla 
hareket eden, hiçbir hemşerilerimizin kentsel yaşam 
kalitesinin zarar görmediği ve belediye hizmetlerine 
erişimde ayrıcalığa uğramadığı,

Yayaları, kadınları, engellileri, bisikletlileri hareket 
kısıtlılığı olan bireyleri kapsayan insan odaklı ulaşım 
altyapısının oluşturulduğu,

Sahipli ve sahipsiz tüm hayvan ve canlıların sağlık ve 
refahları için hizmet eden, koruyan, iyileştiren, doğaya 
saygılı, canlı ve hayvan dostu,

İnsan odaklı, insanlık onuruna ve bireysel özgürlüklere 
saygılı,

Mutlu, keyif alınan, keyif veren, gülümsenen, 
gülümseyen ve gülümseten, bir BURHANİYE 
oluşturmayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı taahhüt 
ederiz.

KENTLEŞMEPOLİTİKAMIZ 
Burhaniye Belediyesi olarak,

Planlı ve çağdaş bir yerleşimin oluşturulduğu,

Yaşam ve mekan kalitesinin iyileştirildiği,

Doğal afet ve deprem kaynaklı risklerin azaltıldığı,
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1-BAŞKANIN SUNUŞU

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
yönetim alanında hızlı ve köklü değişimler 
yaşanmaktadır. Bir yandan küreselleşme, 
diğer yandan sosyal ve teknolojik 
gelişmeler bu değişimleri kaçınılmaz 
kılmıştır. Kurumlar değişimi daha iyi 
yöneterek temel hedeflerine ulaşmak için 
planlı hareket etmek, gerektiğinde de 
değişen koşullara göre planlarını 
güncellemek zorundadırlar.

Bu nedenle stratejik planlama ve stratejik 
yönetim anlayışı özel sektörde olduğu 
kadar kamu sektöründe de önem 
kazanmıştır. Dünyada yaygınlaşan "birlikte 
yönetim anlayışı” ile yerel yönetimlerin 
yeni stratejiler oluşturması zorunlu hale 
gelmiştir.

Kamuda stratejik planlama uygulaması 
mali disiplin sağlanması, kaynakların 
stratejik önceliklere uygun dağıtılarak etkin 
kullanımı ve hesap verme sorumluluğunun 
geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. 
Yerel yönetimlerde daha etkin ve verimli 
bir kamu yaratabilmek için Stratejik 
Planlama ve stratejik yönetim anlayışının 
yerleşmesi gerekmektedir.

ytsmrti

K E N D İS İ İÇ İN  D E Ğ İL
S 0 * ' r  GELECEKLER İÇİN

Ülkemizde kamu yönetimi alanında önemli 
yasal değişiklikler yapılmıştır ve yeni 
yapılanma devam edecek gibi 
görünmektedir. Bu yapılanmanın en 
önemli ayağı dünyada yaygınlaşan 
stratejik yönetim anlayışı 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 
5393 sayılı Belediye Kanunu ile 
Belediyelerde zorunlu hale gelmiştir.

Dolayısıyla Burhaniye Belediyesi de bu 
çerçeve de çalışmalarına başlamıştır.

Belediyemiz, doğru bir liderlik örneği ile 
yönetimde katılımcılığı, şeffaflığı ve hesap 
verilebilirliği amaç edinmiştir. Türkiye'nin 
örnek ve lider yerel yönetim kurumu 
olmak” vizyonumuz çerçevesinde 
belediyemize özgü yönetim modeli ile 
hizmet anlayışını içine stratejik plan ve 
hedeflerimizi belirleyip ve bunların 
gerçekleştirilmesini sağlamak zorundayız.

Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım,

Belediyemizin gerek projeleri ve gerekse 
çok kısa bir sürede gerçekleştirdiğimiz 
yatırımlar ve gelecek yıllarda yapacağımız 
projelerle ülkemizde de pek çok kurum ve 
kuruluşa örnek olacağına inanıyorum.

Bu açıdan öncelikle mesai arkadaşlarıma, 
muhtarlarımıza, mahalle komitelerine, sivil 
toplum örgütlerine ve vatandaşlarımıza, 
akademik oda temsilcilerimize, kamu 
kurum ve kuruluşlarına bu konuda büyük 
görev düşmektedir. Bu düşünceyle 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. 
Yolumuz uzun ve bizden hizmet bekleyen 
Burhaniyelileri mahcup etmeyeceğimize 
olan inancımla hepinize teşekkür ederim...

Ali Kemal DEVECİLER 
Burhaniye Belediye Başkanı
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2- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM

2.1.YASAL DAYANAK

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

- 5393 sayılı Belediye Kanunu

- 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanun ve 
kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun

- 26/05/2006 tarih ve 26179 sayılı " Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya 
İlişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik"

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme (mad.9):

"Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel 
ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve 
ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler 
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı 
yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar."

"Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için 
bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve 
hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar."

"Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç 
ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar."

Stratejik Plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama 
sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planın kalkınma planı ve programları ile 
ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı yetkilidir.

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/30 md.) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile 
bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı 
hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç 
ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin 
bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin 
bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer 
hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi 
tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer 
alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu;

Stratejik plan ve performans programı (mad.41)

"Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma
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planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu 
yılbaşından önce de yıllık performans planı hazırlayıp belediye meclisine sunar."

"Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum 
örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra 
yürürlüğe girer."

"Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasın esas teşkil eder ve 
belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir."

Belediye Bütçesi (mad.54-55)

"Belediyelerin denetimi; faaliyet ve İşlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, 
çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yöntem ve kontrol sistemlerinin geçerli, 
güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla hizmetlerin süreç ve 
sonuçlarını, mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve 
kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara 
dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek İlgililere 
duyurmaktır."

"Belediyelerde İç ve dış denetim yapılır. Denetim İş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mail 
ve performans denetimini kapsar."

Belediye Bütçesi (mad.61)

"Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, 
belediyenin mail yıl ve izleyen İki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin 
toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir."

Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri (mad.38/b)

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

Yönetmeliğe göre;

Stratejik Planlama sürecinde;

Kamu idarelerinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum 
kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer tarafların katılımları sağlanır ve 
katkıları alınır.

Mali Hizmetler Birimi koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür.

Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için 
güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları 
değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir

2.2. STRATEJİK PLAN SÜRECİ

Stratejik Planlama; kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve 
politikalarını, hedef ve önceliklerini, misyon ve amacına uygun yönetimsel kararlarını 
uygulamak, kalıcı bir rekabetçi avantaj sağlayacak yeteneklerini geliştirmek için fiziksel ve 
fiziksel olmayan tüm kaynaklarını tahsis etmeye yarayan bir araçtır ve Kamu Kurumlarında 
yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmiştir.
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Burhaniye Belediyesi olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yayınladığı " 
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu" rehberliğinde, Stratejik Planlama tekniğine 
uygun bir şekilde yürütülen çalışmalara hazırlık süreci ile başlanmıştır.

Stratejik Plan çalışmalarının her aşamasında üst yönetim, müdürlükler, stratejik plan ekip 
üyeleri, paydaşlarımız ve mahalle komitelerimiz yüksek katılımla yer almıştır. Belediye 
bünyesinde düzenlenen Çalıştaylar ve Mahalle Komiteleri ile yapılan Stratejik Plan Atölyeleri 
İle kamu yönetiminde örnek gösterilebilecek katılımcı stratejik plan çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın katılımı her 
zaman ön planda tutularak Stratejik Planın tüm çalışanlar ve Burhaniyeliler tarafından 
sahiplenilmesi hedeflenmiştir.

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
BAŞKAN
Ali Kemal DEVECİLER 
BAŞKAN YARDIMCISI 
Tamer MİDİLLİ 
KOMİSYON BAŞKANLARI
Murat YAZGAN, Oktay ERBALABAN, Murat TURAN, Hasan METİN
Mehmet ÇAKIR, Çiğdem KARASAKAL AVCU, Elvan ASLAN, Hasan KÜÇÜKDERELİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ
Murat YAZGAN - Oktay ERBALABAN - Mehmet ZEYBEK - Bülent BAŞARAN- 
Cemal AKKILINÇ
STRATEJİK PLAN KOORDİNASYON EKİBİ
Yazı İşleri Müdürü Tamer MİDİLLİ
İnsan Kaynakları Müdürü Seda TAŞKENT
Mali Hizmetler Müdürü Şakir AKOVA
İmar Ve Şehircilik Müdür V. Uğur SEVİNÇ
Bilgi İşlem Müdürü Belmur ALTINTAŞ
Kültür Ve sosyal İşler Müdürü Yüksel YÜCE 
Basın Ve Halkla İlişkiler Müdür V. Yüksel YÜCE 
Plan ve Proje Müdürü Güngör PERSİL
Zabıta Müdür V. Emre ŞAHİN
Temizlik İşleri Müdür V. Çağrı BİRİMENLER
Destek Hizmetleri Müdür V. Zehra YÜCE
Fen İşleri Müdürü İnanç ERTURAN
Sağlık İşleri Müdür V. Barış HAKAN
Muhtarlık İşleri Müdürü Murat BEKTAŞ
Park Bahçeler Müdür V. Emel GÖKTEKİ N
Emlak ve İstimlak Müdürü Aynur ÇAKMAK
Tarımsal Hizmetler Müdür V. Murat BEKTAŞ
Çevre ve Koruma Kontrol Müdürü İsmail AKTAŞ
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2.3.ANALİZ ÇALIŞMALARI 

Dış Çevre Analizi
Dış çevre analizi yapılırken farklı konu başlıkları altında ekipler oluşturulmuş (Politika, 

Ekonomi, Sosyal, Teknoloji, Çevre, Yasal) ve bu ekiplerde farklı müdürlüklerden farklı 
uzmanlık alanlarından kişiler yer almıştır. Türkiye, Ege Bölgesi, Balıkesir ve Burhaniye 
ölçeğinde tespit edilen fırsat ve tehditlerin yanı sıra farklı konularda dünya standartları 
araştırılmış, bu çerçevede Belediyemizin mevcut durumu analiz edilmiş ve dünya standartları 
ile karşılaştırılmıştır.

İç Çevre Analizi

İç çevre analizi yapılırken ise Belediyemizin temel performans göstergeleri olan 
Stratejik Hedef Gerçekleşme Oranı, Süreç Performans Hedeflerinin Gerçekleşme Oranı, 
Vatandaş Memnuniyeti Anketi, Meclis Üyesi Memnuniyet Anketi, Çalışan Memnuniyet Anketi, 
Muhtar Memnuniyet Anketi sonuçları ve anketlerin kırılımları incelenmiş ana tema bazında 
kuvvetli yönler ve iyileştirmeye açık alanlar belirlenmiştir. Bunların yanı sıra Belediyemize ait 
ekonomik veriler, insan kaynakları bilgileri, özdeğerlendirme ve dış değerlendirme bulguları, 
mevcut projelerin tamamlanma oranları incelenmiş, mevcut park ve sosyal donatı alanlarının 
mekânsal etki analizleri yapılmıştır.

GZFT Analizi

Yapılan kapsamlı dış çevre ve iç çevre analizlerinden elde edilen bulgular detaylıca 
analiz edilerek fırsatlardan yararlanmamızı ve tehditleri bertaraf etmemizi sağlayacak güçlü 
yönler, fırsatları kaçırmamıza ve tehditlerle karşı karşıya kalmamıza neden olabilecek zayıf 
yönler belirlenerek, bu doğrultuda stratejiler geliştirilmiştir.
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3-MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1.BURHANİYE TARİHÇESİ

Burhaniye uygarlıklar beşiği Anadolu’nun kuzey Ege kıyısında antik kent 
Adramyttion’la (Ören) tarih sahnesinde yerini aldı. Daha sonra bu topraklarda egemenlik 
kuran Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılarla varlığını sürdürdü. Kurtuluş Savaşımızda 
Kuvvai Milliye’nin bölgemizdeki karargahı olarak, yakın tarihimizin şanlı sayfalarına onurla 
adını yazdırdı. Bugünün Burhaniye’si zeytin ağaçlarının mavi Ege ile kucaklaştığı bir barış ve 
esenlik kentidir.

Burhaniye doğa, tarih ve insan kaynaklarının zenginliği, dostluk ve hümanizması ile 
gerçekten yaşanmaya değerdir. Bu kente bulunduğunuz sürece ona olan ilginiz mutlaka 
artacak ve ilgi duydukça yeni değerler keşfedeceksiniz.

4000 yıldır bir uygarlık maratonu sürdüren bu güzel yurt köşesinden, sevgilerimizle 
birlikte size yürek dolusu merhaba diyoruz.
ADRAMYTTEİON: Burhaniye’nin ünlü turistik mahallesi Ören’in antik çağdaki adıdır. Bu ad 
Lidya Kralı ünlü KRAZÜS’ün kardeşi ADRAMYS’den kaynaklanır.

Adramyttion Lidyalılardan sonra Perslerin, Makedonların daha sonrada Romalıların 
egemenliğine girdi. Bu dönemde imparatorluğun adalet örgütünün merkezi oldu. Romanın 
bölünmesinden sonra Bizans sınırları içerisinde kalan kent yaklaşık 200 yüzyıl bu egemenlik 
altında kaldı. MS 718 yılında İstanbul’u kuşatan İslam ordularınca ele geçirildi. 1076 da 
Anadolu Selçuklularının egemenliğine giren kent daha sonra Haçlı seferleri sırasında Haçlı 
orduları tarafından ele geçirilip yağmalandı. Adramyttion çok değerli ve eski bir tarihe 
sahiptir. Assos, Sardes, Pergamon ve Ephesus ile birlikte o çağların en önemli 
kentlerindendir. Antik Adramyttion kenti kalıntılarının bulunduğu Ören’ de arkeolojik kazılar 
başlamıştır. Bu kazılarda çok değerli tarihi eserlerin gün ışığına çıkması beklenmektedir.
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ANAHOR (PİDASUS) : Burhaniye ve körfez bölgesinin bilinen ilk insan yerleşimidir. Bu 
günkü İskele mahallesinde, MÖ 1443 yılında MYSİA halkı tarafından kurulmuş ve antik 
çağda ADRAMYTTİON’ a bağlı olarak varlığını sürdürmüştür.

BELEDİYE: 1867 yılında kurulan Burhaniye Belediyesi, 152 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin en 
köklü belediyelerinden birisidir. Bu sürede Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile birlikte 
27 seçilmiş başkan görev almıştır. Kurumun karar organı niteliğindeki Belediye Meclisi 25 
üyeden oluşmaktadır.

BURHANİYE: İlçemizin bu günkü adıdır. 19. yüzyıl Osmanlı padişahı Abdülhamit’in oğlu, 
şehzade Burhanettin’den dolayı bu adı almıştır. 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar ise bu günkü 
Kızıklı köyü yolundaki Roma dönemi su kemeri nedeniyle Kemer adı ile anılmıştır. Bu ad hala 
yaşlı Burhaniyeliler ve köylülerce kullanılır.
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CAMİLER: Burhaniye’de tarihi önem ve değer taşıyan yapılardır. Tarih sıralamasına göre 
şunlardır; Mehmedemin Ağa Camii (Memiş) - 1743, Hanay Camii-1750, Hasanağa Cami- 
1756, Hacıahmet Camii-1798, Koca Camii- 1890

COĞRAFİ KONUM: Burhaniye kuzey Ege bölgesinde, Balıkesir ili sınırları içerisindedir. 

Batısında Ege denizi, kuzeyinde Edremit, doğusunda Havran, güneyinde Gömeç ve Ayvalık 

ve güney doğusunda Bergama ile komşudur. Kuzeyinde yer alan Kaz dağları (Mitolojik adı 

İda) doğu ve güney doğusunda yer alan Madra dağları arasındaki düz ve verimli topraklardan 

oluşan ova üstünde kurulmuştur. İlçe merkezi denizden 4 km. içeridedir. Denizden ortalama 

yüksekliği (Rakım) 10 metredir. İlçenin Ege denizine 20 km uzunluğunda kıyı bandı vardır. 

Bu kıyı bandında kilometrelerce uzunluğunda ince ve temiz kumlu doğal plajlar yer 

almaktadır.
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DEVE GÜREŞLERİ: Burhaniye'nin geleneksel deve güreşleri, her yılın kış mevsiminde, 
aralık ya da ocak ayları içerisinde gerçekleştirilir. Ege bölgesinin en namlı develeri bu 
güreşlerde, Burhaniye’de güreş tutarlar. Bölgesel folklorik değer ve kültürümüzün özgün bir 
parçası olan deve güreşlerini Burhaniye halkı ve konuklar büyük bir coşku ile izlerler.
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GEZİ VE MESİRE YERLERİ:

Ören Mahallesi= Bütün Türkiye’de tanınan, Burhaniye'nin ünlü dinlence ve eğlence 
merkezidir. İlçenin gezilmeye görülmeye ve yaşanmaya değer en gözde yeridir.

İskele Mahallesi= Körfez bölgesinin en büyük yat limanının bulunduğu İskele Mahallesi güzel 
bir Turizm beldesi görünümündedir. Kıyıdaki balık lokantaları ve çay bahçeleri ile ayrı bir 
özelliğe sahiptir.

Öğretmenler Mahallesi= Otel, motel ve pansiyonları ile turistik konaklama eğlence, alışveriş 
olanaklarının yanı sıra temiz ve bir doğal plaja da sahiptir.

Seklik tepe çamlığı= İlçe merkezine 3 km. uzaklıktaki Seklik çamlığı temiz havası, çam ve 
zeytin ağaçları ile kaplı doğası ve bol su kaynakları ile huzurlu bir mesire yeridir.

Ayaklı kır bahçesi= Ören tepe arkasında, Ören- Akçay sahil yolu üzerindeki Ayaklı kır 
bahçesi modern düzenlemesi ile keyifli bir mesire yeridir.

Taylıeli Mahallesi= İlçe merkezine 7 km. İskele mahallesine 1.5 km. uzaklıktaki mahallemiz, 
Burhaniye'nin tarihindeki öneminin yanı sıra körfez bölgesinin büyük bir bölümünü kapsayan 
panoramik manzarası ile görülmeye değerdir. Çam ve zeytin ağaçları ile kaplı doğası ve bol 
suyu ile ideal bir mesire yeridir. 5000 kişi kapasiteli Amfi Tiyatrosu ve Rekreasyon Alanına 
sahiptir.

Pelitköy Beldesi= Bağlarburnu Plajları bölgenin en temiz ve kuytu limanına sahiptir.

Murat Çeşme = İskele mahallesinin 2 km. kadar güneyinde deniz kıyısında temiz denizi, suyu 
ve güzel doğası ile keyifli bir mekândır.

İKLİM ÖZELLİKLERİ: Akdeniz ve Ege iklimlerinin karakteristik özelliklerini gösterir. Antik 
çağlarda 1001 rüzgârlar vadisi diye anılmış olan yörede, kuzeyde Kaz dağları ve güneyde 
Madra dağlarının oluşturduğu jeolojik konum nedeniyle meltem, imbat ve poyraz rüzgârları 
hâkimdir. Bu durumun yarattığı sürekli hava sirkülasyonu, havasının çok temiz ve sağlıklı 
olmasını sağlar. İsviçre’deki Alp dağları ile birlikte dünyanın oksijen oranı en yüksek ender 
yerlerinden birisidir.

KAMP OLANAKLARI: Burhaniye’nin birçok yeri doğal kamp alanıdır. Bunun yanı sıra Ören 
İğdeburnun da turizm işletme belgeli 1. sınıf bir karavan ve kamping işletmesi bulunmaktadır. 
Ayrıca Ören’ nin hemen girişinde de çadır ve karavanların için bir kamping alanı vardır.

KAPLICA VE İÇMELER:

Pelitköy Zeytin pınarı içmesi = Burhaniye’ye 12 km., Pelitköy’e ise 2 km. uzaklıktadır. 
Ortalama 20 derece sıcaklığındaki su, safra yolu hastalıkları ile karaciğer ve bağırsak 
rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Yaz aylarında Pelitköy’ den otobüs seferleri 
düzenlenmektedir.

Dutluca içmeleri ve Damlarca suyu = Burhaniye’ye 9 km. uzaklıkta Dutluca Mahallesindeki 
içme suyu ortalama 16 derece sıcaklıktadır. İdrar yolları ve böbrek rahatsızlıklarına iyi 
gelmektedir. Bu köyde ayrıca Damlarca yıkanma suyu da bulunmakta ve cilt hastalıkları için 
yararlı olmaktadır. Ulaşım köy minibüsü ile sağlanmakta ve günü birlik gidilip 
gelinebilmektedir.
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KURTULUŞ GÜNÜ (8 Eylül 1922): Bölgemizde Kuvvayi Milliye’nin örgütlenmesini 

gerçekleştirip, Anadolu’da ilk direniş karargâhlarından biri olarak Ulusal Kurtuluş Savaşımıza 

omuz veren Burhaniye, 8 Eylül 1922 de düşman işgalinden kurtulmuştur. Kurtuluş gününün 

çok ilginç ve Türk insanının yaratıcı zekâsının güzel bir örneği olan ünlü "Borazan Çavuş” 

öyküsü vardır. Büyük taarruz sonrası bozulan ve hızla Anadolu’yu terk etmeye başlayan 

işgalci düşmanın Burhaniye’ deki birliği de ilçeyi yakıp yıkarak çekilmeye hazırken bu durumu 

öğrenen Burhaniyeli Kuvvayi Milliyeciler zekice bir plan yaparak 8 Eylül 1922 sabaha karşı 

uygulamaya giriştiler. Borazan Çavuş Hanay Camiinin minaresinden Türk Ordusu ilçeye 

girmek üzereymiş gibi hücum borusu çalarak düşmanın paniğe kapılması sağlamış, böylece 

işgalci güçler hiç bir kıyım ve yıkım yapamadan ilçeyi terk etmişlerdir. Burhaniye halkı her yıl 

8 Eylülde kurtuluş gününü coşku dolu törenlerle kutlar.

BURHANİYELİ
KUVA-YI MİLLİYECİLERİMİZDEN

KADİR EFE'NIN TABANCASINI VE

BORAZAN İSMAİL CAVUŞ’UN

BORAZANI Nl SİMGELEMEKTEDİR
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MAVİ BAYRAK: Burhaniye-Ören, Avrupa Çevre Eğitim Kuruluşu (FEEE) koordinasyonu ile 
uygulanan, çevre eğitimi ve turizm konusunda uluslararası bir kriter olan Mavi Bayrak 
ödülünü almaya hak kazanmıştır. Önümüzdeki yıllarda da bu ödüle sahip olmak için gerekli 
girişim ve çalışmalar yapılmaktadır.
ÖREN: Adı Burhaniye ile özdeşleşmiş olan Ören, Türkiye’nin en seçkin ve özgün turistik 
merkezlerinden birisidir. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından, tarihi 
Adramyttion Kenti nedeniyle antik sit ve 150 yaşını aşkın palamut meşesi ağaçları nedeni ile 
de doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. 1956 yılındaki, planlı kuruluş ve 
yapılaşması ile bu konuda Türkiye’nin ilk ve örnek tatil beldelerinden birisidir. Tarih ve 
doğanın böylesi bir buluşmasına mekan olan Ören Türkiye’nin en prestijli ve güzel turistik 
merkezlerinden biri olarak gerçekten görülmeye değer.
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PLAJLAR: Ege denizine 20 km uzunluğunda kıyısı bulunan Burhaniye’de büyüklü, küçüklü 
birçok doğal plaj bulunmaktadır. Temiz kumu, suyu ve çevresi nedeniyle bu plajların tümünde 
iç rahatlığıyla denize girilebilir. İçerisinde duş, büfe, kano, plaj şemsiye ve şezlongları gibi 
olanakları ile en donanımlı ve büyük olanlar Ören, Öğretmenevleri, Denetko ve Orjan 
plajlarıdır. Yine bu plajlar içerisinde Ören ve Öğretmenevleri plajları Mavi Bayrak çevre ödülü 
almıştır.
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TARIM: Burhaniye’nin en önemli tarım ürünü zeytin ve zeytinyağıdır. Bunun dışında orta 
turfanda, yaş sebze ve meyve üreticiliği de ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutar. Gıda 
endüstrisi niteliğindeki zeytinyağı fabrikalarının yanı sıra ilçemizde ikide salça ve konserve 
fabrikası bulunmaktadır. Ürünlerini yurt dışına da ihraç eden bu fabrikalar, Burhaniye’nin gıda 
sanayi konusundaki potansiyellerinin de bir göstergesidir. Narenciye üretiminin de ilçe 
tarımında önemli bir yeri vardır. 1970 li yıllarda kurulmaya başlayan mandalina bahçeleri 
geniş alanlara yayılmaktadır. Ayrıca çok olmamakla birlikte pamuk, incir ve daha iç 
kesimlerde üzümde yetiştirilir. Ormancılık ve arıcılıkta oldukça önemlidir.

TURİZM DANIŞMA: Burhaniye İlçe Turizm Müdürlüğü Danışma Bürosu Ören’ deki 
merkezinde ilçemize gelen turistlere her konuda gerekli bilgileri vererek yardımcı olmaktadır. 
Tel: 0 266 416 35 00 - Ören’ de bulunan Burhaniye Belediyesi Zabıta Danışma Bürosu da 
turizm danışma hizmeti vermektedir. - Tel: 0 266 416 30 99

ULAŞIM: Coğrafi konum olarak Çanakkale, Balıkesir ve İzmir üçgeni içinde yer alan 
Burhaniye’ den bu üç ilimize ve bu illerden Burhaniye’ye her günün her saatinde otobüs 
bulunabilmektedir. Ayrıca Ankara, Bursa ve İstanbul gibi diğer büyük illerimize de sıklıkla 
otobüs seferleri vardır. Diğer bir ulaşım olanağı da hava yoludur. Burhaniye’ ye yaklaşık 5 
km. mesafede Çanakkale-Balıkesir ana karayolu üzerinde Balıkesir Körfez Kocaseyit 
Havaalanımız mevcuttur. Burhaniye’mizin önemli merkezlere uzaklığı şöyledir; Balıkesir: 93 
km. -Ankara: 623 km. -İstanbul (Çanakkale üzerinden): 464 km. İstanbul (Bursa üzerinden): 
486 km. -Bursa: 243 km. -İzmir: 190 km. Çanakkale: 142 km. -Ayvalık: 34 km. -Edremit: 13 
km. -  Akçay: 23 km. Altınoluk: 41 km.-Assos (Behramkale) :105 km. -Truva: 123 km.- 
Dikili:70 km. Bergama: 82 km. -  Selçuk (Efes) : 245 km.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI: Zeytin ve zeytinyağı Burhaniye için bir yaşam tarzının ifadesi ve 
en vazgeçilmez ürünleridir. Burhaniye’yi bir dünya kenti yapan en büyük özelliği, dünyanın en 
kaliteli ve nefasetli zeytinyağının burada üretilmesidir.

Mikroklimatik özelliğinden dolayı kandillerde is çıkartmadan yandığı için yüz yıllarca Avrupa 
saray ve kiliselerinde Burhaniye zeytinyağı kullanılmıştır. Burhaniye’de altı tür zeytin ağacına 
rastlamak mümkündür. Türkiye zeytin üretiminin yaklaşık üçte birini karşılayan Balıkesir
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ilindeki 7 milyon zeytin ağacının 3 milyonu Burhaniye’dedir. Burhaniye Türkiye zeytin 
üretiminin yaklaşık yedide birini karşılar. Zeytinyağı rekoltesi konusunda da Türkiye ve hatta 
dünyanın en önde merkezlerinden biri olan Burhaniye bu anlamda bir dünya kenti olmayı 
gerçekten hak etmiştir. Bir doğa mucizesi olan zeytinyağı konusunda herkese yararlı 
olabilecek bazı bilgileri sizlere sunuyoruz.

Zeytinyağının beslenme değeri ve sağlığa yararlı yönleri:

*Zeytinyağı A, D, E ve K vitaminlerini bolca içerir.
* İnek sütüne karıştırıldığında ana sütüne en yakın bir besin niteliği taşır.
* + 170 dereceye kadar ısıtılsa dahi içindeki vitamin ve mineralleri koruyabilen tek yağdır.
* Kızartmalarda 10 kez kullanılsa dahi vasıflarını kaybetmez.
* Kolesterole neden olmadığı için kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı en güvenilir yağdır.
* Mide, ince bağırsak ve safra kesesi hastalıklarının önlenmesinde en etkili doğal ilaçtır.
* Sürekli kabızlık çekenler içinde tedaviye büyük katkı sağlar.
* Yaşlılık rahatsızlıkları, deri bozuklukları, saç dökülmesi, kepek sorunu diş eti şikayeti 
olanlara ve daha bir çok hastalıkların tedavisinde yararı vardır.
Üretim Teknikleri
Natürel zeytinyağı: Geleneksel sıcak sulu baskı (pres) yöntemi ile elde edilir.
Kontinü: Yüksek devirde yüksek ısı yöntemi ile üretilir.
Riviera: Yüksek asitli yağların rafine edilerek asit oranı düşürülüp içine % 10-15 kadar 
yemeklik yağ ilavesi ile elde edilir. Renk ve tat yönünden ayçiçeği yağına benzemesi 
nedeniyle bazı tüketiciler tarafından tercih edilebilir. Natürel değildir.
Zeytinyağı çeşitleri:

0.3-1 Asit: Sızma, 1-1,5 Asit: Extra Extra, 1,5-2,5 Asit: Extra, 2,5- 3,5 Asit: Yemeklik
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Zeytinyağının Kontrolü:
Zeytinyağını niteliği laboratuvar analizleri ile ortaya çıkar. Ancak pratik olarak da 

gerçek ve doğal olduğunu anlamak, buzdolabında kısa bir süre tutmakla mümkündür. Gerçek 
zeytinyağı donar. İçinde katkı maddesi varsa donmadan sıvı halde kalır.
3.2. EĞİTİM

Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün toplumlarda olduğu gibi Türk Toplumunun da 
gelişmesi ile milli eğitim sistemi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Çünkü kalkınmayı 
geliştirmenin yolu buradan geçmektedir. TÜİK verilerine bakıldığında Burhaniye deki nüfusun 
% 5 e yakın bölümünün okuma yazma bilmediği görülmektedir. Bu dilimde okuma yazma
bilmeyen kad ınların erkeklere göre daha fazla olduğu göze çarpmaktadır.

SIRA NO AÇIKLAMA OKUL
SAYISI

ÖĞRENCİ
SAYISI

DERSLİK
SAYISI

1 Resmi Lise Müdürlükleri 9 2405 133
2 Özel Lise Müdürlükleri 3 230 28

3 Özel İlkokul-Ortaokul Müdürlükleri 22 4119 285

4 Resmi İlkokul-Ortaokul Müdürlükleri 3 255 25

5 Resmi Anaokulu Müdürlükleri 3 220 13

6 Özel Anaokulu Müdürlükleri 2 - 2
KAYNAK 201 8 Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre

• Yaş Gruplarına Göre O kur Yazarlık Durum Çizelgesi
OKUMA YAZMA 
DURUMU BİLİNMEYEN KİŞİ OKUMA YAZMA 

BİLEN KİŞİ OKUMA YAZMA 
BİLMEYEN KİŞİ

14-17 5 14-17 2808 14-17 1
18-21 9 18-21 3095 18-21 2
22-24 9 22-24 2356 22-24 7
25-29 18 25-29 3688 25-29 18
30-34 29 30-34 3870 30-34 34
35-39 21 35-39 4371 35-39 22
40-44 21 40-44 4144 40-44 27
45-49 33 45-49 4350 45-49 37
50-54 53 50-54 4190 50-54 53
55-59 76 55-59 4464 55-59 76
6-13 80 6-13 5253 -

KAYNAK 2018 TÜİK verileri.

3.3.DEMOGRAFİK YAPI
• Burhaniye Nüfusunun Cinsiyete Göre Dağılımı

Satırlar
Erkek Kadın TOPLAM

2014 Burhaniye 29.013 28.541 57.554

2015 Burhaniye 29.267 27.823 57.090

2016 Burhaniye 29.565 28.235 57.800

2017 Burhaniye 30.190 28.585 58.775

2018 Burhaniye 31.158 29.641 60.799
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KAYNAK 2018 Yılı TÜİK verileri

• Mahallelere Göre Burhaniye Nüfus Dağılımı

S IR A  N O M A H A L L E  A D I
T O P L A M
N Ü F U S

E R K E K
N Ü F U S

K A D IN
N Ü F U S

1 A Ğ A C IK  M AHALLESİ 200 98 102

2 A V U N D U K  M AHALLESİ 52 23 29

3 BA H AD IN LI M AHALLESİ 636 329 307

4 B A H Ç E LİE V LE R  M AH ALLESİ 10,221 5,042 5,179

5 BÖ R EZLİ M AHALLESİ 2,563 2,104 459

6 C U M H U R İY E T  M AHALLESİ 5,701 2,939 2,762

7 ÇALLI M AH ALLESİ 30 17 13

8 Ç A M TE P E  M AHALLESİ 107 57 50

9 Ç O R U K  M AH ALLESİ 359 184 175

10 D AM LALI M AH ALLESİ 127 65 62

11 D U T LU C A  M AH ALLESİ 310 162 148

12 G E R İŞ  M AHALLESİ 2,132 1,029 1,103

13 H A C IA H M E T M AHALLESİ 3,999 1,942 2,057

14 H AC IB O ZLA R  M AHALLESİ 183 96 87

15 H İS A R K Ö Y  M AHALLESİ 178 90 88

16 H Ü R R İY E T  M AH ALLESİ 772 384 388

17 İSK ELE M AHALLESİ 2,417 1,172 1,245

18 K A R AD E R E M AH ALLESİ 580 303 277

19 K IR T IK  M AH ALLESİ 252 127 125

20 KIZIKLI M AHALLESİ 1,727 890 837

21 KO C AC AM İ M AHALLESİ 4,869 2,391 2,478

22 K U R U C A O LU K  M AH ALLESİ 263 131 132

23 K U Y U C A K  M AHALLESİ 36 16 20

24 KU Y U M C U  M AH ALLESİ 452 242 210

25 M A H K E M E  M AH ALLESİ 5,44 2,707 2,733

26 M EM İŞ M AHALLESİ 3,321 1,64 1,681

27 Ö Ğ R E T M E N LE R  M AH ALLESİ 4,646 2,241 2,405

28 Ö R EN  M AHALLESİ 3,097 1,416 1,681

29 P E LİTKÖ Y M AHALLESİ 2,478 1,241 1,237

30 S Ü B E Y LİD E R E  M AH ALLESİ 267 136 131

31 Ş A H İN LE R  M AH ALLESİ 284 148 136

32 Ş A R K Ö Y  M AHALLESİ 562 291 271

33 TA H TAC I M AH ALLESİ 154 75 79

34 TAYLIELİ M AH ALLESİ 264 137 127

35 Y A B A N C ILA R  M AHALLESİ 139 71 68

36 Y A Y LA C IK  M AHALLESİ 309 162 147

37 Y U N U S  M AH ALLESİ 1,521 986 535

38 Y U N U S LA R  M AHALLESİ 151 74 77

KAYNAK 2018 Yılı TÜİK verileri
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3.4. İÇ ÇEVRE ANALİZİ

3.4.1. Örgüt Yapısı

2019 yılı Mart ayı Yerel Seçimleri ile birlikte yeni yönetimin göreve gelmesi ile norm kadro 
değişiklikleri02.08.2019 tarihinde yayınlanan 2019/190 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemiz 
Teşkilat şeması revize edilerek kabul edilmiştir..

3.4.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre, 
Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Burhaniye Belediyesi'nin belediye kanunları çerçevesinde 
görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre;

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları Madde 7- (...)(4) belediyelerinin 
görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere 
verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; 
yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler 
sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve 
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; 
kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin 
hizmetler yapmak.(l)(2)(3)

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

(Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike 
oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar 
ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler 
bu Kanunun kapsamı dışındadır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı 
desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler. 4562 sayılı Organize 
Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine 
tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları 
bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

(1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende, "belirtilen 
hizmetlerden" ibaresinden sonra gelmek üzere "775 sayılı Gecekondu Kanununda 
belediyelere verilen yetkileri kullanmak/'ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan "beceri 
kursları açmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere "mabetler ile" ibaresi eklenmiştir.
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(3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan "özürlüler" 
ibaresi "engelliler" şeklinde değiştirilmiştir.

(4) Bu fıkradaki "ilk kademe" ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun yayım tarihi 
olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten 
kalkmaktadır.

5393 sayılı Belediye kanununa göre;

Madde 14-Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre 
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir 
içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, 
turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri 
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son 
cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (...){Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir 
belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri 
açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini 
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. (1)

b) (...)(2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir 
veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her 
türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve 
tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve 
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması 
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 
12/11/2012- 6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor 
malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği 
sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda 
üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve 
antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (3)

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci 
fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki 
yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir 
belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K.2007/5 sayılı Kararı 
ile)

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği 
dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 
sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (4) 
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları 
bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

(1)10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , "gençlik 
ve spor" ibaresinden sonra gelmek üzere, "orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu 
Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel
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İdareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay 
denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her 
derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)" ibaresi 
eklenmiştir

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumlan 
açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı 
Kararı ile iptal edilmiştir.

(3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde 
yer alan "sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;" ibaresi eklenmiştir.

(4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "özürlü" 
ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 
faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 
vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre 
tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya 
yaptırmak.

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine 
karar vermek.
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l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 
denetlemek.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r)(Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 
5809 sayılı

Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme 
istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate 
alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında 
alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti 
yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. 
Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir 
belediyeleri yetkilidir.

(ı) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi 
tarafından yapılır.

Belediye, (e),(f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri 
Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; 
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle 
yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara 
göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir; 1 sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, 
meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayive ticaret yatırımlarının ve eğitim kurulularının su, 
termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz 
almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 
karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek 
projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında 
Kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye 
ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve 
kullanma suyu verebilirler.(1)
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Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da 
uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu 
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç 
gelirleri haczedilemez.

(Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce 
belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi 
sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi 
durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini 
aksatacak şekilde yapılamaz.

Belediyeye tanınan muafiyet:

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir 
getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim 
vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. (2)

(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci 
cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir.

(2) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan "inşa 
ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi 
hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı:

Madde 73- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret 
alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal 
donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin 
tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla 
kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

Yurt dışı ilişkileri:

Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda 
faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.

Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet 
projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Diğer kuruluşlarla ilişkiler:

Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak 
görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

(a)Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma 
işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri 
gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin 
yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b)Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla 
gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.
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c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu 
yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 
tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren 
meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile 
gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin 
alınması gerekir.

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya 
bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya 
süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya 
da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal 
edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir 
veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/19 md.) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 
29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 
uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları 
birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.

Kent Konseyi:

Madde 76- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin 
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve 
yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa 
üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve 
mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin 
faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak 
değerlendirilir.

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım:

Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, 
trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere 
yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde 
etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar 
uygular.

3.4.3. Belediye Meclisi

MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas 
ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

MADDE 18.- Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Şunlardır:

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

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
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c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il 
çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

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

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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

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

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

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

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

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul 
etmek.

3.4.4. Belediye Başkanı

MADDE 37. — Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzelkişiliğinin 
temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.
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Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim 
organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve 
yönetiminde bulunamaz.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

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

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

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

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

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

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

3.4.5. Belediye Encümeni

MADDE 33. — Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a)İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl 
kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve 
belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi 
kişiden,
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b)Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla 
seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından 
bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan 
yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına 
gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı 
olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin Görev ve Yetkileri

MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

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

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

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

3.4.6. Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

5393 sayılı Belediye Kanununa göre İlçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları 

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre 
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir 
içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, 
turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri 
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 
koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile 
bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile 
tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin 
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün 
olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor 
kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
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düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan 
sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek 
nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği 
dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 
faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 
vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre 
tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya 
yaptırmak.

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre 
yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel 
kişilerce açılmasına izin vermek.
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k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine 
karar vermek.

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

(l)Bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi 
tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri 
Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; 
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle 
yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara 
göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve 
ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve 
aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz 
olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, 
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz 
veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886sayılı 
Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da 
uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu 
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç 
gelirleri haczedilemez.
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5216 Büyük Şehir Belediye Kanununa Göre;

Belediyelerinin Görev ve Yetkileri Şunlardır:

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

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

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

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

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize 
sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve 
bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
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3.4.7. Belediye Teşkilat Şeması

x ----1867, ^

BURHANİYE BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

ÖZEL KALEM YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTARLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ

MALI I I I/ M I  I I ER PLAN VE PROJE İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MUDURLUGU MUDURLUGU MUDURLUGU

KÜLTÜR VE SOSYALİNSAN KAYNAKLARI VE TARIMSAL HİZMETLER
İŞLEREĞİTİM MUDURLUGU MUDURLUGU

MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA YAPI KONTROL FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU BASIN VE HALKLA DESTEK HİZMETLERİ
MUDURLUGU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ ÇEVRE KORUMA VE EMLAK VE İSTİMLAK
MUDURLUGU KONTROL MUDURLUGU MUDURLUGU

SAĞLIK İŞLERİ BİLGİ İŞLEM
MUDURLUGU MUDURLUGU

PARK VE BAHÇELER TEMİZLİK i ş l e r i

MUDURLUGU MÜDÜRLÜĞÜ

Meclis Karar Tarihi ve No: 07/01/2020 - 2020/21

BAŞKAN
YARDIMCISI

BAŞKAN
YARDIMCISI

BELEDİYE
ENCÜMENİ

BELEDİYE
MECLİSİ

BELEDİYE
BAŞKANI
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3.4.8. MÜDÜRLÜKLER VE GÖREVLERİ

3.4.8.1.YAZI İŞLERİ KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLER:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
Belediye Meclis çalışma Yönetmeliği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile yönetmelik, tebliğ ve 
genelgeler hükümlerine uygun olarak;

1- Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının sağlanması,

2- Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

3- Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde, Başkanlık talimatları doğrultusunda Meclis 
Toplantıları ile ilgili hazırlıkların yapılması

5- Meclis toplantı tutanağının ve kararlarının yazılması,

6- 5393 S.K. göre meclis kararlarının Kaymakamlık Makamına gönderilmesi,

7- 5393 S.K. göre meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtımının yapılması,

8- Encümen toplantıları ile ilgili birimlerden gelen evrakların hazırlanarak Encümene 
sunulması,

9- Encümen kararlarının yazımı ve ilgili birimlere dağıtımı için hazır hale getirilmesi,

10- Encümen kararlarının encümen defterine yazılması,

11- Belediyemize gelen resmi evrak ve dilekçelerin kayıtlarının yapılarak ilgili birimlere 
tebliğinin yapılması,

12- İlçe dışına yapılan yazışmaların posta evraklarının hazırlanması ve gönderilmesi,

13- Evlenme Mernislerinin İlçe Nüfus Müdürlüğüne zamanında gönderilmesi,

14- Nikah akdi için müracaat eden çiftlerin nikah dosyalarının hazırlanması ve defterlerin 
doldurulması,

15- Nikah akitlerinin gerçekleştirilmesi ve Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi,

16- Dairesine havale edilen resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmesi,

17- Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması,

18- Çalışan personelin Daire Müdürü tarafından takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması,

19- Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

20- Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması,
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21- İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

22- İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.2.İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5436 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Devlet 
Memurları kanunu ve İş Kanunu hükümleri ile genelgeler ve tebliğler çerçevesinde;

1. Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının sağlanması,

2. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

3. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

4. Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan 
atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip 
sonuçlandırılması, göreve başlayış işlemlerinin yapılması.

5. Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi listelerinin takibi, onaylarının 
alınması, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti.

6. Memur personelin ücretsiz izin, göreve başlayış ve görevden ayrılış işlemlerinin yapılması.

7. Personel hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının sağlanması,

8. Memur personel ile ilgili her türlü işlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasının 
sağlanması,

9. Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak işlemlerinin yapılması,

10. Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelinin özlük 
dosyalarının gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise dosyalarının teslim 
alınması,

11. Mahkeme ve duruşma kararlarının ilgililere tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini 
ilgili kurumlara gönderilmesi,

12. Memur Mal Bildirim Formu ( Memur personelin mal değişikliklerini bir ay içerisinde, sonu 
0 ve 5’li yılların şubat ayının son gününe kadar) düzenlenmesini sağlayıp muhafaza edilmesi,

13. Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik 
işlemlerinin yapılması,

14. Hizmet Belgelerinin düzenlenmesi,

15. Memurların özlük dosyalarının korunması ve arşivlenmesi,

16. Memurlar için disiplin kurulu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlerini takip 
ederek disiplin kararının yazıp onaylatarak işleme konulmasını sağlamak,

36



Burhaniye Belediye Başkanlığı

17. İzine ayrılan müdürlerin izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin 
görevlendirme işlemlerinin yapılması,

18. Başarısız olan adaylarda ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak,

19. Vefat eden memurların dul ve yetimlerine maaş bağlanması için gerekli işlemlerin 
yapılması,

20. Personelin özlük hakları ve emeklilik ile ilgili konularda Devlet Personel Başkanlığından 
görüş almak ve bu doğrultuda işlem yürütmek,

21. Personel konusunda müdürlükler arası bilgilendirme yazışmalarının yapılması,

22. Stajyerlerin çalışma olurlarının alınarak ilgili Müdürlüklere görevlendirilmeleri,

23. Memurların özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerine 
gerekli yazışmalarla cevap verilmesi,

24. Memur personelin Görev Yeri Belgesi talebi vb. dilekçeli müracaatlarının 
cevaplandırılması,

25. Memur personelin Hizmet Sendikalarına üye olma ve istifa etme aşamalarında gerekli 
mevzuatın uygulanması ve toplu iş sözleşmelerinin sonuçlandırılması ile ilgili işlemlerinin 
yürütülmesi,

26. Yürürlükteki mevzuat gereği açıktan atama, kadro ihdas ve kadro derece unvan 
değişiklikleri ile ilgili yazışmaların yapılması,

27. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılması 
hakkında gerekli işlemlerin yapılması,

28. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59. Maddesi gereği çalıştırılacak personele 
ilişkin işlemlerin yapılması,

29. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanması ve meydana gelecek değişikliklerin 
takip edilmesi,

30. Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgilerin hazırlanması,

31. Yıllık izin onaylarının düzenlenip tetkik ederek onaylanmasının sağlanması,

32. Personel devam kontrol sistemi ile Belediye Personelinin giriş-çıkış kontrollerinin 
yapılması,

33. Mevzuat gereği Belediyemizde Özürlü ve Eski Hükümlü ve terör mağduru 
kontenjanlarına personel alım işlemlerinin yürütülmesi,

34. İş Kur ile yapılan protokol gereği çalışan personelin maaş işlemlerinin yapılması ve takip 
edilmesi,

35. İşçi personelin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro 
değişiklikleri gibi özlük işlerinin yapılması,

36. Toplu İş Sözleşmesi taslağının ve tutanaklarının hazırlanması.

37. İşçi disiplin kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip 
ederek, disiplin kararını yazıp, onaylatarak, disiplin defterine işlenmesi,

38. İşçi yevmiye çizelgesini inceleyerek maaş işlemlerinin yapılması,
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39. İşçi Özlük Dosyalarının tutulması,

40. Çeşitli nedenlerden dolayı işten ayrılan personelin kıdem tazminatını düzenleyip, tetkik 
ederek onaya sunulması,

41. İşçi personel ile Toplu sözleşmelerin yapılması,

42.4857 Sayılı İş Kanununun uygulanması ve meydana gelecek değişikliklerin takip edilmesi,

43. Kurum ve Kuruluşlardan gelen seminer yazılarına istinaden eğitime gönderilecek 
personelin belirlenmesi, onayının alınması,

44. Personelin Başkanlığa bağlılığını arttırıcı sosyal faaliyetlerin tespit edilmesi,

45. İşe yeni alınan memur personel için Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Eğitiminin 
verilerek başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikinin sağlanması,

46. Belediye personelinin, görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, 
göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde 
yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin 
sağlanması amacıyla, Belediye tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülmesi sağlanır,

47. Hizmet içi eğitim programlarının, Belediye personelinin eğitim ihtiyaç ve türüne göre, 
Belediyede veya yurt içindeki kuruluşlarda uygulanmasına da olanak sağlanır. Söz konusu 
eğitim bedelleri Belediye bütçesinden karşılanır.

48. Belediyede çalışan tüm memur personelinin aylık maaşlarının hesaplanması.

49. Belediyede çalışan tüm işçi personelinin aylık maaşlarının hesaplanması.

50. Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının aylık ödeneklerinin hesaplanması.

51.Stajyer öğrencilerinin görev yaptıkları dönemlerdeki ödenek işlemlerinin hesaplanması.

52.5510 Sayılı Kanunun 4/c kapsamındaki çalışanlardan kesilen Emeklilik Keseneklerinin 
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenek Bilgi Sistemine girişleri ve tahakkuk işlemlerinin 
yapılması.

53.5510 Sayılı Kanunun 4/a kapsamındaki çalışanlardan kesilen Sigorta Primlerinin T.C. 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ait girişlerin ve tahakkuklarının yapılması.

54. İş bu önergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce yapılmasa gereken 
diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

55. İmza yetki yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılar ile 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.3.MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanunu ile yönetmelik, tebliğ ve genelgeler hükümlerine uygun olarak;

1.Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının sağlanması,
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2. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

3. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

4. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

5. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık 
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu 
izlemek ve değerlendirmek.

6. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 
gönderilmesini sağlamak.

7. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

8. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip 
ve tahsil işlemlerini yürütmek.

9. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

10. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 5018 
Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60. maddesinin (g) fıkrası gereği 
Belediyemizin genel faaliyet raporunu hazırlamak, meclisin onayından sonra İçişleri 
Bakanlığına sunmak.

11. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 
cetvellerini düzenlemek.

12. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

13. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 
sonuçlandırmak.

14. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

15. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,

16. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 
çalışmalar yapmak.

17. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

18. Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen 
değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm 
malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması,

19. Bu hizmetlerin yapılması ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir 
şekilde tutulması, gerekli bilgi ve raporların düzenli olarak verilmesi,

20. Belediyemizce gerçekleştirilen hizmet ve mal alımlarının mevzuata uygun olarak fatura ve 
diğer evraklarının tamamlanması karşılığında istihkak sahiplerine ödenmesi,
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21. Muhtasar ve KDV beyannamelerinin doldurulması,

22. Yılsonu sayman ve yönetim dönemi hesabının hazırlanması,

23. Banka Hesap defterlerinin ve yevmiye defterlerinin düzenlenmesi

24. İşçi primleri ve işsizlik primleri ile emekli kesenek aidatları vb. ödemelerin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna, gelir ve damga vergilerinin Vergi Dairesine yatırılması,
25. İhalesi yapılan veya daha önce yapılmış olup kiraya verilen Belediye mülklerinin kira takip 
ve kira artışlarının yürütülmesi, her ayın 1 ile 10’u arası kira tahsilatının yapılması, 
Tahakkuklar doğrultusunda her ay kiraların tahsil edilmesinin sağlanması, Kirasını üç ay üst 
üste ödemeyenler için icra takibi işlemleri için Hukuk İşleri Birimine dosyalarının verilmesi,

26. Emlak ve ÇTV vergilerinin tahsilatı ve takibi,

27. Belediyenin tüm gelir ve giderlerinin kontrolü ve takibi,

28. Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunun sekretaryalığının yapılması,

29.5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 8. paragrafı gereği çalışan personelin her 
türlü alacaklarının zamanında ve öncelikle ödenmesinin sağlanması,

30. Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, 
para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere 
verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması 
işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir.

31. Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne 
uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Muhasebe yetkilileri gerekli 
bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler. Muhasebe yetkilileri ödeme 
aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını,

b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür.

32. Dairesi ile ilgili resmi yazı ve dilekçelere süresi içerisinde cevap verilmesi,

33. Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.

34. Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

35. Çalışan personelin Daire Müdürü tarafından takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması.

36. İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimlerince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

37. İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.
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3.4.8.4.İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, İmar Kanunu, Yapı 
Denetim Kanunu, Kamulaştırma Kanunu ile ilgili yönetmelikler ile genelgeler ve tebliğlere 
uygun olarak;

1. Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının sağlanması,

2. Yeni İnşaat, ilave inşaat, tadilat ve yenileme içeren inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi ve bu 
aşamadaki iş ve işlerin takibi,

3. Yapı Kullanma İzin Belgesinin düzenlenmesi ve bu aşamadaki iş ve işlemlerin takibi,

4. Müdürlüğe havale edilen resmi yazı ve dilekçelere yasal süresi içerisinde cevap verilmesi,

5. Yapıların kat irtifakı - kat mülkiyeti -  cins tashihi işlemleri için gerekli onayların yapılması,

6. Binaların bakım - onarım -  tadil işlerinin izinlerinin verilmesi,

7. İnşaatların su basman vizelerinin yapılması,

8. Müdürlük kapsamındaki konularda açılmış davalara hukuk servisine bilgi, belge ve görüş 
sunulması,

9.2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında kalan 
alanlarda bulunan yapıların tamiri, bakımı, onarımı için yapılan müracaatların 
değerlendirilerek Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu veya Balıkesir Müze Müdürlüğüne 
sunulması,

10. Dairesi ile ilgili teknik ihale şartnamelerinin hazırlanması,

11. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

12. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

13. Dairesi ile ilgili konulara ait resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmesi,

14. Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

15. Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.

16. Çalışan personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması,

17. Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması.

18. Mevcut çalışan aracın yedek parça ve akaryakıt alımlarının kontrolü ve bakımı,

19. İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

20. İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili Belediye 
Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle yükümlüdür.

41



Burhaniye Belediye Başkanlığı

3.4.8.5.BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanunu ile yönetmelik, tebliğ ve genelgeler hükümlerine uygun olarak;

1. Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının sağlanması,

2. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

3. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

4. Burhaniye Belediyesinde mevcut olan birimlerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile 
ilgili teknik destekte bulunmak.

5. Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu 
gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı- elektrik, data ve 
diğer network- ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

6. Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve 
güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak.

7. Numarataj taleplerinin değerlendirilerek adres ve numara bilgilerinin verilmesi,

8.01.07.2006 tarih 26245 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Adres ve 
Numaralandırmaya İlişkin Yönetmelik Doğrultusunda Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 
meydan, bulvar, cadde ve sokaklara isim veya numara verilmesi ile anılan yerler üzerinde 
bulunan binalara kapı numarası verilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

9.5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bu kanun çerçevesinde yayınlanan Adres ve 
Numaralandırmaya İlişkin Yönetmelik Çerçevesinde kurulan Adres Veri Tabanı, Adres Kayıt 
Sistemi üzerinde Belediyemiz Sınırları içerisinde yer alan yapıların adres bilgilerinin 
güncelliğinin sağlanması;

10.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce verilen inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri ile 
ilgili olarak Ulusal Adres Veri Tabanında güncelleme yapılması,

11.5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi gereği alınan meclis kararlarının yürürlüğe 
girmesinin sağlanması,

12. İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında data iletişim altyapısını ve 
gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak.

13. Birimler arası iletişim ve veri alışverişini sağlamak üzere İç Haberleşme sistemi 
oluşturmak.

14. Belediye Internet web sitesi kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak. 
Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak vatandaşa 
dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak.

15. Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının tüm bilgisayar ve bilgisayar yan 
ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem 
ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli 
çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının
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almak.

16. Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale 
yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak.

17. Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek.

18. Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak.

19. Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak.

20. Müdürlüğün malzeme, ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak.

21.Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak. 

22.Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak.

23.Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu 
sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.

24. Belediyede mevcut olup Bilgi İşlem Müdürlüğü kontrolünde bulunan her türlü bilgisayar 
donanım malzemeleri, çevre birimleri ile altyapının bakım, onarım ve tamir işlerini yapmak 
veya yaptırmak.

25. Dairesine havale edilen resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmesi,

26. Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması,

27. Çalışan personelin Daire Müdürü tarafından takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması,

28. Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

29. Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması,

30. İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

31.İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.6.KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve ilgili 
yönetmelikler çerçevesinde;

1. Tüm Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının 
sağlanması,

2. Kadın Platformu çalışmalarının mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması,

3. Belediyemiz Gençlik Merkezinin çalışmalarının mevzuata uygun olarak yapılmasının 
sağlanması,
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4. Belediyemiz Kuvayi Milliye Müzesinin mevzuata uygun olarak çalışmasının sağlanması,

5. Belediyemiz Kuvayi Milliye Müzesinin her zaman bakımlı, düzenli ve güvenli olmasının 
sağlanması.

6. Belediyemizin her türlü kültür ve sosyal faaliyetleri ile ilgili hizmetlerin mevzuata uygun 
olarak yerine getirilmesinin sağlanması,

7. Belediyemiz hizmet binası ile birlikte belediyemize bağlı tüm hizmet binalarının ve bu 
binalarda mevcut yemekhane, çay ocağı ve tuvalet gibi tüm sosyal servislerin mevzuata 
uygun olarak faaliyetlerini sürdürmesi ile temiz ve düzenli olmasını sağlamak.

8. Belediyemize ait konuk evlerinin bakımının ve temizliğinin yapılması,

9. Zabıta Müdürlüğünce tespiti yapılan, İlçemizde yaşayan fakir ve yardıma muhtaç ailelere 
mevzuat çerçevesinde gerekli yardımların yapılmasının ve kendilerine ulaşmasının 
sağlanması.

10.5393 Sayılı Belediye Kanunun 76. Maddesi gereği Kent Konseyi çalışmalarının takibi ve 
mevzuata uygun olarak çalışmasının sağlanması,

11. Kent Konseyi tarafından yürütülen 5393 Sayılı Belediye Kanunun 77. Maddesi gereği 
hazırlanan Gönüllü Katılım Yönetmeliğine uygun olarak yapılan çalışmaların takibi ve 
kontrolünün yapılması,

12. Kadın Danışma Merkezi çalışmalarının mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması,

13. Belediyemiz Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunun sekreteryalığının yapılması,

14. Belediyemiz Eğitim ve Spor Komisyonunun sekreteryalığının yapılması,

15. Belediyemiz Sosyal Hizmetler, Çocuk, Kadın ve Engelliler Komisyonunun 
sekreteryalığının yapılması

16. Belediyespor Kulübüne ve ilçede faaliyet gösteren diğer amatör spor kulüplerine 
yürürlükteki mevzuat kapsamında her türlü maddi ve manevi destekte bulunmak,

17. Dairesi ile ilgili teknik ihale şartnamelerinin hazırlanması,

18. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

19. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

20. Dairesine havale edilen resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmesi,

21. Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması,

22. Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması kontrolü ve takibi,

23. Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması,

24. Dairede çalışan personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması.

25. İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,
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26İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.7.BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Basın Kanunu ve ilgili yönetmelikler 
çerçevesinde;

1- Tüm Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının 
sağlanması,

2- Internet hizmetlerinin yürütülmesi, Belediye Sitesinin mevzuata uygun olarak 
yayınlanmasının sağlanması,

3- Belediye gazetesinin basımı, yayımı ve dağıtımının mevzuata uygun olarak yapılmasının 
sağlanması,

4- Festival, tören ve her türlü açılış ve etkinliklerde, programın hazırlanması, duyurulması ve 
mevzuata uygun olarak uygulanması,

5- Belde halkının, istek, ihtiyaç ve sorunları konusunda Belediye Başkanıyla görüşmesine 
ortam ve imkân sağlamak,

6- Belde halkının katılımını sağlamak üzere, mahalle sorunlarının tespiti ve çözümlenmesi 
konusunda mahalle halkıyla iletişimi sağlamak

7- Belde sakinlerinin Belediye Başkanlığı’nın tutum ve tavrıyla ilgili görüş ve düşüncelerini 
tespit amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak, yaptırmak,

8- Belediye Hizmet Binasında bulunan Danışma Bürosunun (Beyaz Masa) sağlıklı olarak 
çalışmasının sağlanması.

9- 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereği her yıl hazırlanan Belediyemizin Faaliyet 
Raporunun bastırılması, kamuoyuna duyurulmasının ve açıklanmasının sağlanması, aynı 
zamanda Belediyemiz sitesinde yayınlanmasının sağlanması,

10- Turizm Komisyonunun sekretaryalığının yapılması,

11- Dairesi ile ilgili ihale şartnamelerinin hazırlanması,

12- Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

13- Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

14- Dairesine havale edilen resmi yazı ve dilekçelere yasal süresinde cevap verilmesi,

15- Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması,

16- Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

17- Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması.
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18- Dairede çalışan personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması.

19- lş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

20- İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.8.PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, İmar Kanunu, Yapı 
Denetim Kanunu, Kamulaştırma Kanunu ile ilgili yönetmeliklere ve genelgelere uygun olarak;

1. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

2. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

3. Dairesi ile ilgili konulara ait resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmesi,

4. Başkanlık makamının talimatlarını yerine getirmek

5. Personelin görev ve yetki dağılımını mevzuata uygun olarak hazırlamak, takip etmek ve 
uygulanmasını sağlayarak müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenlemek.

6. Bağlı olduğu Belediye Başkanlığının onayını almak suretiyle gerekli gördüğü hallerde 
müdürlük bünyesindeki birimlerin görev alanını, yetki ve sorumluluklarını organize etmek.

7. Plan ve Proje Müdürlüğü ile diğer Belediye birimleri arasındaki Koordinasyonu organize 
etmek, toplantı tutanaklarının ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

8. Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan, yıllık program, müdürlüğün bilânço ve 
personel kadro taslaklarını hazırlayıp Başkanlığa sunmak, bütçe, iş yatırım planı, programları 
ve yasalar uyarınca harcama yapmak.

9. Yeni yasal düzenleme ve organizasyonlar sonucunda Plan ve Proje Müdürlüğüne 
düşebilecek görev ve eylemleri yapmak, takip etmek.

10. İmar durumu düzenlenmesi, ifraz - yola terk -  tevhit -  yoldan ihdas - cins tashihi ve 
ihdasen belediye adına taşınmazların tescil ettirilmesi, şuyulu durumda olan bu taşınmazların 
satış dosyalarının incelenerek mevzuata uygunluğunu belirten yazılı rapor ile birlikte 
encümene sunulması işlemlerini yapmak.

11.3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulamalarının yapılmasını sağlamak.

12.3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Büyükşehir İmar 
Yönetmeliği ve Genel Mevzuat doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon 
İmar Planı, İlave İmar Planı, Mevzii İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlamak ve 
hazırlatmak.

13.Meclise havaleli imar planı değişikliği tekliflerinin düzenlenerek imar komisyonuna ve 
belediye meclisine sunulmasını sağlamak, Belediyemiz İmar Komisyonunun sekretaryalığını 
yapmak, iş ve işlemleri yürütmek.
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14.Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerinin paftalara işlenmesini sağlamak.

15.3194 Sayılı İmar Kanunu ile plan yapma yetkisi verilen kurumlar tarafından onaylanan 
imar planı ve plan değişikliklerinin, İmar kanununun 8/b maddesi hükmü ile ilgili yönetmeliği 
doğrultusunda 1 ay süre ile ilan edilmesi, askı sürecinde eşzamanlı olarak Belediye Resmi 
İnternet Sayfasında yayınlamak üzere uygun formatta düzenlemek, İmar planı değişikliklerine 
askı süreci içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Meclis Önergesi hazırlayarak Başkanlık 
Makamına sunulmasını sağlamak.

16.1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar planları arasında uyumu gözeterek, bu ölçeklerdeki planlar 
arasında uyumu ve dönüşümü güncel sağlamak.

17. Yürürlükte bulunan imar planlarından kopya veya fotokopi verilmesine ilişkin talepleri 
değerlendirmek ve yürürlükteki bütçe tarifelerine göre sonuçlandırmak.

18. İmar planlarını güncelleştirilerek arşivlenmesini sağlamak.

19. Müdürlük kapsamındaki konularda açılmış davalarda hukuk servisine bilgi ve belgelerinin 
sunulmasını sağlamak.

20. Belediyece yapılacak çalışmalara esas olmak üzere ihtiyaç olan tapu ve kadastro 
bilgilerini ilgili kurumlardan araştırılmak suretiyle temin edilmesini sağlamak.

21. Belediye ait düzenleme ve yapı uygulama projelerinin hazırlanmasını sağlamak,

22.1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları kapsamında konut yapımına hazır arsa 
üretilmesini sağlamak.

23. Plan ve Proje Müdürlüğünün görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar 
vermek, bu iş için gerekli alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlamak, ilgili birime sunmak; 
işlemlerin yürütülmesini, kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak. Başkanlık Makamının 
istediği ve yasalarda belirtilen her türlü görevleri yapmak.

24.5393 sayılı kanun ve 2985 sayılı kanun kapsamında Belirlenecek kentsel dönüşüm 
alanlarının tespitini yapmak ve Başkanlık makamına dönüşüm önerisi sunmak.

25. Yenileme alanı içerisinde bulunan yerin imar mevzuatında öngörülen kentsel tasarım, 
çevre düzenleme, mimari, statik, mekanik elektrik tesisat ve projelerini yapmak.

26. Mevzuat ve programları takip etmek, gerektiğinde eğitim almak ve eğitim vermek,

27. Dairesi ile ilgili teknik ihale şartnamelerinin hazırlanması,

28. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

29. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

30. Dairesi ile ilgili konulara ait resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmesi,

31. Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

32. Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.

33. Çalışan personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması,
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34. Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması.

35. İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

36. İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.9. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 
ruhsatlar ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde;

1. Tüm Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının 
sağlanması,

2. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak görev 
yapılmasının sağlanması.

3.5393 sayılı Belediye Kanunun 51. Maddesine uygun olarak çalışma yapılmasının 
sağlanması,

4. Zabıta Yönetmeliğinin tüm Zabıta Memurlarınca okunup, öğrenilmesi ve uygun olarak 
çalışılması,

5. Belediye Meclisince kabul edilen Zabıta Talimatnamesine uygun olarak çalışılması,

6. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak verilmesinin 
sağlanması.

7. Umuma açık her türlü yerlerin denetimlerinin yapılması işyeri açma ruhsatı almayanlar ve 
diğer tüm kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemin yapılması ve uygulanması,

8. Pazaryerlerinin denetimlerinin yapılması,

9. Bayram, festival gibi her türlü tören ve kutlamalarda gerekli düzenin sağlanması,

10. Meclis gündemi, Meclis ve Encümen kararları, para cezaları ve muhtelif yazışmaların 
ilgililerine bizzat tebliğinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılması.

11. Belediyemizden yapılan her türlü ilanların mevzuata uygun olarak ve zamanında 
yapılması, ilan zabıtlarının titizlikle tutulması ve ilgililerine gönderilmesinin sağlanması,

12. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile birlikte ilçemizde yaşayan fakir ve yardıma muhtaç 
ailelerin tespiti,

13. Zabıta Müdürlüğüne bağlı tüm araçların yedek parça ve akaryakıt alımlarının kontrolü ve 
takibinin yapılması,

14.5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde verilecek her türlü işyeri 
açma ve çalıştırma ruhsatları ile hafta sonu çalışma ruhsatlarının zamanında ve mevzuata 
uygun olarak verilmesi, gerekli kontrollerin yapılması,

15.Trafik Biriminin çalışmalarının mevzuata uygun olarak takibi ve kontrolü,
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16.5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Umuma açık yerlerin 
açılma ve kapanma saatlerinin belirlenmesi için zamanında Başkanlığa yazılı rapor verilmesi, 
alınan kararların uygulanmasının sağlanması.

17. Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde ve 
kaldırımlarda gereken denetimler ile diğer iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması,

18. Belediyemiz Çevre ve Trafik Komisyonunun dairesi ile ilgili konularında sekreteryalığının 
yapılması,

19. Belediye Hizmet Binasının güvenliğinin sağlanması,

20. Özel Güvelik Birimi hizmetlerinin yürürlükteki mevzuat kapsamında gerçekleştirilmesi,

21. Dairesi ile ilgili teknik ihale şartnamelerinin hazırlanması,

22. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

23. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

24. Zabıta Müdürlüğüne havale edilen resmi yazı ve dilekçelere yasal süresinde cevap 
verilmesi,

25. Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması,

26. Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

27. Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması.

28. Çalışan personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması.

29. İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

30. İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.10.TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 
dairesi ile ilgili yönetmelikler e uygun olarak;

1- Tüm Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının 
sağlanması,

2- Tüm Cadde ve sokakların yol süpürme aracı ve el arabalarıyla temizliğinin yapılması,

3- İlçemizde muhtelif yerlerde bulunan çöp konteynerlerinin ve çöp bidonlarının boşaltılması,

4- Plajların sürülerek temizliğinin yapılması,
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5- Belediyemize ait zeytinlik, tarla ve tüm yeşil alanların her türlü temizliğinin yapılması,

6- Dairesi ile ilgili teknik ihale şartnamelerinin hazırlanması,

7- Temizlik işlerine havale edilen resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmesi,

8- Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

9- Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

10- Temizlik İşlerine bağlı çalışan tüm araçların yedek parça ve akaryakıt alımlarının kontrolü 
ve bakımı,

11- Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

12- Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.

13- Çalışan personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması,

14- Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması.

15- İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

16- İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.10.1.Makine İkmal Servisi:

1. Tüm Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının 
sağlanması,

2. Belediyemize bağlı demirbaş kayıtlarındaki tüm araçların ve iş makinalarının, müdürlükler 
ile koordineli olarak trafik tescil, sigorta ve vize işlemlerinin yapılmasının sağlanması,

3. Belediyemize bağlı müdürlüklere ait tüm makinaların bakım, onarım ve takibinin ilgili 
müdürlükler ile koordineli olarak yapılmasının sağlanması,

4. Tüm müdürlüklerle koordineli işbirliği yapılarak, kullanılan araç, iş makinası ve ekipmanın 
uygun ehliyete sahip personelce kullandırılmasının sağlanması. İhtiyaç olması durumunda 
personelin gerekli ehliyet kurslarına katılmasının sağlattırılması,

5. Belediyemize ait binalarda ve sahalarda bulunan jeneratörlerin yakıtlarının tam olmasının 
sağlanması,

6. Belediyemize ait binalarda ve inşaatlarda bulunan mekanik, iklimlendirme sistemi ile 
asansörlerin ilgili müdürlükler ile koordine olarak Elektrik İşleri birimiyle birlikte bakım ve 
onarımların yapılması,

7. Dairesi ile ilgili yönergelerin ve teknik ihale şartnamelerin hazırlanması,

8. Belediyemize ait araçlarda çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can 
güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,
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9. Belediyemizde iş güvenliği uzmanlığı görevinin yürütülmesi,

10. Belediyemize ait tüm araçlar ile iş makinalarının bakım, onarım ve yedek parça temininin 
sağlanması,

11. İnşaatların yürürlükteki mevzuata göre sıhhi tesisat, kalorifer ve asansör projelerinin 
incelenmesi, ruhsatlarının düzenlenmesi,

12. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

13. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

14. Birimine havale edilen resmi yazı ve dilekçelere yasal süresinde cevap verilmesi,

15. Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.

16. Çalışan işçi personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması,

17. Biriminde çalışan araçların yedek parça ve akaryakıt alımlarının kontrolü ve takibi,

18. Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması.

19. İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

20. İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.11.DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanunu ile yönetmelik, tebliğ ve genelgeler hükümlerine uygun olarak;

1- Belediyenin tüm mal ve hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılması,

2- Belediye hizmet binalarının genel temizliğini, bakımını, onarımını, tesisat işlerini, birimler 
arası evrak akışını, yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde 
iyileştirerek gerçekleştirmek.

3- Burhaniye Belediyesine bağlı birimlere, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca verilecek 
hizmetlerin ifası için gerekli demirbaş malzeme, müstehlik malzeme, giyecek, yakacak, 
akaryakıt, araç sigortası ve muayenesi, basılı kâğıt, kırtasiye, vasıta araç tüm tüketim 
malzemeleri ile kiralama hizmetleri gibi gerekli malzemeleri dairelerinin teklifi ve Mali Yılı 
Bütçelerinde tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve 
kararnameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime teslim etmek yanı 
sıra, edinilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklanmasını ve Belediyenin 
görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan stok durumlarının izlenmesini 
sağlamak.

4- Belediyenin tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt, madeni yağ, antifriz tedarik ve 
dağıtımını yapmak, yedek parça, araçlara ait sarf malzemeleri ve sabit tesislerle ilgili 
malzemeleri tedarik etmek, stoklama ve tüketimini organize etmek.
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5- Hizmet binalarının elektrik, telefon, sıhhi tesisat, bakım ve onarımını yapmak yada 
yaptırmak.

6- Hizmet binalarının genel temizliğini yapmak.

7- Araçlar için kart sistemini oluşturmak.

8- Hizmet binalarının daha iyi temizlenmesi için yeni önlemler almak.

9- Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik 
şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek.

10- Mali Yılbaşında ilgili birimlerce talep edilen veya senesi içerisinde yeniden gereksinim 
duyulan mal ve hizmetlerin İç ve Dış Piyasalardan mevcut yasa ve yönetmelikler dâhilinde 
alınmasının sağlanması.

11- Birimlerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden kontrole tabi 
tutmak.

12- Tahmini bedel tespiti yapmak ve teklif almak

13- Yurt içi ve yurt dışı ilanlar yapmak

14- Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri İdari ve Teknik Şartnameleri dâhilinde 
tetkik ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve dokümanlarla birlikte Belediye 
kamu ihale komisyonuna arz etmek.

15- İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yapmak, sözleşmeler 
hazırlamak ve sonuçlarını talep etmek.

16- Temin edilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını sağlamak.

17- Ayniyat işlemlerinin takibi,

18- Ayniyat defterine kayıt yapmak, işlemi vize etmek, demirbaş sayısını vermek;

19- Ödeme için muhasebe yetkilisine bildirmek

20- Demirbaş numarasını ilgili birime zimmetle bildirmek

21- Sarf malzemelerini kartotekse işlemek,

22- Tüketilen sarf malzemelerini ihraç belgesi düzenlemek

23- Dış piyasalardan temin edilen malzemenin akreditif, yurda nakil, ithal ve sigorta ile ilgili 
işlemlerini yapmak.

24- Gerek dış piyasadan ve gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik 
şartnameler uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve 
bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmak.

25- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak 
bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemekle kayıtlarını taşınırların yönetim dönemi 
hesabını hazırlayarak harcama yetkilisine sunmak.

26- Taşınır kayıt kontrol yetkilileri tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere teslim 
etmek.
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27- Taşınır kayıt kontrol yetkilileri taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve 
benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak.

28- Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları 
harcama yetkilisine bildirmek.

29- Taşınır kayıt kontrol yetkilisi ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak asgari stok 
seviyesi altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

30- Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek sayımlarını 
yapmak ve yaptırmak.

31- Taşınır kayıt kontrol yetkilileri harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak ve 
harcama yetkilisine öneride bulunmak.

32- Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve 
niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma 
verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

33- Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, 
bunların kesin kabulünü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

34- Dairesi ile ilgili ihale şartnamelerinin hazırlanması,

35- Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

36- Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

37- Dairesi ile ilgili konulara ait resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmesi,

38- Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

39- Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.

40- Çalışan personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması,

41- Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması.

42- İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimlerince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

43- İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.12.FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, İmar Kanunu, 
Kamulaştırma Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Belediye Meclisince kabul edilen stratejik plan 
çerçevesinde;
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3.4.8.12.1. Fen İşleri Birimi :

I .  Tüm Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının 
sağlanması,

2.5393 Sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14. 
Maddesinde bulunan “Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını 
kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.” 
Hükmüne uyulmasının sağlanması.

3. Yasa gereği belediyemizin sorumluluğunda olan yolların, kaldırım, asfalt ve sanat yapıları 
ile tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri halde tutulmalarını ve güvenlikle 
kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak; bunların yapımı, 
onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkındaki teknik esaslara ait vasıf ve şartların 
değiştirilmesi veya ilavesi için önerilerde bulunmak,

4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kontrolünde yıkım kararlarının uygulanması,

5. Belediye sınırları içerisinde tehlike arz eden yıkılacak durumda olan yapıların tespit 
edilerek rapor tutulması ve yıkım işlemlerinin mevzuat kapsamında yapılmasının sağlanması.

6. Program dahilinde beton parke taş ve beton bordür temin edilmesinin sağlanması,

7. Program dahilinde yapılacak menfezlerin sağlıklı ve mevzuata uygun olarak yapılmasının 
sağlanması,

8. Riyasetçe yapılmasına karar verilen binaların inşa edilmesi,

9. Belediye hizmet binalarının ve tesislerinin yapım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

10. Belediye tarafından inşa edilmekte olan yapıların onaylı projesine uygunluğunu kontrol 
etmek,

I I .  Projelerin ilgili mevzuat çerçevesinde keşif, metrajını ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak 
ihaleye hazır hale getirmek,

12. Kesin hesap çalışmalarına esas olacak rapor, cetvel ve formları hazırlamak,

13. İnşası tamamlanan ya da tasfiye edilen işlere ait kesin hesap hak edişlerini yapmak,

14. İlçe sakinlerinden gelen talepleri imkânlar ve çalışma programlarını dikkate alarak 
değerlendirmek,

15. Engelsiz yaşam için düzenlemeler ve çalışmalar yapmak,

16. Belediye adına yapılan inşaatların imar, ruhsat ve iskân işlerinin talebinin yapılması,

17. Kış aylarında karla-buzla mücadele etmek, tuzlama ile trafik akışını sağlamak,

18. Kum, çakıl, çimento, beton parke taş ve beton bordürlerin tanzimi, kullanılması, bakımı ve 
kontrolünün yapılmasının sağlanması,

19. Belediyemize ait kum çakıl üretim yerlerinin mevzuata uygun olarak çalışmasının 
sağlanması, bakımı ve kontrolünün yapılması,

20. Yapılacak inşaat işleri ile beton parke yolların keşif, metraj ihale şartname ve 
sözleşmelerinin hazırlanması, yol kotlarının verilmesi ile kontrollük hizmetlerinin yapılması, 
hakediş raporlarının düzenlenmesi,
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21. Asfalt plentinin işleyişinin sağlanması, bakım ve kontrolünün yaptırılarak standartlara 
uygun asfalt üretiminin sağlanması.

22. Dairesi ile ilgili teknik ihale şartnamelerinin hazırlanması,

23. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

24. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

25. Fen İşleri ile ilgili resmi yazı ve dilekçelere süresi içerisinde cevap verilmesi,

26. Fen İşlerinde çalışan tüm araçların yedek parça ve akaryakıt alımlarının kontrolünün 
yapılması ve takibi,

27. Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

28. Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.

29. Çalışan personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması,

30. Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması,

31. İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

32. İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.12.2. Elektrik İşleri Birimi:

1. Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının sağlanması,

2. Belediyemize ait tüm binalarda, meydanlarda, park alanlarında, spor ve oyun sahalarında, 
cadde ve sokaklarda aydınlatmaların yapılması, devamlı denetimi ve kontrolünün yapılması,

3. Belediyemize ait tüm binalarda, meydanlarda, park alanlarında, spor ve oyun sahalarında, 
cadde ve sokaklarda aydınlatmalar için gerekli olan alt yapı çalışmalarının yapılması,

4. Trafik sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımlarının yapılması, denetim ve 
kontrollerinin yapılması, devamlı çalışmasının sağlanması,

5. Belediyemize ait tüm binalarda ve alanlarda bulunan telsiz, telefon, internet bağlantıları ve 
elektrik ile çalışan tüm araç ve gereçlerin bildirildiğinde arızalarının, bakım ve onarımlarının 
yapılması, aktif halde çalışmalarının sağlanması,

6. İlçemizde yapılan tüm bayram, tören ve kutlamalarda görevlendirildiği hallerde zamanında 
ve uygun olarak ses düzeni kurulması,

7. Belediyemiz anons sisteminin çalışır vaziyette olmasının sağlanması,

8. Dairesi ile ilgili teknik ihale şartnamelerinin hazırlanması,

9. Araçlarda çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin 
sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması ve kontrolü ve takibi,

55



Burhaniye Belediye Başkanlığı

10. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

11. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

12. Birimine havale edilen resmi yazı ve dilekçelere yasal süresinde cevap verilmesi,

13. Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.

14. Çalışan işçi personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması,

15. Biriminde çalışan araçların yedek parça ve akaryakıt alımlarının kontrolü ve takibi,

16. Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması.

17. İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

18. İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.13.HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükte bulunan ilgili Kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler hükümleri 
çerçevesinde;

1. Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının sağlanması,

2. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

3. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

4. Hukuk Dairesi ile ilgili resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmesi,

5. Belediyemiz lehine ve aleyhine açılan tüm davaların takibinin yapılması,

6. Mahkemelerle yazışmaların süresinde yapılması,

7. Belediyemizin her türlü alacaklarının takibi,

8. Dairelerce hazırlanan her türlü şartname ve sözleşmelerin kontrolü,

9. Başkanlık Makamına, Meclis ve Encümen Başkanlığına, daire müdürlerine, istenilen 
konularda yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve tebliğler doğrultusunda yazılı hukuk görüşü 
verilmesi,

10. Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

11. İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,
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12.İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.14.SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

3.4.8.14.1.Sağlık Tabipliği

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve sağlık ile ilgili yasa ve 
yönetmeliklerine uygun olarak;

1- Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının sağlanması,

2- Belediyemizde İşyeri Hekimliği görevinin yürütülmesi,

3- Tabiplikte muayenelerin yapılması,

4- Mahalle birimlerinde enjeksiyon, pansuman, tansiyon ölçümü gibi hizmetlerin verilmesi,

5- Yaşlı kimsesiz ve yatalak hastalara evlerinde hizmet verilmesi,

6- Seyyar gıda satıcılarının, otel, motel, pansiyon ve restoranların denetiminin yapılması,

7- Ölüm Mernislerinin süresinde hazırlanması ve Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi.

8- Büyükşehir Belediyesince Belediyemize devredilen mezarlıkların talep halinde tanzimi ve 
düzenlenmesi,

9- Tüm Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının 
sağlanması,

10- Dairesine bağlı çalışan hasta nakil aracı ve Ambulansın mevzuata uygun olarak hizmet 
vermesinin sağlanması,

11- Dairesine bağlı çalışan hasta nakil aracı ve Ambulansın yedek parça ve akaryakıt 
alımlarının kontrolü ve bakımı,

12- Sağlık İşleri Müdürlüğüne havale edilen resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap 
verilmesi,

13- Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

14- Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

15- Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.

16- Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması ve kontrolü,

17- Çalışan personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması

18- Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması.

19- İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,
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20-lmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.14.2. Veteriner Hekimliği

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve dairesi ile 
ilgili yönetmeliklere uygun olarak;

1- Tüm Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının 
sağlanması,

2- Mezbaha ile ilgili tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması,

3- Sokaklardaki başıboş köpeklerin toplanarak Köpek Bakım Merkezine getirilmesinin 
sağlanması,

4- Köpek bakım merkezinde bulunan köpekleri kontrol altında tutarak aşı ve bakımlarının 
yapılması,

5- İlçemizde bulunan kasap esnafın denetlenmesi,

6- Kurbanlık hayvanların muayene ve kontrollerinin yapılması,

7- Toplu kurban kesimlerinin koordinasyonunun ve kontrolünün yapılması,

8- Şehir içinde bulunan hayvan ahırlarının şehir dışına çıkarılmalarının sağlanması,

9- Karasinek ve sivrisinek ilaçlamasının zamanında yapılması,

10- Dairesi ile ilgili teknik ihale şartnamelerinin hazırlanması,

11- Dairesine havale edilen resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmesi, aylık 
yazışmaların yapılması,

12- Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

13- Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

14- Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

15- Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.

16- Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması.

17- Çalışan personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması.

18- İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

19- İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.
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3.4.8.15.MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetim i ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve sağlık ile ilgili yasa ve 
yönetmeliklerine uygun olarak;

1- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve 
işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

2- İçişleri Bakanlığı tarafından www.m uhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ 
SİSTEMİ aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta 
belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

3- MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb) her türlü 
talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,

4 - MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve 
isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve Başkanlığa sunmak,

5- Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla "istişare toplantıları” düzenlemek ve mahalle bazlı 
hizmetlerin değerlendirmesini yapmak,

6 - Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını 
sağlamak, İlgili müdürlüklerde mahalle bazlı raporlama ve arşiv oluşturulmasını sağlamak.

7 - Belediyemizde üretilen tüm hizmetlerle ilgili mahalle bazlı raporlar hazırlayarak Başkanlık 
makamına sunmak,

8- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

9- Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlamak,

10- Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, 
aylık ve yıllık çalışma planları hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak,

11- Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı 
faaliyetleri gösteren "Yıllı Faaliyet Raporu’nu hazırlamak,

12- Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili "hizmet standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin 
hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapmak,

13- Faaliyet alanıyla ilgili vatandaş memnuniyeti ölçümleri yapmak,

14- Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer bilgilerinin Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğünce belirlenen "Standart Dosya Planı” formatına uygun olarak düzenlenmesini ve 
arşivlenmesini sağlamak,

15- Tüm dosya, evrak ve bilgiler için mevzuatın öngördüğü şekilde "Saklama Planı” 
oluşturmak, süresi gelenlerin imha edilmesini sağlamak,

16- İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

17- Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını 
sağlamak,

18- Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Başkanlığa 
sunulmasını sağlamak,
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19- Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

20- Yazışmalarm; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

21- Tarımsal hizmetler ile ilgili resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmesi,

22- Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibinin yapılması,

23- Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.

24- Çalışan işçi personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması,

25- Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması.

26- İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

27- İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.16.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, İmar Kanunu, 
Kamulaştırma Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Belediye Meclisince kabul edilen stratejik plan 
çerçevesinde;

1- Tüm Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının sağlanması

2- Park, yeşil alan ve spor alanlarının yürürlükteki mevzuat kapsamında peyzaj projelerinin 
hazırlanması ve uygulanması,

3- Düzenlemesi yapılan yeşil alanlara ekilen muhtelif ağaç ve süs bitkilerinin belirli 
periyotlarla bakımının yapılması,

4- Çeşitli süs bitkilerinin yetiştirilmesi,

5- 01/10/2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. maddesi gereği 
yapı ruhsatı projelerine ilave edilen peyzaj projelerinin kontrol edilmesi ve yapılan 
uygulamanın ilgili mevzuat kapsamında onaylanması.

6- Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

7- Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

8- Resmi yazı ve dilekçelere yasal süresinde cevap verilmesi,

9- Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,
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10- Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.

11- Çalışan personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması,

12- Çalışan araçların yedek parça ve akaryakıt alımlarının kontrolü ve takibi,

13- Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması.

14- İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

15- İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.17.EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanunu ile yönetmelik, tebliğ ve genelgeler hükümlerine uygun olarak;

1. Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının sağlanması,

2. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

3. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

4.2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre idari ihale şartnamelerinin ve sözleşmelerin 
hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması,

5. Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını 
tutmak. Yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi belge ve dokümanı arşivlemek.

6. Başkanlık onayı ve gerekli kararlar ile belediye mülklerinin satılması şuyulu ve hisseli 
satışı, takası, tahsis edilmesi işlemlerini yürütülmesi,

7.30 Mart 2014 tarihinden önce Köy tüzel kişiliğine sahipken, 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası 
kapsamında mahalle olarak Belediyemiz bağlısı olan mahallelerdeki muhtarlık binası, 
mahalle kahvesi, süt toplama merkezi, düğün salonu, kantar ve umumi WC gibi 
taşınmazların hem Burhaniye Belediyesi hem de mahalle halkının ihtiyaç ve menfaatleri 
doğrultusunda kiralama işlemlerinin yapılmasının sağlanması,

8. Belediye mülkiyetinde bulunan tarımsal alanlar dışında kalan taşınmazların kiraya verilmesi 
işlemlerinin yürütülmesi,

9. Kiraya verilen her gayrimenkulü aksi bir karar olmadığı sürece mukavelesini yapmak, 
kiralayana teslim etmek, mukavelelerin zamanında yapılmasının sağlanması,

10. Kiraya verilen taşınmazlarımıza bağlı çevresindeki işgal ettikleri alanların kiracılarca 
kullanımları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

11. Kiralanan yere ait idari şartname oluşturulması işleminin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
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12. Kiracılara ait devir ve fesih işlemlerini gerçekleştirmek, Her ne suretle olursa olsun 
kiralarda zaman aşımına meydan vermemek,

13. Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak 
kabullerini yapmak ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

14. Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz 
olarak teslim almak, tahliyesini sağlamak, aksi durumda teslim amacıyla gereken idari 
işlemlerin yapılması için gereğini yapmak.

15. Belediye tarafından satılan, satın alınan, tahsise, takasa ve irtifak hakkına konu 
taşınmazların değerlemesini ve kıymet takdirlerini hazırlamak için yeteri kadar Kıymet Takdiri 
Komisyonu kurulmasını sağlamak, gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 
Lisans almış olan gayrimenkul değerleme kurum ve kuruluşları marifetiyle gayrimenkullerin, 
gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydalarının değer tespitlerini 
yaptırmak,

16. Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programlarını hazırlamak,

17. Kamulaştırma ile ilgili talep gelmesi halinde 5 Yıllık İmar Programında mevcut ise ilgili 
dairelerin görüşü alınarak konuyu Encümen’e sunmak,

18. Kamulaştırılması istenen taşınmaz 5 Yıllık İmar Programında mevcut değil ise konuyu 
İmar Programına ek olarak alınması için Meclis’e sunmak,

19.5 Yıllık kamulaştırma programı yapılıncaya kadar 2942 sayılı Kamulaştırma kanunu ve bu 
kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4650 sayılı kanun çerçevesinde kamulaştırmaların 
yapılabilmesi için öncelikle yatırım Müdürlüklerinin ilgili yıl içinde yatırım programlarında olan 
ve meri planlarda yol, park, çocuk bahçesi ve yeşil alan gibi amme hizmetine ayrılmış 
gayrimenkullerin listesi istenir. Öngörülen talepler Başkanlığın görüşüne sunularak yıl 
içerisindeki kamulaştırma planı hazırlanır. Kamulaştırmalar kanunun ilgili maddelerince 
yürütülerek sonuçlandırılır.

20. Uzlaşma komisyonunda taşınmaz sahipleri ile anlaşma sağlanmaması halinde 2942 sayılı 
değişik 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre işlem yapılması için konu 
Hukuk Müşavirliği’ne havale edilir.

21. Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor yazımı 
ve parsel sahiplerinin davet edilmesi (tebligat) gibi konularda gereken sekretarya görevini 
yürütmek.

22. Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp bedeli ödenen ve yıkılması gereken binaların, gerekli 
belediye birimleri ve kurumlar ile birlikte hareket etmek suretiyle yıkım işlemini sağlamak.

23. Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine 
ayrılmamış olanların Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda 2886 Sayılı 
Devlet İhale Yasası'na göre satışlarını ve tamamının Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel 
kişilerle hisseli olanları diğer hissedarlara veya müstakil olup ancak uygulama imar planı 
gereği müstakilen tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan parselleri bitişiğindeki 
taşınmaz mal sahiplerine, 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 17. Maddesine göre, satılması zorunlu 
olan parsellerin satış işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak,

24. Dairesi ile ilgili resmi yazı ve dilekçelere süresi içerisinde cevap verilmesi,

25. Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.
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26. Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

27. Çalışan personelin Daire Müdürü tarafından takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması.

28. İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimlerince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

29. İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.18.TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 
dairesi ile ilgili yönetmelikler e uygun olarak;

1- Tüm Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının 
sağlanması,

2- Görevlerin yürütülmesi, koordinasyonu ve düzenini sağlamak,

3- Hizmetin düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

4- Görevlerin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapmak,

5- Gelir getirici tarımsal gayrimenkullerin kiraya verilmesi kontrol ve takibi, bakım ve 
düzenlenmesi konularını da kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürmek

6- Birimin istatistikî bilgilerinin, en az ayda bir güncellenmiş hali ile her an hazır bulundurmak,

7- İhtiyaç halinde kurum genel brifing dosyası ile birleştirilmek üzere, birim brifing dosyasını 

hazırlamak,

8- Birimde görevli personelin, konuları ile ilgili hizmet içi eğitimlerini yapmak veya yaptırmak,

9- Belediye sınırları içinde, ilgili mevzuat hükümleri ile Stratejik Plan ilke ve hedefleri 

doğrultusunda, mahalli ve müşterek nitelikte olması şartıyla:

10- Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak korunması için gerekli tesislerin 
kurulması, ıslahı ve tevzii ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

11- Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan fundalık, 
makilik, çayır ve meralar, zeytinlikler, fıstık çamları ile taşlı arazilerin ıslahı ile bunların alt 
yapı tesislerini yapmak veya yaptırmak,

12- Belediyemize ait arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi ile ilgili 
hizmetleri yapmak,

13- İhtiyaç görülen alanlarda zirai ilaçlamanın yaptırılması,

14- Sulama şebekelerinde arazi tesviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol münferit drenaj 
gibi hizmetleri yaptırmak,
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15- Tarla içi hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili olarak DSİ ve diğer kuruluşlarla çalışma yapmak 
ve uygulanmasını sağlamak/takip etmek,

16- Toprak etüdü, sınıflandırmaları ve toprak harita raporları ile toprak ve su kaynakları 
konusunda istatistikî bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve dökümante edilmesi 
hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.

17- Erozyonla mücadele çalışmalarını yürütmek, her türlü sulama ve toprak iş ve işlemlerini 
yapmak,

18- Toprağın korunması, erozyonla mücadele, sulanabilir arazilere su götürülmesi konulu 
projeleri yürütme ve ilgili kurum ve kuruluş, vakıf, dernek ve benzeri organizasyonlarla ortak 
çalışma yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,

19- İlgili birimlerce hazırlanan sulama, toprağın korunması ve benzer konulu plan, proje 
yaklaşık maliyet hesapları doğrultusunda yetkili kurullarca yapımına karar verilenlerin ihale iş 
ve işlemlerini yapılmasını sağlamak,

20- Çevre, ağaçlandırma, park - bahçe tesisi ve kırsal mahallelerimizin desteklenmesi 
hizmetlerini yürütmek,

21- Kırsal Alan, Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun sekretaryalığının yapılması,

22- İlgili birim ve servislerle görev alanına giren konuların iş ve işlemlerinde koordineli 
çalışmak,

23- Görev alanı ile ilgili teknik konularda danışmanlık yapmak ve rapor hazırlamak,

24- Servisin görev alanına giren/girebilecek ilgili diğer işlemleri ve yazışmaları yapmak,

25- Servisin yazışmalarının sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv 
hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulması,

26- Yetkili birim müdürünce verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.

27- Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

28- Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

29- Tarımsal hizmetler ile ilgili resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmesi,

30- Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

31- Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.

32- Çalışan işçi personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması,

33- Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması.

34- İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

35- İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili
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Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.19.ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve ilgili 
yönetmelikler çerçevesinde;

1. Kanunlar çerçevesinde çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal 
yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten 
kuruluşlar olarak tanımlanan gayri sıhhi müesseselerin 2. ve 3. sınıflarının yerinde inceleme 
ve değerlendirme sonuçlarına göre ruhsatlandırmasına veya kapatılmasına ilişkin görüş 
bildirmek,

2. Vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye ilişkin dilek ve şikayetlerini almak, 
değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikayet sahibine bilgi vermek,

3. Çevre korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun geliştirilebilir 
teknolojiyi belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek,

4. Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
ve koordinasyon sağlamak,

5. Çevre uygulamaları ve yatırımlarına etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini 
izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını 
yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek,

6. Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler 
konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve 
kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

7. İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikayetleri 
değerlendirmek, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak,

8. Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi 
temsil etmek,

9. Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri 
belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak 
isteyenlere yardımcı olmak,

10. Çevre konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları 
incelemek ve arşivlemek,

11. Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde eğitim programları 
hazırlayıp, yürütmek,

12. Yürürlükte olan mevzuata göre Katı atık yönetmeliğine uygun olarak gerekli çalışmaların 
ve yazışmaların yapılmasının sağlanması,

13. Tıbbi atıkların toplanmasının denetiminin yapılması, kontrolü ve takibi,

14. Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, 
iş ve işlemleri yürütmek,
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15. Çevreye ilişkin özel günlerde (05-12 Haziran Çevre Haftası gibi...) Belediye adına ilgili 
kurumlarla işbirliği yaparak katılım sağlamak,

16. İlçemiz İskele Mahallesinde bulunan Burhaniye Yat Limanında gerekli düzenlemelerin, 
kontrol ve denetimlerin yapılması, güvenliği ile Belediye Meclis Kararına göre yat ve 
teknelerden işgaliye ücreti tahakkuk işlemlerinin yapılması,

17. Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri 
yürütmek,

18. Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü 
takdirde görüş ve öneri sunmak,

19. Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek, uygulamak,

20. Birime ulaşan her türlü vatandaş talep ve şikâyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

21. Hizmet içi eğitim almak ve uygulamak,

22.Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlamak,

23. Ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar ve elektronik atıkların toplanmasıyla ilgili projelerde 
görev almak, koordinasyonu sağlamak, denetim ve kontrol işlemlerinde görev almak, sanayi 
sitelerini bilinçlendirici eğitimler düzenlemek,

24. Mavi bayrak programı çerçevesinde her türlü hazırlığı yapmak mümkün olan plajlarımıza 
mavi bayrak almak,

25.Okullarda, "Çevre Bilincinin Geliştirilmesi” yönünde eğitimler ve atık toplama 
kampanyaları düzenlemek.

26. Belediyemiz Çevre ve Trafik Komisyonunun dairesi ile ilgili konularında sekreteryalığının 
yapılması,
27 Belediyemizce yürütülen iş ve işlemlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevzuatlarında 
uygun davranılmasını sağlamak ve gerekli ise izin lisans vs belgeleri almak veya aldırmak.

28. Müdürlüğe ait ayniyat kayıtlarının ve demirbaş zimmetlerini titizlikle sağlamak.

29. Görev alanıyla ilgili mer'i ihale mevzuatının gerektirdiği ihale işlemlerine ilişkin tüm 
çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.

30. Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler 
sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlamak.

31. Gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak.

32. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra 
edilmesini sağlamak,

33. Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmasının sağlanması,

34. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

35. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

36. Dairesine havale edilen resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmesi,
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37. Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması,

38. Çalışan personelin Daire Müdürü tarafından takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması,

39. Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

40. Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması,

41. İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

42. İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.20.YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, İmar Kanunu, Yapı 
Denetim Kanunu, Kamulaştırma Kanunu ile ilgili yönetmelikler ile genelgeler ve tebliğlere 
uygun olarak;

1. Burhaniye sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasını sağlamak, kaçak 
yapılaşmanın tamamen sonlandırılması için gerekli önlemleri almak.

2. 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanuna göre Yapı Denetim Kuruluşlarının hakkediş işlemlerinin 
ve kanun kapsamındaki diğer tüm işlemlerin yapılması,

3. Belediye sınırları içinde kaçak yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan 
uygulamamalara ait tespit, inceleme ve tetkiklerinin yapılarak aykırı olan yapılar için 3194 
Sayılı İmar Kanunun 32 ve 42 maddeleri gereği; yapı tatil zaptının düzenlenmesi, inşaatların 
faaliyetlerinin durdurulması, tutulan zabıt ve raporların yasal süresi içerisinde para cezası 
alınmak üzere encümene sunulması, yine yasal süresi " aykırılığın giderilmesi ” hususunda 
karar alınmak üzere encümene sunulması, 1 aylık sürede aykırılığın giderilmesi halinde 
mühür işleminin tutanak ile kaldırılması, 1 ay süre sonunda aykırılığın giderilmediği yapılara 
yıkım ile bahse konu Encümen Kararının uygulanması için ilgili müdürlüklereyazılı bildirim 
yapılması ve yıkımın gerçekleşmesinin sağlanması.

4. İnşaatın yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolü yapılarak gerekli vizelerin 
verilmesine müteakip iş bitirme belgelerinin düzenlenmesi.

5. İnşaatlardan ötürü çevrede oluşan tüm tahribatın inşaat bitiminde bertarafının sağlanması.

6. Yıkılacak derece tehlikeli, binalar ve metruh halde bulunan çevreye rahatsızlık veren tüm 
yapıların ortadan kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılması.

7. Dairesi ile ilgili teknik ihale şartnamelerinin hazırlanması,

8. Birime gelen ve giden resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre 
yapılması ve muhafaza edilmesi,

9. Yazışmaların; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmasının sağlanması,

10. Dairesi ile ilgili konulara ait resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmesi,
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11. Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibi,

12. Çalışan personelin işyerine kıyafet yönetmeliğine uygun olarak zamanında gelmesinin 
sağlanması.

13. Çalışan personelin takibi ve verimin arttırılmasının sağlanması,

14. Çalışan işçi personelin puantajlarının hakkaniyetle tutulması.

15. Mevcut çalışan aracın yedek parça ve akaryakıt alımlarının kontrolü ve bakımı,

16. İş bu yönergede yazılı olmayan, ancak mevzuat gereği Müdürlüğünce veya birimince 
yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması,

17. İmza Yetkileri Yönergesine göre kendi dairesine havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili 
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle 
yükümlüdür.

3.4.8.21.ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ:

Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve ilgili 
yönetmelikler çerçevesinde;

1- Başkanlık Makamı'nın emir ve direktiflerini müdürlüklere ulaştırmak, takip ve 
sonuçlandırılmasını sağlamak görevleri kapsamındadır. Belediye' de hizmet veren tüm 
müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlükler ile Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve 
koordinasyonu temin etmek,

2- Yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek,

3- Ülkemizde çeşitli alanları ile kurum ve kuruluşlarda yapılan yönetim değişiklikleri ve 
atamalarda Belediye Başkanı adına kutlama mesajı göndermek,

4- Başkanlık Sekreteryasını düzenlemek,

5- Başkanlık Makamını ziyarete gelen yerli ve yabancı konukları karşılamak, ağırlamak, 
Başkanla görüşmelerini sağlamak,

6- Başkanlığımıza gönderilen kişi ve kuruluşların açılış, davet, sünnet, düğün gibi törenlere 
iştirak edilmesini programlamak, tebrik, telgraf, çiçek göndermek,

7- Vakıf, hayır kurumları ve okulların program dâhilinde ziyaret edilmesini temin etmek, 
vatandaşlarla daha iyi diyalog sağlamak açısından Pazar gezileri, muhtarlıklarla mahalle 
gezileri düzenlemek,

8- Başkanlık Makamına vatandaşlardan gelen telefon, faks, e-mail, mektup veya şahsen 
yapılan başvurulardaki sorunların ilgili birimlere ulaştırılması, çözümlenmesi ve 
sonuçlandırılmasını sağlamak,

9- Belediye’nin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkilerinin geliştirilmesi 
ve yeni ilişkilerin kurulması,

10- Yurt içindeki ve yurtdışındaki belediyelerle, bazı konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri 
imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek.
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11- Kardeş Şehir uygulamaları ve farklı kültürlerin birbirlerini tanımasını temin etmek ,halklar 
arasında kardeşlik duygusunu geliştirerek etkinlikler düzenlemek.

12- Belediyemizce yapılan çalışmaların yabancı misyon temsilcilerine tanıtılması, yurtiçinde 
ve yurt dışında düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmasını teminen yazılı ve görsel materyal 
geliştirilmesi.

13- Belediyemizin uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler 
kurulması.

• Personel Yaş Dağılımı
YAŞ
ORTALAMASI MEMUR İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ
PERSONEL TOPLAM

25' den küçük - - 3 3
25-35 Arası 17 4 9 30
36-45 Arası 21 43 2 66
46-55 Arası 18 38 - 56
55' den Büyük 8 - 8
TOPLAM 64 85 14 163

• Müdürlükler Bazında Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçi Tablosu

MÜDÜRLÜK ADI
SC
P

)ZLEŞM
ERSON

ELİ
EL GEÇİCİ İŞÇİ

Bayan Erkek Toplam Bayan Erkek Toplam
Yazı İşleri Müdürlüğü - - - - - -
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - - - - - -
Hukuk İşleri Müdürlüğü 1 - 1 - - -
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - - - - - -
Fen İşleri Müdürlüğü 1 1 2 - - -
Mali Hizmetler Müdürlüğü - - - - - -
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - 3 3 - - -
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü - - - - - -
Destek Hizmetleri Müdürlüğü - - - - - -
Tarımsal Hizmetler - - - - - -
Temizlik İşleri Müdürlüğü - 1 - - - -
Sağlık Müdürlüğü - 3 3 4 - 4
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 3 1 4
Genel Toplam 5 9 14 4 - 4
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• Personel Eğitim Durumu

EĞİTİM
DURUMU

MEMUR İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ
PERSONEL TOPLAM

Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek
Lisansüstü 1 1 2
Lisans 11 22 2 1 - - 4 5 45
Ön lisans 3 10 2 3 - - 1 3 22
Lise 2 10 9 16 4 - - 1 42
İlköğretim - 4 - 48 - - - - 52
Eğitim
Görmemiş - - - - - - - - -

Toplam 17 47 13 68 4 - 5 9 163

• Belediye Envanteri Araç List esi
SIRA
NO CİNSİ MARKASI MODELİ GÖREV YERİ
1 PİCKUP ISUZU 2012 FEN İŞLERİ MD.

2 KAMYONET (AÇIK KASA) RENAULT 2015 FEN İŞLERİ MD.

3 KAMYONET (AÇIK KASA) BMC 2003 FEN İŞLERİ MD.

4 PANELVAN FORD 2005 FEN İŞLERİ MD.

5 KAMYONET (AÇIK KASA) BMC 2004 FEN İŞLERİ MD.

6 KAMYON MERCEDES 1993 FEN İŞLERİ MD.

7 KAMYON DODGE 1997 FEN İŞLERİ MD.

8 KAMYON-ARAZÖZ BMC FATİH 1987 FEN İŞLERİ MD.

9 KAMYON BMC FATİH 2005 FEN İŞLERİ MD.

10 KAMYON BMC FATİH 2001 FEN İŞLERİ MD.

11 KAMYON FORD 2533 2017 FEN İŞLERİ MD.

12 KAMYON FORD 1833 2017 FEN İŞLERİ MD.

13 İŞ MAKİNESİ HİDROMEK 2018 FEN İŞLERİ MD.

14 İŞ MAKİNESİ HİDROMEK 2006 FEN İŞLERİ MD.

15 İŞ MAKİNESİ HİDROMEK 2005 FEN İŞLERİ MD.

16 İŞ MAKİNESİ HITACHI 2010 FEN İŞLERİ MD.

17 İŞ MAKİNESİ CAT 1996 FEN İŞLERİ MD.

18 İŞ MAKİNESİ KOMATSU 2010 FEN İŞLERİ MD.

19 İŞ MAKİNESİ KOMATSU 1998 FEN İŞLERİ MD.

20 İŞ MAKİNESİ ÇUKUROVA 1991 FEN İŞLERİ MD.

21 İŞ MAKİNESİ JCB 2010 FEN İŞLERİ MD.

22 İŞ MAKİNESİ VÖGELE 1987 FEN İŞLERİ MD.

23 İŞ MAKİNESİ LAYTON - FEN İŞLERİ MD.

24 İŞ MAKİNESİ CAT 1969 FEN İŞLERİ MD.

25 TRAKTÖR KEPÇE FORD 1980 FEN İŞLERİ MD.

26 TRAKTÖR MASSEY FERGUSO 2004 FEN İŞLERİ MD.
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27 TRAKTÖR ÜNİVERSAL 1994 FEN İŞLERİ MD.

28 TRAKTÖR KEPÇE FORD 1970 FEN İŞLERİ MD.

29 TRAKTÖR MASSEY FERGUSO 2002 FEN İŞLERİ MD.

30 TRAKTÖR FIAT 54C 1996 FEN İŞLERİ MD.

31 TRAKTÖR MASSEY FERGUSO 1994 FEN İŞLERİ MD.

32 TRAKTÖR MASSEY FERGUSO 1995 FEN İŞLERİ MD.

33 TRAKTÖR MASSEY FERGUSO 1996 FEN İŞLERİ MD.

34 TRAKTÖR MASSEY FERGUSO 1998 FEN İŞLERİ MD.

35 TRAKTÖR MASSEY FERGUSO 2004 FEN İŞLERİ MD.

36 KOMPRESÖR ATLAS FEN İŞLERİ MD.

37 MOTORSİKLET MOBİLET 2004 FEN İŞLERİ MD.

38 MOTORSİKLET KANUNİ 2010 FEN İŞLERİ MD.

39 MOTORSİKLET YUKİ 2012 FEN İŞLERİ MD.

40 KAMYONET (AÇIK KASA) BMC 2000 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

41 ÇEKİCİ MERCEDES 1840 2014 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

42 SEMİ TREYLER EFE 2018 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

43 ÇÖP KAMYONU IVECO 100E19 2018 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

44 ÇÖP KAMYONU IVECO 100E19 2018 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

45 ÇÖP KAMYONU FORD 2015 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

46 ÇÖP KAMYONU FORD 2015 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

47 ÇÖP KAMYONU FORD 2016 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

48 ÇÖP KAMYONU BMC FATİH 2005 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

49 ÇÖP KAMYONU ISUZU 2012 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

50 KAMYON OTOYOL 2005 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

51 ÇÖP KAMYONU BMC 2005 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

52 ÇÖP KAMYONU BMC 2005 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

53 ÇÖP KAMYONU BMC 1996 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

54 ÇÖP KAMYONU BMC 2006 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

55 ÇÖP KAMYONU FIAT 1998 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

56 KAMYON IVECO 1994 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

57 YOL SÜPÜRME ARACI IVECO 100E19 2017 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

58 TRAKTÖR MASSEY FERGUSO 2005 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

59 TRAKTÖR NEWHOLLAND 2012 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

60 TRAKTÖR NEWHOLLAND 2005 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

61 TRAKTÖR NEWHOLLAND 2011 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

62 TRAKTÖR MASSEY FERGUSON 1999 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

63 TRAKTÖR TÜMOSAN 65 DT 2010 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

64 TRAKTÖR MASSEY FERGUSO 2007 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

65 TRAKTÖR FIAT 1997 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

66 TRAKTÖR FIAT 1981 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

67 TRAKTÖR STEYR 1991 TEMİZLİK İŞLERİ MD.
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68 TRAKTÖR MASSEY FERGUSO 2005 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

69 İŞ MAKİNESİ ÇEKSAN 2010 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

70 İŞ MAKİNESİ PRESTİJ - TEMİZLİK İŞLERİ MD.

71 MOTORSİKLET LİFAN 2013 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

72 MOTORSİKLET HONDA 2015 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

73 ELEKTRİKLİ VAKUMLU 
YOL SÜP.M. ÇEKSAN 2018 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

74 ELEKTRİKLİ VAKUMLU 
YOL SÜP.M. ÇEKSAN 2018 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

75 ELEKTRİKLİ VAKUMLU 
YOL SÜP.M. ÇEKSAN 2017 TEMİZLİK İŞLERİ MD.

76 KAMYONET (AÇIK KASA) RENAULT 2015 PARKBAHÇE MD.

77 PİCKUP ISUZU 2012 PARKBAHÇE MD.

78 KAMYONET (AÇIK KASA) BMC 1999 PARKBAHÇE MD.

79 KAMYONET (AÇIK KASA) BMC 2000 PARKBAHÇE MD.

80 İŞ MAKİNESİ HİDROMEK 2015 PARKBAHÇE MD.

81 DAMPERLİ KAMYON FORD 2001 PARKBAHÇE MD.

82 TRAKTÖR NEWHOLLAND 2005 PARKBAHÇE MD.

83 MOTORSİKLET HONDA 1996 PARKBAHÇE MD.

84 MOTORSİKLET HONDA 1998 PARKBAHÇE MD.

85 AMBULANS WOLSVAGEN 2009 SAĞLIK İŞLERİ MD.

86 AMBULANS FORD 2006 SAĞLIK İŞLERİ MD.

87 AMBULANS MERCEDES 2007 SAĞLIK İŞLERİ MD.

88 PİCKUP ISUZU 2014 SAĞLIK İŞLERİ MD.

89 PİCKUP ISUZU 2014 SAĞLIK İŞLERİ MD.

90 PİCKUP FORD 2010 SAĞLIK İŞLERİ MD.

91 KAMYONET (AÇIK KASA) BMC 2000 SAĞLIK İŞLERİ MD.

92 CENAZE NAKİL OTOYOL 1987 SAĞLIK İŞLERİ MD.

93 KAMYONET (TEK KABİN) FORD 2009 SAĞLIK İŞLERİ MD.

94 KAMYONET (TEK KABİN) FORD 2005 SAĞLIK İŞLERİ MD.

95 KAMYON OTOYOL 1984 SAĞLIK İŞLERİ MD.

96 TRAKTÖR MASSEY 1986 SAĞLIK İŞLERİ MD.

97 TRAKTÖR STEYR 1990 SAĞLIK İŞLERİ MD.

98 PİCKUP ISUZU 2012 ZABITA MD.

99 KAMYONET (KAPALI 
KASA) CITROEN 2012 ZABITA MD.

100 KAMYONET (KAPALI 
KASA) CITROEN 2012 ZABITA MD.

101 KAMYONET (AÇIK KASA) LEVEND 2004 ZABITA MD.

102 MOTORSİKLET HONDA 1998 ZABITA MD.

103 MOTORSİKLET HONDA 1998 ZABITA MD.

104 MOTORSİKLET YAMAHA 2004 ZABITA MD.

105 OTOMOBİL VOLKSWAGEN 2011 DESTEK HİZMETLER
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106 OTOBÜS OTOKAR 2016 DESTEK HİZMETLER

107 KAMYONET (AÇIK KASA) RENAULT 2015 DESTEK HİZMETLER

108 KAMYONET (KAPALI 
KASA) CITROEN 2010 DESTEK HİZMETLER

109 KAMYONET (KAPALI 
KASA) CITROEN 2011 DESTEK HİZMETLER

110 KAMYONET (KAPALI 
KASA) CITROEN 2010 DESTEK HİZMETLER

111 KAMYONET (KAPALI 
KASA) OPEL 2002 DESTEK HİZMETLER

112 KAMYONET (KAPALI 
KASA) RENAULT 2008 DESTEK HİZMETLER

113 PİCKUP FORD 2005 DESTEK HİZMETLER

114 PİCKUP FORD 2010 DESTEK HİZMETLER

115 KAMYONET (AÇIK KASA) BMC 2005 DESTEK HİZMETLER

116 SEPETLİ İŞ PLATFORMU Mit s u b is h i 2007 DESTEK HİZMETLER

117 MİNİBÜS ISUZU 1996 DESTEK HİZMETLER

118 OTOBÜS OTOKAR 2009 DESTEK HİZMETLER

119 OTOBÜS BMC 2009 DESTEK HİZMETLER

120 OTOBÜS BMC 2005 DESTEK HİZMETLER

121 OTOBÜS MERCEDES 1986 DESTEK HİZMETLER

122 OTOBÜS MERCEDES 1987 DESTEK HİZMETLER

123 OTOBÜS MAN 1985 DESTEK HİZMETLER

124 OTOBÜS MAN SL232 1999 DESTEK HİZMETLER

125 OTOBÜS İVECO M29 2000 DESTEK HİZMETLER

126 OTOBÜS BELDESAN 1992 DESTEK HİZMETLER

127 MOTORSİKLET KMT ÇELİK 2012 DESTEK HİZMETLER

128 MOTORSİKLET KMT ÇELİK 2012 DESTEK HİZMETLER

129 MOTORSİKLET HAOJİN 2004 DESTEK HİZMETLER

130 MOTORSİKLET KANUNİ RONEY 2014 DESTEK HİZMETLER

131 KAMYONET (AÇIK KASA) BMC 2009 KÜLTÜR VE SOSYAL

132 KAMYONET (KAPALI 
KASA) RENAULT 2008 İŞLETMELER

133 OTOMOBİL CITROEN 2011 ÖZEL KALEM MD.

134 OTOMOBİL MEGANE 2006 ÖZEL KALEM MD.

135
KAMYONET (KAPALI 
KASA) FİAT 2007 ÖZEL KALEM MD.
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• Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sını flandırma Tablosu

EKONOM İK
KOD

B Ü TÇ E GELİRİNİN TÜRÜ 2016 2017 2018

1 Vergi Gelirleri 13.614.607,06 15.467.892,31 18.398.034,10

3
Teşebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri 4.326.612,28 7.595.754,01 8.481.508,12

4
Alınan Bağış ve 
Yardımlar İle Özel 
Gelirler

1.568.641,85 1.208.780,48 346.179,60

5 Diğer Gelirler 14.380.596,22 17.105.471,51 18.800.070,09
6 Sermaye Gelirleri 294.705,89 2.201.658,47 5.556.198,10
Bütçe Gelir eri Toplamı 34.185.163,30 43.579.556,78 51.581.990,01
Red ve İadeler Toplamı 9.179,03 220.301,66 88.423,26
Net Gelirler Toplamı 34.175.984,27 43.359.255,12 51.493.566,75

• Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu
EKONOMİK
KOD

BÜTÇE GİDERİNİN 
TÜRÜ 2016 2017 2018

01 P e rs o n e l G id e r i 11.212.557,85 11.364.036,40 13.738.409,64

02 S o s y a l G ü v e n li K u ru m u  D e v le t  
P ir im i

1.737.449,31 1.958.740,22 2.302.268,71

03 M a l v e  H iz m e t A lım  G id e r le r i 21.068.927,41 29.356.297,85 35.984.252,98
04 F a iz  G id e r le r i 44.339,35 353.097,99 103.133,76
05 C a r i T ra n s fe r le r 430.322,48 592.975,95 563.155,71
06 S e rm a y e  G id e r le r i 974.726,45 1.020.986,13 2.007.409,41
B Ü T Ç E  G İD E R İ T O P L A M I 35.468.322,85 44.646.134,54 54.698.630,21

• Bütçe Gelirleri İcmali

Ekonomik Kod Bütçe Gelirinin Türü 2016 Yılı 2017 Yılı Cari Yıl( 2018 )

I II

1 V erg i G elirleri 13.614.607,06 15.467.892,31 18.398.034,10

1 2 M ülkiyet Ü zerinden A lınan  V erg ile r 7.975.513,47 8.202.900,29 10.737.658,04

1 3 D ahilde A lınan  Mal ve 
H izm et Verg ile ri 1.117.251,62 1.286.603,32 1.495.576,52

1 6 H arçlar 4.521.841,97 5.978.388,70 6.164.799,54

3 Teşebbüs ve  M ülkiyet G elirleri 4.326.612,28 7.595.754,01 8.481.508,12

3 1 Mal ve  H izm et Satış G elirleri 2.058.861,77 3.415.317,87 3.730.119,92

3 2 M alların ku llanm a veya  faa liye tte  bu 
lunm a izni ge lirleri 0 0 85,00
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3 4 K urum lar Hasılatı 9.229,77 34.712,42 247.157,04

3 6 Kira G elirleri 2.249.221,05 4.136.964,28 4.494.759,30

3 9 D iğer Teşebbüs ve  M ülkiyet G elirle r 
i 9.299,69 8.759,44 9.386,86

4 A lınan  Bağış ve  Y a rd ım la r ile Özel 
G e lirle r 1.568.641,85 1.208.780,48 346.179,60

4 2 M erkezi Y önetim  Bütcesine Dahil Id 
are le rden A linan  Bagis ve  Y ard im lar 1.150.593,05 612.173,60 35.000,00

4 4 Kurum lardan ve K iş ile rden A lınan  Y 
ardım  ve  B ağışlar 418.048,80 596.606,88 311.179,60

5 D iğer G e lirle r 14.380.596,22 17.105.471,51 18.800.070,09

5 1 Faiz G elirleri 8.773,48 947.451,49 18.404,11

5 2 Kişi ve K urum lardan A lınan  Paylar 11.934.561,46 13.707.621,16 16.801.120,85

5 3 Para C ezaları 1.141.180,06 1.616.773,24 1.206.837,85

5 9 D iğer Çeşitli G elirle r 1.296.081,22 833.625,62 773.707,28

6 Serm aye G elirleri 294.705,89 2.201.658,47 5.556.198,10

6 1 T aşınm az Satış G elirleri 294.705,89 2.201.658,47 5.556.198,10

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A): 34.185.163,30 43.579.556,78 51.581.990,01

RED VE İADELER 9.179,03 220.301,66 88.423,26

NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) : 34.175.984,27 43.359.255,12 51.493.566,75
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• Bütçe Gelirleri Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu

F O N K S İY O N  

EL K O D FONKSİYON ADI 2016 2017 2018

I II III IV
1 G E N E L  K A M U  H İZ M E T L E R İ 5 .574.941,29 8 .930.350,91 10.844.484,95

1 1 Y a s a m a  v e  Y ü rü tm e 5.085.557,35 7.374.184,20 9.987.831,74

1 1 1 Y  a s a m a  v e  y ü rü tm e  o rg a n la r ı h izm e tle ri 2.642.771,91 4.007.846,09 5.214.440,08

1 1 2 F in a n sa l v e  mali iş le r  v e 2.442.785,44 3.366.338,11 4.773.391,66

1 3 G e n e l H izm e tle r 489.383,94 1.556.166,71 856.653,21

1 3 1 G e n e l p e rs o n e l h izm e tle r 489.383,94 1.556.166,71 661.941,33

1 3 9 D iğe r g e n e l h izm e tle r 0 0 194.711,88

3 KAM U DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM ETLERİ 1.361.544,32 1.968.913,20 2 .733.861,10

3 1 G ü v e n lik  H izm e tle ri 1.361.544,32 1.968.913,20 2.733.861,10

3 1 1 G e n e l g ü v e n lik  h izm e tle ri 1.361.544,32 1.968.913,20 2.733.861,10
4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 14.017.350,08 18.896.581,50 24.637.789,61

4 1 G e n e l E konom ik  İş le r v e  H izm e tle r 805.919,22 891.306,05 1.544.132,36

4 1 1 G e n e l e k o n o m ik  v e  t ic a r i iş le r v e  h izm e tle r 805.919,22 891.306,05 1.544.132,36

4 2
T arım  O rm a n c ılık  

B a lıkçılık  v e  A v c ı lık  H izm e tle ri
1.883.466,03 3.550.369,84 3.745.053,83

4 2 1 T arım  h izm e tle ri 1.883.466,03 3.550.369,84 3.745.053,83

4 4 M a d e n c ilik  İm ala t v e  İn ş a a t H izm e tle ri 11.327.964,83 14.454.905,61 19.348.603,42

4 4 3 İn ş a a t iş le r i h izm e tle ri 11.327.964,83 14.454.905,61 19.348.603,42
5 ÇEVRE KORUMA HİZM ETLERİ 11.470.639,53 9 .755.632,66 10.965.392,28

5 1 A tık  Y ö n e tim i H izm e tle ri 1.918.189,61 4.869.195,95 6.229.634,25

5 1 0 A tık  y ö n e tim i h izm e tle ri 1.918.189,61 4.869.195,95 6.229.634,25

5 3 Kirliliğ in  A z a ltı lm a s ı H izm e tle ri 9.552.449,92 4.886.436,71 4.735.758,03

5 3 0 Kirliliğ in  A z a ltı lm a s ı H izm e tle ri 9.552.449,92 4.886.436,71 4.735.758,03
6 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 1.796.779,54 2 .397.496,83 2 .389.603,85

6 1 İskân  İş le ri v e  H izm e tle ri 1.796.779,54 2.397.496,83 2.389.603,85

6 1 0 İskân  iş le r i v e  h izm e tle ri 1.796.779,54 2.397.496,83 2.389.603,85
7 SAĞLIK HİZMETLERİ 1.247.068,09 2 .697.159,44 3 .127.498,42

7 4 H a lk  sa ğ lığ ı h izm e tle ri 1.247.068,09 2.697.159,44 3.127.498,42

7 4 0 H a lk  sa ğ lığ ı h izm e tle ri 1.247.068,09 2.697.159,44 3.127.498,42
GİDERLER TOPLAMI 35.468.322,85 44 .646.134,54 54.698.630,21
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• Bütçe Gerçekleştirme Oranları

BÜTÇE 2016 YILI 
BÜTÇESİ

G
E

R
Ç

E
K

LE
Ş

Tİ
R

M
E

2017 YILI 
BÜTÇESİ

G
E

R
Ç

E
K

LE
Ş

Tİ
R

M
E

2018 YILI 
BÜTÇESİ

G
E

R
Ç

E
K

LE
Ş

Tİ
R

M
E

TAHMİNİ BÜTÇE 36.000.000,00 % 44.650.000,00 % 54.752.444,00 %

GELİR BÜTÇESİ 34.175.984,27 94,93 43.359.255,12 97,10 51.493.566,75 94,05

GİDER BÜTÇESİ 35.468.322,85 98,52 44.646.134,54 99,00 54.638.630,21 99,90
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4- STRATEJİK ÇERÇEVE

4.1. TEMEL HEDEFİMİZ - VİZYONUMUZ

H iz m e t s ta n d a r t la r ı  v e  y ö n e tim  m ü k e m m e lliğ in d e  
s ü rd ü rü le b il ir  v e  y e n ilik ç i y a k la ş ım la r ıy la  u lu s la ra ra s ı 
d ü z e y d e  ö rn e k  v e  lid e r  y e re l y ö n e t im  k u ru m u  v e  
d e m o k ra s i k e n ti o lm a k tır .

4.2. TEMEL GÖREVİMİZ - MİSYONUMUZ

E k o n o m ik , s o s y a l v e  ç e v re s e l a ç ıd a n  s ü rd ü rü le b il ir  
h iz m e t le r  s u n a n ,
T ü m  p a y d a ş la r ın a  d e ğ e r  k a ta n  v e  k a tı lım ın a  
o d a k la n a n ,
Y e re l d e m o k ra s in in  g ü ç le n m e s i iç in  g e re k li o rta m ı 
y a ra ta n  b ir  y e re l y ö n e tim  k u ru m u d u r.

4.3. DEĞERLERİMİZ
D E M O K R A S İ-Ö Z G Ü R L Ü K -K A T IL IM C IL IK -S O S Y A L
B E L E D İY E C İL İK -V İC D A N -E Ş İT L İK

4.4. POLİTİKALARIMIZ 

Yönetim Politikamız

Toplam Kalite Yönetimi anlayışımız 
doğrultusunda;

T ü m  p a y d a ş la r ım ız ın  b e k le n ti le r in i k a rş ı la y a n , 
g e re k t iğ in d e  a ş a n  ü s tü n  p e r fo rm a n s  s e v iy e s in i e ld e  
e tm e k  v e  s ü rd ü rm e k  iç in  iş s ü re ç le r im iz i k a lite  
y ö n e tim  s is te m in e  v e  m ü k e m m e llik  m o d e lin e  u y g u n  
o la ra k  g ö z d e n  g e ç ire re k  e tk il i l iğ in i v e  v e r im lil iğ in i 
s ü re k li iy ile ş t irm e y i;  p a y d a ş  m e m n u n iy e t in i 
a r tt ırm a y ı;

Çevre Yönetimi anlayışımız doğrultusunda;
Y ü rü r lü k te k i y a s a l v e  d iğ e r  ş a r t la ra  u y g u n  o la ra k  
to p lu m u n  s o s y a l v e  e k o n o m ik  ih t iy a ç la r ı  ile  d e n g e li 
b ir  ş e k ild e , ç e v re  k ir lil iğ in in  o lu ş m a d a n  ö n le n m e s i v e  
a z a lt ı lm a s ın a  y ö n e lik  y ö n te m le r  o lu ş tu rm a y ı;  d o ğ a l 
k a y n a k la r  v e  e n e r jin in  v e r im li b ir  ş e k ild e  
k u lla n ı lm a s ın ı  s a ğ la m a y ı; a t ık  o lu ş u m u n u  
k a y n a ğ ın d a  a z a ltm a y ı v e  g e r i k a z a n ılm a s ın ı  
s a ğ la m a y ı;

İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışımız 
doğrultusunda;

T ü m  ç a lış a n la r ım ız ın ,  te d a r ik ç i le r im iz in  v e  
z iy a re tç i le r im iz in  s a ğ lık la r ın ı  k o ru m a y ı v e  g ü v e n liğ in i 
s a ğ la m a y ı;  y ü rü r lü k te k i m e v z u a t la ra  u y u m lu  b ir  
ş e k ild e , r is k li d u ru m la r ın  te s p it in i v e  k o n tro lü n ü  
y a p a ra k  iş k a z a la r ın ın  o lu ş m a s ın ı  ö n le y e c e k  
te d b ir le r i a lm a y ı;

Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımız 
doğrultusunda;

S ü rd ü rü le b il ir  k a lk ın m a  iç in  s o ru m lu lu k la r ım ız ı  
y e r in e  g e t ire re k ;  in s a n  h a k la r ın ı d e s te k le m e y i,  
k a y n a k la r ı  e n  iy i ş e k ild e  k u lla n m a y ı, k a n u n la ra  v e  
e t ik  k u ra lla ra  u y m a y ı v e  to p lu m s a l s o ru n la r ın  
ç ö z ü m ü  iç in  k a tk ıd a  b u lu n m a y ı;

İnsan Kaynaklan Yönetimi anlayışımız 
doğrultusunda;

O r ta k  k u ru m  k ü ltü rü  ile  h a re k e t e d e n , m u tlu  k a d ın  
v e  e rk e k  ç a lış a n la r ın  b iz i te m e l h e d e f im iz e  
u la ş t ıra c a ğ ı b ilin c iy le ; ç a lış a n la r ım ız a  a d il, e t ik  v e  
s a y g ı lı  d a v ra n m a y ı,  g ü v e n  o r ta m ı iç in d e  k a tı lım la r ın ı  
d e s te k le m e y i,  k a rş ı lık lı  ile t iş im e  a ç ık  o lm a y ı, 
ö ğ re n m e  v e  g e liş im  o la n a k la r ın ı  s a ğ la m a y ı,  d a h a  iyi 
p e r fo rm a n s  g ö s te rm e le r i iç in  d e s te k le m e y i v e  
ç a lış a n la r ım ız ın  iş y a ş a m  d e n g e s in i k o ru m a y ı; 
ta a h h ü t  e d e riz .

Kentleşme Politikamız

B u rh a n iy e  B e le d iy e s i o la ra k ,
U lu s la ra ra s ı s ö z le ş m e le r  ile  b e lir le n m iş  o la n  tü m  
h a k la ra  s a y g ılı ,  d e m o k ra s i,  ö z g ü r lü k , k a t ı lım c ılık , 
s o s y a l b e le d iy e c il ik ,  e ş it l ik  v e  v ic d a n ı o d a ğ ın a  a la n  
b ir  y e re l y ö n e tim  a n la y ış ı v e  k u ru m s a l k im lik  ile  
P la n lı  v e  ç a ğ d a ş  b ir  y e r le ş im in  o lu ş tu ru ld u ğ u ,
S o s y a l v e  te k n ik  a lt  y a p ıd a  ç a ğ d a ş  d ü n y a  ü lk e le r i 
s ta n d a r t la r ın ı  y a k a la y a n ,
D o ğ a l v e  k ü ltü re l m ira s ın  k o ru n d u ğ u  v e  g e liş t ir i ld iğ i,  
Y a ş a m  v e  m e k a n  k a lite s in in  iy ile ş t ir ild iğ i,
D o ğ a l a fe t  v e  d e p re m  k a y n a k lı  r is k le r in  a z a lt ı ld ığ ı,  
G e re k  k u ru m  iç i o rg a n iz a s y o n  v e  ç a lış m a  o r ta m ın d a  
g e re k s e  h iz m e t s u n u m u n d a  to p lu m s a l c in s iy e t 
e ş it l iğ in in  s a ğ la n d ığ ı ,  k a d ın la r ın , e n g e lli le r in  v e  d iğ e r  
d e z a v a n ta jlı  g ru p la r ın  k e n ti e ş it  d e re c e d e  k u lla n m a  
v e  y a ra r la n m a  h a k k ın a  s a h ip  o ld u ğ u , to p lu m a  ta m  
v e  e tk in  b ir  ş e k ild e  d a h il o lm a n ın  y a n ın d a  k e n te  d a ir  
k a ra r  s ü re ç le r in e  e ş it, k o la y  v e  e tk in  b ir  ş e k ild e  
k a tı lım la r ın ın  s a ğ la n d ığ ı,

H e r  tü r lü  a y r ım c ı lık ta n  u za k , k ü ltü re l,  s o s y a l,  c in s iy e t 
k im liğ i,  c in s e l y ö n e lim , e tn ik  v e  e k o n o m ik  
fa rk lı lık la r ın ın  g ö z e ti ld iğ i v e  bu  fa rk la rd a n  
k a y n a k la n a b ile c e k  e ş its iz lik le r i b e r ta ra f  e d e c e k  b ir  
y ö n e t im  a n la y ış ıy la  h a re k e t e d e n , h iç b ir  
h e m ş e r im iz in  k e n ts e l y a ş a m  k a lite s in in  z a ra r  
g ö rm e d iğ i v e  b e le d iy e  h iz m e t le r in e  e r iş im d e  
a y r ıc a lığ a  u ğ ra m a d ığ ı,

Y a y a la r ı,  k a d ın la r ı,  e n g e llile r i,  b is ik le t l i le r i h a re k e t 
k ıs ıt lı lığ ı o la n  b ire y le r i k a p s a y a n  in s a n  o d a k lı  u la ş ım  
a lty a p ıs ın ın  o lu ş tu ru ld u ğ u ,

S a h ip li v e  s a h ip s iz  tü m  h a y v a n  v e  c a n lı la r ın  s a ğ lık  
v e  re fa h la r ı iç in  h iz m e t e d e n , k o ru y a n , iy ile ş t ire n , 
d o ğ a y a  s a y g ılı ,  c a n lı v e  h a y v a n  d o s tu ,

İn s a n  o d a k lı ,  in s a n lık  o n u ru n a  v e  b ire y s e l 
ö z g ü r lü k le re  s a y g ılı,

M u tlu , k e y if  a lın a n , k e y if  v e re n , g ü lü m s e n e n , 
g ü lü m s e y e n  v e  g ü lü m s e te n , b ir  B U R H A N İY E  
o lu ş tu rm a y ı v e  b u n u  s ü rd ü rü le b il ir  k ı lm a y ı ta a h h ü t  
e d e r iz .
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5- STRATEJİK HARİTA

5.1.STRATEJİK AMAÇ 1

5.1.1.KURUMSAL GELİŞİM

• Kurum Çalışanlarının Kaynakların ve Süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek 
daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa
ulaşmak.__________________________________________________________________
HEDEF 1.1. Mükemmellik modeline göre kurumsal performansı artırmak.________________
HEDEF 1.2. Hizmet sunum etkililiğini ve verimliliğini artırmak.__________________________
HEDEF 1.3. Bütçe gerçekleştirme oranını arttırmak_________________________________
HEDEF 1.4. Belediye Ek kaynak elde edilmesini sağlamak____________________________
HEDEF 1.5. Tahakkuk edilen gelirlerin tahsilatını arttırmak____________________________
HEDEF 1.6. Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak etki verimli ve
tasarruflu biçimde kullanılması sağlamak__________________________________________
HEDEF 1.7. Kurum Politika ve stratejileri doğrultusunda gelişen teknolojiler takip edilerek
bilişim sistemi sürdürülebilirliği, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak________________
HEDEF 1.8.Kurum Hizmet kalitesini artırmak, evrensel standartlara ulaşmak, ülkeler ve 
kültürler arası ilişkileri geliştirmek için uluslar arası kurum ve kuruluşlar ve örgütlerle ortak 
etkinlikler düzenlemek ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak.______________________________

5.2.STRATEJİK AMAÇ 2

5.2.1.KENTSEL GELİŞİM

• Burhaniyelilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam 
sürdürebileceği yaşayanların haklarını ön plana alan bir belediyecilik sunmak.
•
HEDEF 2.1. Burhaniyelilerin katılımcı ve sürdürülebilir planlama anlayışıyla yaşanabilir sağlıklı
ve güvenli kent olmasının sağlanmak______________________________________________
HEDEF 2.2. Burhaniye’nin sahip olduğu kültürel mirasın korunarak yaşatılmasını sağlamak 
HEDEF 2.3. İlçemizde yaşayanların aktif bir şekilde kullandığı, şehre nefes aldıran yeşil alanlara
sahip bir kent haline getirmek____________________________________________________
HEDEF 2.4. İlçemizde katılımcı, demokratik, sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve tasarım
projelerinin uygulanmasını sağlamak______________________________________________
HEDEF 2.5. Sosyal eşitsizliklerin azaltılarak, sağlık göstergelerinin yükseltildiği, erişilebilir ve
katılımcı sağlıklı bir kent oluşturmak_______________________________________________
HEDEF 2.6. İlçemiz sınırları dahilindeki yolların güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayacak 
şekilde açılması, asfaltlanması ve sürekli bakımlarının yapılması sağlayacak, bisikletli ve yaya 
öncelikli ulaşım düzenlemelerini hayata geçirmek_____________________________________

5.3. STRATEJİK AMAÇ 3

5.3.1.TOPLUMSAL GELİŞİM

• Burhaniye’yi Kültürel sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı karaların 
yönetişim anlayışı ile alındığı bir kültür sanat eğitim ve bilim kenti yapmak.

HEDEF 3.1. Sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez temellerinin demokratik, İnsan haklarına 
saygılı, şeffaf, halka hesap veren yerel yönetimler olduğu gerçeğinden hareketle karar ve 
uygulama sürecinde tüm paydaşların katılımı sağlanarak kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun
kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.__________________________
HEDEF 3.2. Kültür ve sanat faaliyetlerinin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak______
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HEDEF 3.3.Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm
hizmetlere yansımasını sağlamak________________________________________________
HEDEF 3.4.Burhaniye'de, kayıt dışı ekonomik faaliyet ve oluşumların önüne geçilerek, tüm 
işletmelerin denetim altında tutulmaları ve tüketici haklarını korumak için gerekil tedbirlerin ve
önlemlerin alınmasını sağlamak_________________________________________________
HEDEF 3.5.Burhaniye'nin yaşam boyu spor kültürünün içselleştirdiği bir spor kenti olmasını
sağlamak__________________________________________________________________
HEDEF 3.6.Burhaniye'de kütüphane ve okuma kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak.________

5.4. STRATEJİK AMAÇ 4

5.4.1.ÇEVRESEL VE KIRSAL GELİŞİM

• Burhaniye’nin çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, kent ve kırsalın 
organik bağını güçlendirerek sürdürülebilir bir kent ve kır bütünlüğünü oluşturmak, 
kenti besleyen sağlıklı ürünlerini destekleyerek kırsalın gelişmesinde katkıda 
bulunmak.

HEDEF 4.1. Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre İçin Burhaniye'de canlı 
yaşamını etkileyen çevre sorunlarına neden olan kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, denetim 
altına alınması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi için gerekli
çalışmaların yapılması ve yaptırılmasının sağlanması_________________________________
HEDEF 4.2. Enerjinin üretiminin zorluğunun ve konvansiyonel sistemle üretilen enerjinin 
çevreye verdiği zararın farkında olarak, hizmet ve faaliyetlerinde enerji sistemi performansını
sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olmasını sağlamak._______
HEDEF 4.3. İlçemizin, Evsel atıkların düzenli toplandığı, kent katı atık depolama sahasına doğru 
şekilde nakledildiği, cadde ve sokakların, mahalle pazaryerlerinin, bordür kenarlarının ve 
kaldırımların temiz tutulduğu, Geri kazanılabilir nitelikteki atıkların, Pil atıklarının. Elektronik 
atıkların. Tadilat atıklarının. Kullanılmayan ev eşyası atıklarının toplandığı ve atık ayrıştırma
bilinci yüksek, okulları ve ibadethaneleri temiz önder ve örnek bir kent olması sağlamak._______
HEDEF 4.4. Kırsal alanlarımızda planlı, istikrarlı, verimli, sağlıklı, doğaya ve insana dost tarım ve 
hayvancılık politikaları İle Tarımsal ürün çeşitliliğinin geliştirilerek Burhaniye'nin tarım ve 
hayvancılığı konusunda kendi kendine yeten hem çiftçinin hem de tüketicinin kazandığı bir kent 
haline gelmesini sağlamak_____________________________________________________

5.4.2.KURUMSAL GELİŞİM

• Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerinin iyi bir liderlikle yönlendirilerek 
daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa 
ulaşmak.

GZFT ANALİZİ

GUÇLU YÖNLER
-Yıllar bazında yatırım harcamalarının toplam 
harcamalar içindeki payının artış göstermesi 
-Çalışanlarımızın niteliklerinin ve deneyiminin 
yüksek, genç, dinamik, sosyal iletişimi İyi ve 
sonuç odaklı olması
-Vatandaş Memnuniyet Anketlerinin ve hizmet 
memnuniyet anketleri yapılması, ölçümlenmesi 
-Çalışan memnuniyetinin uzun yıllardır ölçülmesi 
-Görev tanımlarının yapılmış olması

ZAYIF YÖNLER
-Yatırım ihtiyaçlarına (vatandaşın yoğun 
taleplerine ) yetersiz kalan bütçe.
-Yeni geliştirilmiş bazı sistemlerin (hedef 
belirleme, performans değerlendirme gibi) 
yayılımı ve diğer sistemlerle entegrasyonu 
-Süreç yönetim sisteminin, güvenilirliğini 
sağlamak için değerlendirme ve 
iyileştirmelerin entegre edilmesine ve 
sağlamlaştırılmasına olan gereksinim 
-İşbirlikleri ve ortaklıklardan yönetim
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-Çalışanlarla birlik ve beraberliği arttırıcı 
sistematik çeşitli sosyal faaliyetlerin yapılması 
(Kuruluş, İftar, piknik, vb.)
-Burhaniye Belediyesi'nin başarıları ile ulusal ve 
uluslararası düzeyde ve toplum üzerinde olumlu 
etki bırakacak çalışmaları ile tanınması 
-Yaratıcılık ve yenilikçilik ortamları 
-Süreç yönetim sistemindeki iyileştirmeler 
-Kardeş şehirlerle kurulan ilişkilerinin 
geliştirilmesi, ortak projeler yapılması 
-Yönetim olarak işbirliklerinin önemsenmesi ve 
İşbirlikleri fikirlerinin değerlendirilmesi 
-Başkana bütün vatandaşların istediği zaman 
ulaşabilmesi ve istek öneri sisteminin varlığı 
-Şeffaf yönetim anlayışının benimsenmesi 
-Belediye Başkanı'nın ve çalışanların teknoloji 
kullanımına açık olması. Belediye bünyesinde 
Bilgi Teknolojilerin etkili kullanılıyor ve yakından 
takip ediliyor olması.
-E-belediyecilik hizmetleri 
-Eğitim faaliyetleri yaygın ve sürekli olması 
-Performans esaslı bütçe yapılması ve izlenmesi 
-Tasarruf ve Gelir getirici projeler, faaliyetlerin 
yürütülmesi ve dış kaynaklı hibe ve fon 
araştırmalarının yapılması 
-Emlak vergilerinden elde edilen gelirler, (rayiç 
bedeller bölgemizde yüksektir, imar harçları da 
diğer belediyelere nazaran yüksektir)
-İhtiyaç olan tüm malzeme ve donanıma sahip 
olmamız. Gerekli araç /gerece ulaşabilme 
kolaylığı
-Hizmet tanıtımı çalışmalarının etkililiği, 
duyurularda kullanılan görsellerin çeşitliliği ve 
tasarımdaki yetkinliği 
-Diğer kurumlarla yapılan kıyaslamalar

araçlarının ve sistemlerinin geliştirilmesi 
konusunda yararlanma konusunda 
-Çalışan Memnuniyeti Anketi sonuçlarına 
göre kadın çalışanların memnuniyetlerinin 
erkek çalışanların memnuniyetlerine göre 
daha düşük olması ve daha yavaş artması 
-Farklı statüdeki çalışanların varlığı ve bunun 
getirdiği zorluklar
-Vatandaş öneri, şikâyet ve beklentilerinin 
etkili bir şekilde ele alınmaması 
-Bütün vatandaşların Başkanla birebir 
görüşme isteği bunun zaman sıkıntısı 
yaratması
-Hedef belirleme, Kıyaslama yaklaşımlarının 
ve Performans Değerlendirme ve Takdir ve 
ödül sistemlerinin yayılımındaki eksiklik.
-İş Güvenliği konusunda risklerin fazlalığı, 
alanımızla ilgili eğitimlerin ve denetimlerin 
azlığı
-Vatandaşlardan geri bildirim almaya yönelik 
çeşitli yöntemlerin sonuçları arasındaki 
farklılık ve tutarsızlıklar 
-Kişisel İhtiyaçlar İçin teknolojinin 
kullanılabilmesi ve kontrol edilememesi ve 
bazı çalışanların da bazı teknolojik
imkanlardan yeterince yararlanmaması,
-Bazı uygulamalarda dış danışmanlara 
bağımlılık
-Eski uygulamaların yeni teknolojilere 
adaptasyon zorluğu
-İşimiz ile İlgili birimin (arşiv) 
müdürlüğümüzün bulunduğu binadan uzak 
olması.
-Kamulaştırması el atma bedelleri sebebiyle 
planlanmış kamulaştırmaların yapılamaması 
-Hizmet ve faaliyetlerdeki risklerin 
değerlendirilmemesi
-Kariyer yönetimi. Yedekleme, rotasyon ve iş 
zenginleştirme sisteminin olmaması.

Hedef 1.1. Mükemmellik modeline göre kurumsal performansı artırmak 

Stratejiler:
Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum 
özdeğerlendirmesine göre performansın artırılması

Hedef 1.2.Hizmet sunum etkililiğini ve verimliliğini artırmak 

Stratejiler:
Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi 
Vatandaş taleplerine cevap verme süresinin kısaltılması
Kurum iç denetim ve bilgilendirmelerle tüm işlerin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması 
Burhaniye Belediyesi Hizmetlerinin sürdürülmesi
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Hedef 1.3. Bütçe gerçekleşme oranını artırmak 

Stratejiler:

İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleşme oranının sağlanması

Hedef 1.4. Belediyeye ek kaynak elde edilmesini sağlamak Stratejiler:_________________
Çeşitli çalışmalarla belediyenin kaynak yaratması ve elde ettiği gelir miktarının artırılması

Hedef 1.5. Belediyenin stratejik planını uygulamaya geçirecek olan işgücünü, bilgiyi ve yetkinliği 
tanımlayarak, yönetmeye, aynı zamanda çalışanların performansını ve potansiyelini bu amaçlar
doğrultusunda geliştirmeye yönelik tüm faaliyetleri yürütmek____________________________
Stratejiler:

• Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, 
gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması

2020 2021 2022 2023 2024
Eğitim modülü yazılımı geliştirilmesi X X X X X
Eğitim sisteminin İyileştirilmesi X X X X X
İşgücü planlama/kariyer planlamasının hayata 
geçirilmesi X X X X X

Takdir ve Ödüllendirme (Öneri Sistemi ve Performans 
Yönetim Sistemi) X X X X X

Liderlik Gelişim Programı X X X X X
Öneri sisteminin etkin kullanımının sağlanması için 
gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel 
ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak, personele 
verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve 
uygulanması

X X X X X

Kişisel Performans Değerlendirme Sisteminin 
etkinleştirilmesi X X X X X

Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum İçi İletişim 
mekanizmalarının geliştirilmesi; motivasyonu 
arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar 
düzenlenmesi

X X X X X

Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi. X X X X X
Personelin yiyecek/giyecek İhtiyacının giderilmesi X X X X X

Hedef1.6. Kurumun hizmet kalitesini arttırmak, evrensel standartlara ulaşmak ülkeler ve kültürler 
arası ilişkileri geliştirmek için uluslararası kurum kuruluş ve örgütlerle ortak etkinlikler
düzenlemek ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak.________________________________________
Stratejiler:

• Kardeş şehir ve işbirlikleri ile yürütülen projelerin artırılması._________________
Hedef1.7. Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmak_________________________________
Stratejiler:

• Belediyeye ödenmesi gereken vergi ve harçların ilgili olduğu yıl içinde 
ödenmesinin sağlanması
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2020 2021 2022 2023 2024
Alacaklarla İlgili olarak İcra takiplerinde yasal mevzuatın 
zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takipli borçlulara 
gıyabında yapılan İşlemlerle ilgili (haciz işlemleri) yazı 
gönderilmesi. Bu şekilde hem vatandaşa bilgi verilmesi, 
hem de ödeme konusunda son hatırlatma yapılarak 
tahsilin hızlandırılması veya taahhüde bağlanması. 
Belediyeye ödenmesi gereken vergi ve harçların ilgili 
olduğu yıl içinde ödenmesinin sağlanması

x x x x X

Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenleri sistemden 
takip edilerek Ödemeye Çağrı mektubu, Kısa Mesaj 
(SMS) ve gerektiğinde Ödeme Emri gönderilerek; İlanen 
tebligat yapılarak etkili yasal takiplerin yapılması.

x x x x X

Hedef1.8. Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve
tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak_________________________________________
Stratejiler:
• Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması
• Belediye binalarının güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin sağlanması,
• Belediye bina, tesis, makine ve teçhizatlarının bakım onarımlarının yapılması
• Belediyeye ait arsa, bina ve hizmetlerinin yürütülmesi
• Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması
• Cari giderler ile ilgili takip sisteminin kurulması_____________________

2020 2021 2022 2023 2024
Arsa ve binaların kiralama işlemleri yürütmek x x x x x
Bütçe cari harcamalarının takip edilerek İletişim modülünde 
yayınlanması. x x x x x

Belediye mülklerinin elektrik abonelik takiplerinin yapılması x x x x x
Belediye mülklerinin su abonelik takiplerinin yapılması x x x x x
Belediye mülklerinin telefon ve internet abonelik takiplerinin 
yapılması x x x x x

Belediye binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması x x x x x
Belediye bina ve tesislerinde sivil savunma hizmetlerinin 
sağlanması x x x x x

Muhtelif Bina Onarımlarının Yapılması x x x x x
Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım x x x x x
Hizmet alanlarındaki küçük bakım ve onarım faaliyetlerinin 
yürütülmesi. x x x x x

Makine Teçhizat Bakım ve onarımı x x x x x
Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Giderilmesi 
(optimize edilmesi) x x x x x

Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Bakım Ve 
Onarımının Yapılması x x x x x

Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Sigorta 
Giderlerinin Karşılanması x x x x x

Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Kiralama Hizmet 
Giderlerinin Sağlanması x x x x x

Hedef 1.9. Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda gelişen teknolojiler takip edilerek bilişim
sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak____________________
Stratejiler:

• Gelişen teknolojilere göre uygulamaların yenilenerek tüm sistemin sürekli, 
güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak.
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2020 2021 2022 2023 2024
Mevcut Bilgi Yönetimi Politikasının sürdürülebilirliğinin 
sağlanması x x x x x

Hizmetlerin, etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin 
bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemlerini 
geliştirmek

x x x x x

e-paylaşım platformu oluşturulması x x x x x
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması x x x x x
Elektronik Belge Yönetimi ve E Arşivin Oluşturulması x x x x x
Kurumlar Arası Veri Entegrasyonunun Gerçekleştirilmesi x x x x x
Sunucu Sistemlerinin, Veri Depolama Sistemlerinin, 
Yedekleme Sistemlerinin ve Sistem Odası Sürekliliğin 
Sağlanması

x x x x x

360 Derece Kent Haritasının Yapılması x x x x x
Kamera sisteminin oluşturulması x x x x x
Felaket Kurtarma Sisteminin Kurulması x x x x x

5.4.3. KENTSEL GELİŞİM

Burhaniyelilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, 
yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak

GZTF ANALİZİ

GUÇLU YÖNLER
Planlı gelişim kenti olması
Kişi başına düşen düzenlenmiş yeşil alan
miktarının Türkiye standartlarını üzerinde
olması
Park ve Yeşil Alan yılı İlan edilmesi ve bu 
kapsamda mevcut parklarda gereken 
iyileştirmeleri ve dezavantajlı gruplara göre 
düzenlenmesini sağlamak İçin iyileştirme 
ekibi kurulması
Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm çalışmaları 
Kamusal alanların fiziksel düzenlemeler ile 
engellilere uygun hale getirilmesi 
Yaya ve Bisiklet öncelikli yolların 
tasarlanması
Kaçak yapı ile mücadelede kapsamında ekip 
sayısının artırılması ve hafta sonu nöbetleri 
ile de denetimler sıklaştırılması 
Yenilikçi kentsel mekanların sunumu 
Yaya güvenliğini sağlayan düzenlemelerin 
yapılması
Tarihi kent dokularının korunması, kültürel 
mirası koruma ve imar konularında işbirliği 
ve deneyim alışverişi sağlama 
Bazı büyük yatırım projelerinde sağlık etki 
değerlendirmesinin yapılıyor olması

ZAYIF YÖNLER
Afet anında kesintisiz hizmet verecek bir alt 
yapının hazırlanmaması 
Asfaltlama çalışmaları sırasında ilgili 
kurumlarla yaşanan koordinasyon eksikliği 
Bakım maliyetlerindeki artış 
Gelişim alanı olması sebebiyle planlı 
alanlardaki uygulamaların tamamlanmamış 
olması ve vatandaşların bu konuda yaşadığı 
memnuniyetsizlikler
Tamamlanamayan önemli projelerin olması

Hedef 3.1.Burhaniye'in katılımcı ve sürdürülebilir planlama anlayışıyla, yaşanabilir sağlıklı ve 
güvenli bir kent olmasını sağlamak_______________________________________________
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Stratejiler:

• Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve 
kamulaştırma işlemlerinin yapılması
• Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı 
numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması
• Kırsal alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama İmar plan yapılan alanlarda 18 
madde uygulamalarının yapılması.____________________________________________

2020 2021 2022 2023 2024
İlçemiz genelinde Belediyemize alt mülklerde kiracı tanıtım 
tabelalarının yapılması x x x x x

İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların 
kamulaştırılması hizmetlerini yürütmek x x x x x

Kırsal alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama İmar planlarının 
yapılmasına yönelik jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması x x x x x

Uygulama İmar planları tamamlanan alanlarda 18. madde 
uygulamasının yapılması x x x x x

Kamulaştırmasız el atma davaları İle tazmin ödemeleri x x x x x
Yerleşim alanlarında kapı numaralarının belirlenmesi x x x x x
Yerleşim alanlarında belirlenen kapı numaraları 
tabelalarının yapılması ve montajı x x x x x

Hedef 3.2.Burhaniye sınırlarındaki kentsel sosyal donatı alanlarının projelendirilerek hayata
geçirilmesini sağlamak_________________________________________________________
Stratejiler:

• Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması
• Burhaniye'de yaşayan dezavantajlı gruplara, kadın ve çocuklara yönelik sosyal 
hizmet tesisleri yapılması
• Tüm Burhaniyelilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanların 
oluşturulması
Kentlinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ortak kullanım alanlarının oluşturulması ve 
düzenlenmesi

• Burhaniyelilerin sosyalleşme mekanı olarak kullanabileceği sosyal ve kültürel 
tesislerin projelendirilerek hayata geçirilmesi
• Kentsel sosyal donatı alanlarında gerekli bakım onarımların yapılması
• Kentsel Sosyal donatı alanlarının projelendirilmesi

2020 2021 2022 2023 2024
Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının 
yapılması x x x x x

Burhaniye'de yaşayan dezavantajlı gruplara, kadın ve 
çocuklara yönelik sosyal hizmet tesisleri yapılması x x x x x

Tüm Burhaniyelilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri 
ve alanların oluşturulması x x x x x

Kentlinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ortak kullanım 
alanlarının oluşturulması ve düzenlenmesi x x x x x

Burhaniyelilerin sosyalleşme mekanı olarak 
kullanabileceği sosyal ve kültürel tesislerin 
projelendirilerek hayata geçirilmesi

x x x x x

Kentsel sosyal donatı alanlarında gerekli bakım 
onarımların yapılması x x x x x
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Hedef 3.3.Burhaniyenin sahip olduğu kültürel mirasın korunarak yaşatılmasını sağlamak_______
Stratejiler:

• Kültürel mirasın korunarak yaşatılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi
• Burhaniye’nin sahip olduğu tarihi miras ve doğal zenginliklerin Burhaniyelilere 
ve dışarıdan gelecek konuklara tanıtılması

2020 2021 2022 2023 2024
Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının 
sağlanması x x x x x

Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapılarda restorasyon ve 
rekonstrüksiyon çalışmalarının yapılması x x x x x

İlçemizin arkeolojik envanterinin çıkarılması x x x x x
İlçemizin kentsel ve arkeolojik sit alanları koruma ve 
yaşatma projeleri x x x x x

İlçemizdeki Tarihi ve Kültürel değerleri İçeren araştırma 
ve yayınların hazırlaması x x x x x

İlçemizin tarihi ve doğal dokusu ile ilgi çeken 
bölgelerinde kültür ve turizm gezileri düzenlenmesi x x x x x

Tarih ve Turizm alanında atölye çalışmaları, çalıştay, 
sempozyum vs. düzenlemesi x x x x x

İlçemizin tarihi ve kültürel değerleri hakkında yürütülen 
bilimsel çalışmaların bir veri bankası tabanında 
toplanması

x x x x x

Hedef 3.4.Burhaniyenin herhangi bir doğal afet, yangın vb. risklere karşı hazır olmasını 
sağlayacak önlemlerin alınmasını ve en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla tüm kurum
ve kuruluşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği oluşturmak____________________________
Stratejiler:
• Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasının ve bilinçlendirilmesinin sağlanması

2020 2021 2022 2023 2024
Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin 
kurulmasının sağlanması x x x x x

Hedef 3.5.İlçemizide yaşayanların aktif bir şekilde kullandığı, şehre nefes aldıran yeşil alanlara
sahip bir kent haline getirmek____________________________________________________
Stratejiler:
• Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin 
ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete 
sunulması
• Burhaniyelilerin yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmesi
• Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları oluşturulması

2020 2021 2022 2023 2024
Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye 
mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların 
ağaçlandırılması

x x x x x

Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak 
düzeyde bakım yapılması x x x x x

Yıl İçinde Fen İşleri Tarafından, Yapısal Peyzaj Projesi Ve 
Alt Yapı İşleri Uygulaması Tamamlanan Parkların, Bitkisel 
Peyzaj Projesi Ve Donatı Aplikasyonunu Gerçekleştirilerek, 
Parkın Hizmete Sunulması

x x x x x
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Hedef 3.6. İlçemizde katılımcı, demokratik, sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve tasarım
projelerinin uygulanmasını sağlamak_____________________________________________
Stratejiler:

• Kentsel dönüşüm ve tasarım projelerinin hayata geçirilmesi

2020 2021 2022 2023 2024
Burhaniye sınırları dahilinde belirlenen alanlarda kentsel 
tasarım projelerinin yapılması x x x x x

Belirlenen bölgelerde katılımcı süreçlerle kentsel 
dönüşüm projelerinin hazırlanması x x x x x

Hedef 3.7. İlçemizde sınırlan dahilindeki yolların güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek 
şekilde açılması, asfaltlanması ve sürekli bakımlarının yapılmasını sağlayacak, bisikletli ve yaya
öncelikli ulaşım düzenlemelerini hayata geçirmek_____________________________________
Stratejiler:

• İlçemizde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması
• Yayaların ulaşımını kolaylaştıracak yolların ve yapıların bakım ve 
onarımlarının gerçekleştirilmesi.

2020 2021 2022 2023 2024
Bisiklet Projesi x x x x x
İmar planlarında yer alan mülkiyet problemi olmayan tüm 
yolların açılması x x x x x

Kentin alt yapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış 
yollarının güvenil, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek 
şekilde asfaltlanması

x x x x x

Araç ve makine parkında teknolojiye ayak uydurmak için 
araç ve makinelerin yenilenmesi x x x x x

Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerinin 
yürütülmesi x x x x x

Yol Bakım Onarımı x x x x x
Bordür Tretuvar Yapılması x x x x x
Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması / bakım ve 
onarımı x x x x x

Hedef 3.8. Sosyal Eşitsizliklerin azaltılarak, sağlık göstergelerinin yükseltildiği, erişilebilir ve
katılıma sağlıklı bir kent oluşturmak_______________________________________________
Stratejiler:

• Toplumsal ve sağlıkta eşitsizliklerin azaltılması yönünde çalışmalar yürütmek 
İlçemizde Sağlığın sosyal belirleyicilerinin saptanması ve buna dayalı eylem planları 
üretilmesi. Toplumsal ve sağlıkta eşitsizliklerin azaltılması

2020 2021 2022 2023 2024
Sağlık Etki Değerlendirmesi yönteminin Belediyenin 
politikaları ve stratejik planda yer alan projelerinde 
uygulanmasını sağlamak. x x x x x
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5.4.4. TOPLUMSAL GELİŞİM

Burhaniye’yi kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetişim 
anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak

GZFT ANALİZİ

GUÇLU YÖNLER
Vatandaşlar için değer katma
Hayata geçirilen yenilikçi sosyal projelerin
olması
Mahalle Muhtarlıkları, Kent Konseyi ile etkili 
iletişim işbirliği sayesinde halka çabuk ve 
birebir ulaşım sağlanması.
Muhtar memnuniyet anketi yapılması ve 
sonuçlarının takip edilmesi 
Okullarda yapılan işbirlikleri sayesinde 
yüksek oranda bilgi yayılımı sağlanması ve 
vatandaş bilinçlendirilmesinin bu sayede 
sağlanması
Etkinliklerin takip edilmesi ve beğenilmesi 
(Örn. Salon doluluk oranlarının yüksekliği) 
Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen 
hizmet ve etkinlikler
Hizmet ve etkinliklerde vatandaşla birebir 
ilişki içinde olmanın gözetilmesi 
Kültür etkinliklerinin sayı ve kapsam 
açısından çeşitliliği
Vatandaşlara yönelik çok sayıda eğitim 
verilmesi
Eşitlik politikası gereği belediye tarafından 
sunulan tüm hizmet ve yapılan tüm 
projelerde toplumsal cinsiyet eşitliği 
yaklaşımının benimsenmesi 
Engellilerin sosyal hayata katılımının 
kolaylaştırılması
Sosyal gelişimin sağlanması için çaba 
göstererek sosyal sürdürülebilirliğe 
odaklanmış olmak
Spora teşvik amaçlı çalışmaların yürütülmesi

ZAYIF YÖNLER
Sosyal medya vb. iletişim araçları üzerinden 
kültürel ve sanatsal etkinliklerle İlgili yapılan 
her türlü yorum ve isteğe üst yönetimce 
verilen olumlu yanıtlar ve tarafımızdan cevap 
verilmesi zorunluluğu 
Sergi salonu eksikliği
Büyük kapasiteli salonların olmaması, koltuk 
sayısı yetersizliği

Hedef 4.1.Sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez temellerinin demokratik, insan haklarına 
saygılı, şeffaf, halka hesap veren yerel yönetimler olduğu gerçeğinden hareketle karar ve 
uygulama sürecinde tüm paydaşların katılımı sağlanarak kendilik bilinci ve aidiyet duygusunun
kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak___________________________
Stratejiler:

• İyi yönetişimi sağlamak için paydaşlarla iletişimde sistematik yöntemlerin 
geliştirilmesi ve uygulanması
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• Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların 
yürütülmesini sağlamak

2020 2021 2022 2023 2024
Burhaniyelilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi 
sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması x x x x x

Önemli günler ve bayramların halkla birlikte 
kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi x x x x x

Burhaniye Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi x x x x x
Faaliyet Raporunun hazırlanması ve paylaşılması x x x x x
Kentlilik bilincinin gelişmesi ve sosyal sorumlulukla ilgili 
araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması x x x x x

Performans programının hazırlanması ve paylaşılması x x x x x
Önemli Gün ve Haftalarda Burhaniye Halkına Yönelik 
Tören, Ağırlama ve Etkinlikler Düzenlemek x x x x x

Aidiyet duygusunu geliştirici çalışmalar yapılması x x x x x
Sivil toplum oluşumlarının güçlendirici yerel yönetimlere 
katılımları arttıran çalışmalar yapılması x x x x x

Hedef 4.2.Burhaniyede'de sosyal risk altındaki grupların tüm kentsel hizmetlerden 
yararlanmalarını, toplumsal yaşama dahil olmalarını sağlayacak çalışmalarda bulunarak; bir 
arada ve eşit yaşam koşullarına sahip olmak için farkındalıklarımızı ve değerlerimizi 
bütünleştiren sosyal hizmetler üretmek

Stratejiler:

• Engelliliğe dayalı ayrımcılığı önleme ve farkındalığı arttırmaya yönelik sosyal 
destek çalışmalarının yürütülmesi
• Kadınlara yönelik sosyal etkinlik, sosyal destek ve yardım çalışmalarının
yürütülmesi
• Özel durumu olan mahpusların gereksinimleri için destek çalışmaları 
yapılması._________________________________________________________________

2020 2021 2022 2023 2024
Engelliliğe dayalı ayrımcılığı önleme ve 
farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar x x x x x

Engelli ve ailelerine yönelik sosyal destek 
çalışmaları x x x x x

Toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik yayın 
çalışmaları x x x x x

Kadınlara yönelik sosyal etkinlik, sosyal destek ve 
yardım çalışmaları x x x x x

Risk gruplarına yönelik şiddet ve istismarı önleme 
çalışmaları x x x x x

Kültürel Değerlerimizi yaşatmaya ve dayanışmayı 
güçlendirmeye yönelik yapılan etkinlikler x x x x x

Burhaniye’de yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere 
sosyal destek ve yardım çalışmaları x x x x x

Engelliliğe dayalı ayrımcılığı önleme ve 
farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar x x x x x

Özel durumu olan mahpusların gereksinimleri için 
destek çalışmaları yapılması. x x x x x
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Hedef 4.3.Burhaniyede, kayıt dışı ekonomik faaliyet ve oluşumların önüne geçilerek tüm 
işletmelerin denetim altında tutulmaları ve tüketici haklarını korumak için gerekli tedbirlerin ve
önlemlerin alınmasını sağlamak_________________________________________________
Stratejiler:

• Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin 
yapılması
• Başvuru yapan iş yerlerinin ruhsatlandırılma oranının artırılması.
İşyeri etkin denetimleri

2020 2021 2022 2023 2024
Seyyarlarla mücadele x x x x x
Hafriyatla İlgili takip ve kontrol işlemleri x x x x x
İşyeri İnceleme ve Ruhsatlandırma x x x x x
İşyerlerini Tanıtıcı Reklam Tabelalarının Denetimi x x x x x

Hedef 4.4. Kültür ve sanat faaliyetlerinin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak___________
Stratejiler:

• İlçemizin gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların 
düzenlenmesi

• Burhaniye Belediye Tiyatrosuna yönelik çalışmaların yürütü mesi
2020 2021 2022 2023 2024

Çocuklara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler x x x x x
Yaz Etkinlikleri x x x x x
Kadınlara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler x x x x x
Festival ve Şenlikler x x x x x
Halka yönelik kültürel ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesi 
(Söyleşi, Kültürel Mirasımızın araştırılması) x x x x x

Hapishanelerde ortak kullanım alanlarında sanat ve 
mesleki atölyeler x x x x x

Hedef 4.5. Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm
hizmetlere yansımasını sağlamak________________________________________________
Stratejiler:

• Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde 
yaygınlaştırılmasına yönelik hizmetlerin sürdürülmesi

2020 2021 2022 2023 2024
Mahallelerin taranarak özel ilgi gruplarına mensup olanların 
ve sosyal güçsüzlerin; hane halkı nüfusu, hane geliri, sosyal 
güvenlik, istihdam ve sağlık, eğitim, kültürel gereksinimleri 
yönünden belirlemelerinin yapılarak ilçe tamamına ilişkin 
özel ilgi grupları verilerinin elde edilmesi.

x x x x x

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalığı arttırmaya 
yönelik yayın çalışmaları x x x x x
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Hedef 4.6. İlçemizde yaşayan ve iş arayan bireylerin bilgi, beceri ve eğitimleri doğrultusunda 
"doğru işlere yönlendirilmeleri; işverenler ile en doğru ve en hızlı biçimde buluşturularak, 
ekonomik hayata katılmalarını sağlamak

Stratejiler:

• Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri 
kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi.
• Hapishaneden çıkan eski mahpuslar ve denetimli serbestlikte yükümlü cezası 
almışların topluma yeniden katılımının sağlanması

2020 2021 2022 2023 2024
TYÇP Toplum Yararına Çalışma Programları oluşturmak. x x x x x
Hapishaneden çıkan eski mahpuslar ve denetimli 
serbestlikte yükümlü cezası almışların topluma yeniden 
katılımının sağlanması

x x x x x

Hedef 4.7. İlçemizin yaşam boyu spor kültürünün içselleştirdiği bir spor kenti olmasını sağlamak 
Stratejiler:

• Burhaniyelileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar 
düzenlenmesi

2020 2021 2022 2023 2024
Halka yönelik sportif faaliyetler x x x x x
Sporu teşvik amacıyla ülke çapında veya uluslararası alanda 
üstün başarı gösteren sporcuların ödüllendirilmesi

x x x x x

Önemli Günler ve Haftalar Spor Etkinlikler x x x x x
Spor Kulüpleri destek olunması x x x x x

Hedef 4.8. Burhaniye'de yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, 
giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek
bir kent ortamı yaratılmasını sağlamak_____________________________________________
Stratejiler:

• Burhaniye İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması ve sağlığa 
ulaşılabilirliğin sağlanmasına yönelik projelerin yürütülmesi

2020 2021 2022 2023 2024
İhtiyaç sahibi hastaların nakillerinin sağlanması x x x x x
Yaşlı zlemi x x x x x
Halk sağlığı İle ilgili işyeri denetimlerinin yapılması x x x x x
Defin hizmetlerinin yürütülmesi x x x x x

Hedef 4.9. Burhaniye de kütüphane ve okuma kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak_________
Stratejiler:

• Okuma ve kütüphane alışkanlığının gelişmesine katkı sağlayacak hizmetler ve 
etkinlikler gerçekleştirmek.

91



Burhaniye Belediye Başkanlığı

2020 2021 2022 2023 2024
Yazın yaşamına katkıda bulunmaya ilişkin etkinlikler x x x x x
Her yaştan okurun yazarlarla buluşmasına yönelik 
etkinlikler

x x x x x

Okuma ve araştırma kültürünün gelişmesi ve kalıcı 
hale gelebilmesi için farklı sanat disiplinlerini içeren 
çalışmalarla, farklı toplum gruplarına yönelik 
programlar, projeler ve yarışmalar düzenlenmesi

x x x x x

5.4.5. ÇEVRESEL ve KIRSAL GELİŞİM

• Burhaniye’nin çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, kent ve kırsalın 
organik bağını güçlendirerek sürdürülebilir bir kent ve kır bütünlüğü oluşturmak, kenti 
besleyen sağlıklı ürünlerini destekleyerek kırsalın gelişimine katkıda bulunmak

GZFT ANALİZİ
GUÇLU YÖNLER
Belediyenin yasal görevi olmamasına 
rağmen hafriyat ile İlgili denetimlere, çevreye 
duyarlılığımız nedeni İle titizlikle devam 
edilmesi
Cadde ve Sokak Temizliği, Çöp toplama 
hizmeti ve geri kazanım konusunda 
vatandaş memnuniyeti
Çevresel Kirletici ölçümlerinin düzenli olarak 
yapılıyor olması
Yer altı çöp konteynırlarının ilçe genelinde 
yaygınlaştırılması
İlçe sınırları içerisinde yaşayan tüm canlılara 
yönelik yenilikçi hizmetlerin sunulması Eğitim 
ve projeler ile kırsal alanlarda tarımın teşvik 
edilmesi

ZAYIF YÖNLER
Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
bulunmayışı.

Hedef 5.1.Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Burhaniye'de canlı yaşamını 
etkileyen çevre sorunlarına neden olan kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, denetim altına 
alınması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi için gerekli çalışmaların
yapılması ve yaptırılmasının sağlanması___________________________________________
Stratejiler:

• İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına 
alınması ile ilgili çalışmalar yapılması
• Bitkisel Atık Yağların Toplanmasının Sağlanması

Hedef 5.2.Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir doğal yaşam ve yaban hayatı için 
Burhaniye'de yaşayan tüm canlıların sağlıklarım korumak yönünde yeni uygulamalar hayata 
geçirmek, bu amaç için hizmet ve faaliyetlerini sürekli geliştirmek ve Burhaniye Belediyesinin
önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak__________________________________________
Stratejiler:

• Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme 
çalışmalarının yapılması.
• Burhaniye'de yaşayan canlılara yönelik hizmetlerin sunulacağı tesislerin 
yapılması
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2020 2021 2022 2023 2024
Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile İlgili mücadele 
ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması

x x x x x

Okul ve Mahallelerde Sokak hayvanları konusunda eğitim 
seminerleri projesi

x x x x x

İlçemizde sınırlarında hayvanların daha rahat yaşamalarını 
sürdürebilmeleri maksadıyla yenilikçi hizmetlerin sunumu

x x x x x

Hedef 5.3. Enerjinin üretiminin zorluğunun ve konvansiyonel sistemle üretilen enerjinin çevreye 
verdiği zararın farkında olarak, hizmet ve faaliyetlerinde enerji sistemi performansını sürekli
iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olmasını sağlamak________________
Stratejiler:

• Bina ve araçların enerji performansı ölçülerek, sürekli iyileştirmenin 
sağlanması________________________________________________________________

2020 2021 2022 2023 2024
Enerji Yönetim Sistemi Projesi x x x x x
Hizmet Binası üzerine GES Projesi x x x x x

Hedef 5.4. İlçemizin, Evsel atıkların düzenli toplandığı, kent katı atık depolama sahasına doğru 
şekilde nakledildiği, cadde ve sokakların, mahalle Pazar yerlerinin, bordür kenarlarının ve 
kaldırımların temiz tutulduğu, Geri kazanılabilir nitelikteki atıkların, Pil atıklarının, Elektronik 
atıkların, Tadilat atıklarının, Kullanılmayan ev eşyası atıklarının toplandığı ve atık ayrıştırma 
bilinci yüksek, okulları ve ibadethaneleri temiz önder ve örnek bir kent olması sağlamak_______
Stratejiler:
İlçe genelinde Temizlik İşleri Hizmetlerinin sürdürülmesi

2020 2021 2022 2023 2024
Burhaniye'de bütün cadde ve sokakların sürekli temiz 
kalması sağlanacak şekilde temizlik hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesi

x x x x x

Burhaniye'de geri kazanımların verimli toplanması için 
kutu, poşet gibi gerekli argümanların alınması, 
bilgilendirme çalışmaları yapılarak toplanan geri 
dönüşüm miktarının arttırılması

x x x x x

Tadilat, kullanılmayan ev eşyası, elektronik atıkların 
nizami bir şekilde toplanmasını sağlamak

x x x x x

Burhaniye'de atık toplanması için yer altı konteynır 
sisteminin yaygınlaştırılması, yerüstü konteynırlarının 
temini ve sevkiyatı ve bakımı, el çöpü kovalarının temini 
ve yaygınlaştırılması ve bakımı

x x x x x

Burhaniye'de bütün cadde ve sokakların sürekli temiz 
kalması sağlanacak şekilde temizlik hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesi

x x x x x

Hedef 5.5. Kırsal alanlarımızda planlı, istikrarlı, verimli, sağlıklı, doğaya ve insana dost tarım ve 
hayvancılık politikaları ile Tarımsal ürün çeşitliliğinin geliştirilerek Burhaniye'nin tarım ve 
hayvancılığı konusunda kendi kendine yeten hem çiftçinin hem de tüketicinin kazandığı bir kent 
haline gelmesini sağlamak_____________________________________________________

Stratejiler:

• Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Burhaniye'de Tarım ve 
Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi.
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2020 2021 2022 2023 2024
Hayvan Ahırları/Ağıllan toplulaştırma Projesi x x x x x
Organik ürün pazarı revizyonu x x x x x
Belirlenen İlköğretim Okullarındaki öğrencilere Organik 
Tarım ve Sağlıklı Gıda Eğitimlerinin verilmesi x x x x x

BİR (1) YIL İÇERİSİNDE YAPILMASI PLANLANAN ŞLER İSTES

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
1 Ö ren P ikn ik  A lan ı O luşturulm ası 1 A y 50.000,00 TL
2 A li Ç etinkaya C addesi Y ayalaştırm a Pro jesi 2 A y 50.000,00 TL
3 İskele 3 .E tap  Peyzaj D üzenlenm esi 3 A y 100.000,00 TL
4 R asim  Y ed ikardeşler T em a Park ı M üzik  

T em alı P ark  O yun G rupları ve D üzenlenm esi
3 A y 250.000 ,00  TL

5 İskele A li Ç etinkaya R ekreasyon  A lan ı 
D üzenlenm esi

4 A y 400.000 ,00  TL

6 Ö ren M ahallesi M erkezi Ç arşı, Y ol ve  Y eşil 
A lan  D üzenlem eleri

6 A y 600.000,00 TL

7 P elitköy  2 ve 3 E tap Sahil V e O topark  
D üzenlenm esi

5 A y 300.000 ,00  TL

8 E drem it Y olu  D 550 K arayolu  ve  İlçe G iriş 
R efü jleri Peyzaj D üzenlenm esi

1 Y IL 2 .000 .000 ,00  TL

9 1 A det B eko  L oder K azıcı Y ük ley ic i A raç ve1 
A d e t T rak tö r T em ini

500 .000,00 TL

10 Ö ren P ikn ik  A lan ı O luşturulm ası 1 A y 50.000,00 TL
4.250.000,00 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1 İskele M ahallesi K abaağaç C addesi Sıcak 

A sfa lt V e K aldırım  P arke Taş Y apım  İşi
3 A y 1.500.000,00 TL

2 C um huriyet M ahallesi K üçük  Sanayi C addesi 
Parke Taş Y apım  İşi

2 A y 195.000,00 TL

3 C um huriyet M ahallesi K üçük  Sanayi Sitesi İçi 
Y ağm ur Suyu A lt Y ap ısı V e Y olların  S ıcak 
A sfa lt Y  ap ılm ası İşi

4 A y 2 .750 .000 ,00  TL

4 Ö ren M ahallesi A ltınyol C addesi Y ağm ur 
Suyu A ltyap ısı, K aldırım , O topark  C ebi V e 
B isik le t Y olu  Y apım ı

5 A y 1.995.000,00 TL

5 İlçem iz Ö ren-iskele-P elitköy-İm ko V e 
Ö ğretm en ler M ahallesi P la jlarına  5 A det 
İskele Y  apılm ası

6 A y 1.250.000,00 TL

6 İskele M ahallesi K ordonboyu C addesi Y  arım  
K alan Sahil D üzen lem esi Y apım  İşi

3 A y 68.000,00 TL

7 P lajla rım ıza  M odern  Soyunm a K abin leri, D uş, 
W c, E m zirm e O dası, C ankurtaran  K uleleri, 
Y aşlı V e E ngelli R am paları Y apım ı

1 A y 400.000 ,00  TL

8 C um huriyet M ah. U ysal B ulvarı V e Şarköy 
M ah. O SB  Y anı Y olu  Y ağm ur Suyu A lt 
Y ap ısı Y apım  İşi

2 A y 900.000 ,00  TL

9 H acıahm et M ahallesi U ğ u r M um cu B ulvarı 
Parke Taş Y apım  İşi

2 A y 345.000 ,00  TL

10 B urhaniye M erkez  İle E -87  K arayolunu  
B irleştiren  E sk i E drem it Y olu  S ıcak A sfa lt V e 
B isik le t Y olu  Y apılm ası İşi

3 A y 3 .780 .000 ,00  TL

11 Y eni Stat Ç evresi A tle tizm  P isti V e Ç evre 
D uvarları Y  apım  İşi

4 A y 1.600.000,00 TL

12 P elitköy  Sahil 2. V e 3. E tap D üzenlem eleri 5 A y 320.000 ,00  TL
13 A li Ç etinkaya Y ayalaştırm a Pro jesi 2 A Y 400.000 ,00  TL
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14 T aylıe li M ah., C um huriyet M ah. B ağlantı 
Y o lu  Sathi K ap lam a Y ol Y apılm ası

2 A Y 580.000,00 TL

15 2 A det D am perli K am yon, 1 A det Ç ekici, 1 
A d e t Ç ift K abin  A raç

1.400.000,00 TL

16 50.000 M 2 P arke Taş, 10.000 M t. B ordür 
T em ini

1 .200.000,00 TL

17 50.000 Ton K ırm a taş 0-25, 30 .000  Ton 0-5 
T em ini

2 .000 .000 ,00  TL

18 A lt Y  apısı H azırlanm ış D urum da O lan Ü ç 
A d e t H alı Sahanın  T am am lanm ası

3 A Y 450.000 ,00  TL

19 İskele M ahallesi K abaağaç C addesi Sıcak 
A sfa lt V e K aldırım  P arke Taş Y apım  İşi

3 A y 1.500.000,00 TL

21.133.000,00 TL
T O P L A M  M A L İY E T 25 .383 .000 ,00  TL
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BEŞ (5) YIL İÇERİSİNDE YAPILMASI PLANLANAN İŞLER LİSTESİ
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

1 Stadyum  Ç evresi Peyzaj D üzenlem esi 2 Y ıl 2 .000 .000 ,00
2 K arınca  D eresi Peyzaj D üzenlenm esi 

Ç alışm ası (M evcu t T aşk ın  Islah  Y apılan  
K ısım ) B urhaniye M erkezinden  İtibaren  Sağ ve 
Sol Y  anı Peyzaj D üzenlenm esi

2 Y ıl 4 .000 .000 ,00

3 M elih  Pabuçcuoğ lu  2 .E tap  Peyzaj 
D üzenlenm esi

10 A y 250.000 ,00

4 İlçem iz Farklı M u h te lif  M ahallerinde 10 adet 
P ark  Y  apılm ası

10 A y 800.000,00

5 Seklik M esire Y eri M esire A lan ı O luşturulm ası 6 A y 600.000,00
6 Y eni K avşak D üzen lenm eleri (6 A det) 6 A y 400.000,00
7 B urhaniye M erkez  ile B .ev ler M ah. B ağlayan 

Ü st G eçid in  D uvarına  D ikey  B ahçe Y apılm ası
6 A Y 800.000,00

8 U ygun  O lan  P ark larım ıza  G üneş E nerjisi 
P anelleri K oyarak  İlg ili P ark ın ın  A ydın la tm ası 
T em in  E d ilecek tir

10 A Y 200.000,00

9.050.000,00 TL
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1 Ö ğretm en ler M ahallesi Y eni H astane A rası 
B ağ lan tı Y olunu  Sathi K aplam a Y apılm ası

2 A y 850.000,00

2 B urhaniye M erkezi R obotik  V eya  K atlı 
O topark  Y  apım ı

6 A y 6.500.000,00

3 B urhaniye M erkez  İle Ö ren M ahallesi 
B irleştiren  E nver G üreli B ulvarı S ıcak A sfalt, 
K ald ırım , B isik le t Y olu  Y apım ı

5 A y 5.000.000,00

4 Ö ren M ahallesi -  Ö ğretm en ler M ahallesi A rası 
B ağ lan tısı İçin  2 A d e t K öprü  Y apılm ası İşi

1 Y ıl 5 .000.000,00

5 M erkez  P azar Y eri Y apım ı 2 Y ıl 19.000.000,00
6 B ahçeliev ler M ahallesi P azar Y eri Y apım ı 12 A y 9.000 .000 ,00
7 B urhaniye M erkez  İle B örezli M ahallesi 

C ezaevi A rasındak i Y olun  Y ağm ur Suyu 
A ltyap ısı V e S ıcak A sfa lt Y apılm ası İşi

4 A y 5.000.000,00

8 B urhaniye G eneli Y  ağm ur Suyu A lt Y  apı 
P ro jesi V e Y apım ı

2 Y ıl 15.000.000,00

9 M u h te lif  C adde V e Sokak larda 20 K m  Sathi 
K ap lam a Y  apılm ası İşi

5 A y 3.250 .000 ,00

10 B ahçeliev ler M ahallesi B ülen t E cev it B ulvarı 
K ald ırım  Parke Taş, S ıcak A sfa lt Y apım  İşi

4 A y 2.500 .000 ,00

11 K ocacam i M ahallesi Ç ay C addesi Y  ağm ursuyu 
A lt Y  apı Y  apım  İşi

2 A y 185.000,00

12 K ocacam i M ahallesi A skeriye  İçerisi D ere 
B ağ lan tısı Y ağm ur Suyu A lt Y ap ı Y apım  İşi

2 A y 130.000,00

13 M u h te lif  C adde V e Sokak larda Y atay  V e 
D üşey  T rafik  İşare tlem esi Y  apılab ilm esi İçin 
T abela , O m ega D irek  V e Y ol Ç izgi B oyası 
T em in  E dilm esi

550.000,00

14 Ö ğretm en ler M ahallesi Dr. R ıfa t C addesi 
Parke Taş Y apım  İşi

3 A y 600.000,00

15 P elitköy  M ahallesi E -87  K arayolunu  Sahile 
B ağlayan  A rıtm a Y olu  Sathi Y apılm ası İşi

2 A y 680.000,00

16 A sfa lt Ü retim  T esisi K uru lm ası 12 A y 7.000.000,00
17 K um  Ç akıl E lem e Tesisi K uru lm ası V e 

K arınca  D eresi İçinde ilave K um  Ç akıl O cağı 
R uhsatı A lınm ası

6 A y 650.000,00
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18 Ö ren M ahallesi İle İskele M ahallesi A rası 
Sahil Y ürüyüş Y olu  D üzenlem esi

5 A y 400.000,00

19 K apalı Y üzm e H avuzu  Y apılm ası 12 A y 1.905.000,00
20 K arınca  D eresi Islah  Ç alışm asın ın  D enize 

K adar O lan K ısm ın ın  T am am lanm ası
83.200.000,00 TL

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
1 Sokak H ayvanları G eçici B akım evi Y enilem e 

V e İlave Y ap ı Pro jesi
6 A Y 860.000,00

2 G ündüz B akım evi Pro jesi 6 A Y 600.000,00
3 İskele M ahallesi 830 A D A  1 Parselde  7912 m 2 

K apalı A lan a  Sahip 108 O dalı O T E L  Y A PIM I
24 A Y 23.736 .000 ,00

4 P elitköy  M ahallesi 748 ada  1 parselde  2687 m 2 
K apalı A lan a  Sahip 35 O dalı O tel Y apım ı

24 A Y 5.374.000,00

5 A ğacık  M ahallesi M esire  A lan ı P ro jesi 7 A Y 475.000,00
6 "K üçükkuyu ile B urhaniye İskele arasında 

arabalı fe ribo t seferlerin in
31.045.000,00 TL

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1 Ü retic i ve Z ey tin  pazarı: E -87  karayolu  

üzerinde  b ir  P azar alan ın ın  o luşturulm ası.
6 ay 50.000,00

2 K ooperatifleşm en in  D estek lenm esi: K öy 
sta tüsünden  beled iyem ize devrolan  
taşınm azların  üzerlerine  bö lgen in  m üşterek  
ih tiyaçların ı karşılayacak  ve yoğun luk lu  
ka tılım ın  sağ landığ ı k o o p era tif  o luşum larına  
düşük  bedel, uzun  süreler ile k iralanm ası, 
b u ra larda  y ap ılacak  iş lem ler ile alakalı h ibe 
destek  p rogram larında  y ard ım cı o lunm ası, ayni 
ya rd ım la rda  bu lunm ası ile  k azançlarına  destek  
o larak  p rofesyonelleşm e sağlanıp  ilçem izde 
işsiz lik  o ran ın ı düşm esin in  sağlanm ası

SÜ R EK Lİ 500.000,00

3 C oğrafi İşare t T escil Ç alışm aların ın  yapılm ası: 
Z ey tinyağ ı ve  k ırm a  zey tin im ize coğrafi işare t 
alınm ası

12 A Y 50.000,00

4 T arım  ve H ayvancılık  a lan ında y a tırım cılar 
bu lunup  iyi ö rnek  gösterilerek  üreticin in  
b ilg ilenm esin in  sağlanm ası

SÜ R EÇ 0,00

5 T ıbbi A rom atik  B itk ile r D esteklenm esi: B açem  
ile iş b irliğ i yap ılıp  ö rnek  bahçeler 
o luşturu lm alı şenlik  eğ lence vs. ile b asında  y er 
alm ası sağlanm alı

SÜ R EK Lİ 200.000,00

6 Seyyar Y üklem e R am paları T edarik  Edilm eli: 
Ö zellik le  b irisi Ç oruk  M ahallesine  o lm ak üzere 
2 adet seyyar yük lem e ram pası tedarik  
edilm eli.

12 A Y 100.000,00

7 A rıcılık  Faaliyeti D esteklenm eli: B ölgem izde 
arıcılık  faaliyeti gösteren  ç iftç ilerim iz  için 
B açem  ile b irlik te  geliştiric i faaliyetler 
gerçek leştirilm eli.

SÜ R EK Lİ 100.000,00

8 K uş E vleri asılm ası: İlçem izin  m u h te lif 
yerlerine  kuş evleri konu lm alı

12 A Y 20.000,00

9 Y  apay R e s if  ve Su A ltı H eykel M üzesi 
Y apılm ası: B u lunacak  sponsorlar ile su altına 
yerleştirilecek  re s if  ve heykelle r ile hem  dalış 
tu rizm i hem  balık  çeşitliliğ in in  sağlanm ası.

12 A Y 250.000,00
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10 O rganize Seracılık  Sahaları K uru larak  Ç içek 
Seracılığ ın ın  T eşv ik  E dilm esi

SÜ R EK Lİ 200.000,00

11 İnsan  İçin  T oprak  P ro jesi V e H obi B ahçeciliğ i 4 A Y 150.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1 K açak  İnşaatların  T esp iti V e K ent S iluetinin 

K orunm ası
2 D ijita l A rşiv  İşlem leri
3 e-İm za  ile Y apı R uhsatı B aşvuru  İşlem leri
4 R uhsat İşlem lerine M esajla  B ilg ilendirm e 

Sistem i K uru lm ası
5 2 A det D rone Tem ini 40.000,00

BİLGİ İŞLEM ÜDÜRLÜĞÜ
1 K ent B ilg i S istem i
2 K ent R ehberi
3 E -İm ar
4 K urum sal M obilite  U ygulam aları
5 Ç ağrı M erkezi
6 W i-F i H izm etleri
7 K İO S K  U ygulam aları
8 M ahalle  M uhtarlarım ıza  B ilg isayar ve Y  azıcı

KÜLTÜR SOSYAL İS?LER MÜDÜRLÜĞÜ
1 İh tiyacı o lan  bak ıc ı bu lam adığ ı için  iş 

hayatından  uzak laşan  kad ın larım ızı istihdam  
etm ek am acıy la  k reşle r açılacaktır.

1.000.000,00

2 "İlçem ize okum aya ge len  lise ve ün iversite  
öğ rencilerinden  ih tiyacı o lan lara  yönelik  olm ak 
üzere  iki adet k ız  ve

1.500.000,00

2.500.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1 Y eraltı Çöp K onteynırı 20 A det 240 .000,00
2 K atı A tık  A k tarm a İstasyonu  Y  apılm ası 1 A det 100.000,00
3 M ini D am perli Ç öp T op lam a A racı 2 A det 300 .000,00

640.000,00
TOPLAM MALİYET 128.095.000,00
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8. SP İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Stratejik amaç ve hedeflere yönelik gerçekleşmelerin, raporlanması ve paydaş 
değerlendirmelerine sunulmasında kullanılan yöntemler:

• Yönetim Sistemleri Süreç Performans göstergelerinin takibi - Sürekli
• Müdürler Toplantısı - Ayda 1
• Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı - Yılda 2 kez
• Muhtar Toplantıları - Yılda 3 kez
• Paydaş Toplantıları - Yılda 1 kez
• Proje Planı ve Proje İzlem Formları

Proje ve Faaliyetlerin uygulama sonuçlarının performans ölçümü ve 
değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler:

• Stratejik amaç ve hedeflerin algılama sonuçlarının takip edilmesi - Belirlenen 
periyotlarla

• Yönetim Sistemleri Süreç Performans göstergelerinin takibi - Sürekli
• Müdürler Toplantısı - Ayda 1
• Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı - Yılda 2 kez
• Performans Programı Değerlendirme Toplantısı-Yılda 1 kez
• Personel performansının takibi - Yılda 1 kez

99


