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üsr yöNB,ıici stıNuşu

I)eğcrli hcnışcri lerinı !

20l9 yılı faaliyet raporuyIa gerçeklcştirdiğimiz hiznıctleri hesap vermesorumluluğu aırlayışıyIa sizlerle paylaşman,n se"in-cini yaşıyoruz. Bu raporda dagerçek Ieştirdiğinıiz hizn,ıetlcr. taaliycr ve prı.ı.jcler ile diğer hususları sizlerindeğerlendirmesine sunuyoruz. Gcçcn süre 
'içinoc 

üar.araereğlisi'nde mevcutimkAn|ar 
.içinde en iyisini 

.sunmak, halkınııza hiçbir ayrım yapmadan kanıusalhiznıetierden adil yararlanmaların ı sağlan-ıak 
'"nı"l 

ytln.İİn,ı anlayışınıtz olmuştur.Ayrıca ilçenıize bclediyc hizmetlerinin sunumunda .iı.inılt ,. ,l.i.liılgiartırmak için kurumsal ve mali yapınllzln gıiçlendiriınıesi. teknik ve mevzuataltyapımızın iyileştirilmesi. beşeri kaynakların cg-itimi u"'nir.", ,rnr.undu.iIiıiJı"sağlanması konularında da öneml i ileİlemeler kaİ,denil<.
Yaşanabilir. sağlıklı ve. yaşam kalitesi yüksek Marmaraereğlisi için görevegeldiğimiz günden itibaren siiıeiden ald,g,mı, ;; 

'r. 
destekIe hiznıetlerinıiziarttırarak daha üst nokıalara taştma gayreti içerısinaeiız. sosyal yardım ve hizmetlerdeinık6nIarımız ölçüsünde ihtivaç sahğlerini ırrcatlaa,'ı.. tınıseyi dıştamadık. adiI olduk.hakkanil,ete uygun davraniıl,. iıuy,aıa g.,çift;t; ıe pıanıadıgın-ıız projeler iIeşehrinıize; sosyal. kültürel ve ekononıii aıanıiraa ivnie kazandırdık ve bu yoldabölgenıizde ve ü|kemizde en yaşanabilir kentıerden ;iris; ;lma yolunda ilerliyoruz.Daha çağdaş ve daha modern bir Murn,u.u.."gıi.i n"a.ıi-ir" ,ıuş.ui'içinbelediyecilik hizmetleri alanında dünyad: .";.r;;,ffi gelişnıeleri yakından takip

;::İ$;İİ 
u"'"ıanıak sizlere 7/24 keiintisiz,. ı,,rİ, İir."ı verebiımek ıçin gay...l

Bu hedel doğrulıusunda gcçıiğinıiz 1ıl boyunca bütün pcrsonelimizinl'edakdrlığı ile yünittüğünıü, çal,şmulaiı nı,r, 4.,..n-löiu yılı Faaliyet Raporunusaydamlık ve hesap verme. sorunrluluğu içinde hazırlayarak siz değerlihemşerilerimizin değerlendirmesin. .unrnukİu'n-rn.,İı",]"lrl duyuyorum.
, _ .. P, vesiJeyle bu raporun hazırlanmasında .."Cİ g"İ""l.r. de ıeşekkür eder. sizdeğerIi henışcriIerinıc saygı lar sunarını.

l liknıcı :\l'{
l]el ye Baş k
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GENEL niı,ciı-Bıı

A. Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

BöIge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffai, insan odakiı ve kalıtımcı biryönetim anlayışıyla kaliıeli, eşit ve sürdüniiebilii ;i;;;;;, sunmaktır. 'önce insan'anlayışından hareketle. çağdaş.yönetim ilkeleri çerçevesina" v"r"ı hizmetleri etkin vererimIi yürütmck suretivIc Haık,n yaşu,n, i,"üyı"i',.."ı,. Doğal güzcIliklerini.kültürel değerleriyIe bütünIestiren. yaşam kalitesiyle vatandaş memnuniyeıini sürekIikılan. çağdaş ve sosyal belediye olmaktır.

Viryonumuz

iı.xuı,ı,;ıriııiz

" H jzMt;77,u, E KA ü, i7- ü, DI: o RN E K B L L L: D ü Y E"
Vizyon. bir kurum için rı-,aIist-.güıcnli. çckici bir gcIecekıir. lnsan grupları

'aralından 
beninrscncn bir idealdır. uii un,,,ıiiir]-orı,a açık hir ilade ilc vizyon;kuruluşun "Ne olmak istiyoruz'' sorusuna ,;;.;;İ.;;;,;

Belediyeler belde ve bcldc.halkına hiznıet için kurulnıuş kamu tüze, kişi'iklerioldukları için bel<Jeye ve belde tuıı.,nu 1,i,i"iır ;;;;,i;';""."kradırlar. l)olayısıyla.belediyelcr için kaliıe. belde ve u"ia" nriı.,"" .r"rı"."o hizmetlerin isıenilenözelliklere sahip olmasıdır.

Bir belcdiye hizmetinin hizmeıe bağlı özeIlikleri tamamen taşıması. etkin.verimli ve zamanında üretilmesi a" v"t".i?"a.eiıii..'"s, ü,irr.,in aynı zamandavatandaşı memnun edecek biçimde .rnrıru., au o'n.İ-,'u.r .tn-,.ı..t"air.
vatandaşın be,edive hizmetlerinden bcklentisi her geçen gün nitelik vc nicelikyönünden artmaktadır. Anık sadece dah" irrl, İj)-", İ"gİ. Ouhu kr'i,"'' hizmet ıaleocdilmekıedir. Marmaraereğlisi neıeoiyesi. va;i#;i;- ;il;;;' #iJ:;:Hİbeklediği hizmetleri ı.uıii"li ,.r;rii 

';,r;;"';;;';ilts 
g"rç.k|.şti.reyi vc bu

İ:lfİ:*t,l|' 
da diğcr kurum vc ı.u.rırşıu.u'iı.n"ı'oTİ,"uy,-r."air;n. ,iryon oıu.ii

Hesap
verilebilirlik

Şeffaflık

5

Yenilikçilik

kurumsallık Çözüm Odakiı ]

Otmak j

Eşitlik
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B. }'e tki. (Jiircı,r,c Stırunıluluklar

5393 Sayılı E}elediye Kanunun l4.ve l5.maddesinde belirtilen görev, yetki vesorun,ılu] ukları şunIardır.

Belediyenin görev ve sorumlutukları
MADDE lJ - a) imar. su vc kanalizasyon- ulaşım gibi kcntsel alt yapı: ctığraIi ve kentbiIgi sistcnılcri: çc\rc ve ç."'". ,u!ıig,."ı;;;i;.l';k"';.'Iiut, ,t,k: zabıta. itlaivc. acil1,ardını. kurtamıa v,.- ambuthns.: ş"hi, ti i*iii,'J.ti" ,"'-")"iı,i.i".i 

"ğ*i;'";,.t:;:park vc yeşil alanlar: konuı; kültüi ve ;"i.li;;i;;;; ,rn,,,n.,. gençlik vc spor orta veyükseköğrcnim öğrenci vurtlar, ıi,,- i)rii,,ir"''s 'il"' mtıdıla.;inin .ııın likrusı.htleclilı'!t'r. il a:ci itlurele'ri. nrgı, i,,r,,ı',,Şür'ri'ir' ı,,irıu|r,n ı|is,a.ti tılılııkları birlikler ileırluğı olılııklurı Saı.ıs/ııı, ,Jcncı İm inr ıuhi' şirlr, ıİcr'İ,İ):rtİra,İİ. ),),rİ'r 
"'}.:,İır.r,":İ,,ffJr'i'İ,ağrcnı,i yurılurı ile 'Diı,lr,ıe 

uiı hı, deri.ej"'ii )i),i" i,ru,r, t nt,ı yupın?, bııkım vt,tınurınıı ilc ıefr.işindc ııy!!ulanmu:..|| sosl,al hizmeı u"'yula,n.,. . iralr.'rn'.rİ"l. ,"'İ."".İkazandırma: ckonomi vc ticarctin gcişıirıl;;si ı,ilr.tı",ır,l yu;;; ;;r:; ';;;;:(Mı-ilgıı uın ciimıı,- ı2 ıı zoıi-aıZiii. iij),i'i".'.',,tt ,,iiÇf"ii,|-l; i;5;;)'):636() l^ ıntıJale) Büvükschir belcdiycieri iı" 
"ıiir.r'ırjo.rjoO'in üzcrindeki belediyeler.kadınlar ve çocuklar icin konukevlcri il;rk 

.fr;#i. 
nig., belcdiyeler dc'mali

İ:.,T,?]iL.,-;;";.i:',met' 
oncelikle,i^i ;Ş.,;ı.na"i.."f"'İ."a,"j,i ";;-i*,i.ı", 'iiili

b.1 Devlcte ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onartmınıyapabilir veya vaptırabilir. ıı", ııiriıi aiai. g;;;;;';;r;;;" ihtiyaçIarınl karsrlarabiiir:sağlıkla iIgili her ıür|ü t"sisl ,çut,iii'" ı-;-.işi"",;;;ii;"mabctlcrin yapımi. 6akımı.onarlmınl yapabiIirl kültür Vc.tahiat ,arlıkiiri ;i""i".iiı o.tr"r"' ,i. 
"i.""i''"riii;

bakımından öncm tasIvan n.,'"ı,anıarin "" iii.ri"rl" i" 
"i.'orrn,r.,uy 

n, sağlayabilir; buamaçla bakını ," onai,h,n,.yapabiIir. k";r";;;;-;;;kİn ol.al,anları aslına u\cunolarak ycniden insa edchiıii.'.ioigşii-ii'i;,:i"r,rir:.:"iz lı2()l2-6360 l- mij,ltıGerektiğindc, sporj tcsvik 
"'r,,.ı, ".İrl,vı.'g.i,ç 

ı.,ri' llj", lıaızemesi vcrir. amatör snorkulüplcrine uuni ,c nakdi vardıın 1apar vc g-:r"l'ıi j*i.gi'rağlar. 
her türlü anıatör siıorkarşılaşmaları düzcnlcr. vurı içi vc yurt dışİ müsabakala*rda üstün başarı göstcrcn vİvaderece aIan öprenciIerc. .no.."ıuiu. ı"i'nlt'lİ;i;'lilil ve antrenörlere belcdiyemeclisi kararı1 Ia ödıI vcrcbilir. C,J, Lu"rr.İİ,ıİ;;;;;İİ;:'(Ek likru 12/1l/20ı2-6360,ı- iraar,:"ıji{ş,*|"izııızrııs-aıç5/]00 maıtde)Belediye,erin birinci fıkran,ın iu,,'. t.rai 

-rvrilİ;:'"r;., 
teşvik etnıek amacıvlayapacakları nakdi rardım, hir önccki.yıig.;ra;;i;; ,'eigi g"ıirıc.inaen belcdiveieriiçin ıahakkuk eden nıikıarın:.1|viili"nİ,'"ü"ı"jiiiı"'i'İli;-'üii;;'];i.j;::'i:i.J;

belediyeler için binde on ikisinı gcçcmez.
(lpıal /ikra: Anııyasa MohE"knsi'ii, 2]/t/2007 ıcırihli ı,e E. 2(n5/95. K. 20()7/5sayılı Karcırı ile. )
[{izmetlerin yerine ı:eıiriImosinde öncclik sırası. belediyenin mali durumu vehiznıctin ivcdiIigi dikkate İIınarak bclirlcni..'-"" ""*"" "'
ı)çıeoıyc hızmetlerı. vatandaşlara en 1akın 1crlcrde vc cn uygun 1önlemIcrIc

ill|]lii.l'lli:lsununı 
unda *ngcııi-laşı,.'aiiİi. ij" i,"' i:ji g.ıirIiıerin, Jıırtını una uygun

Rcledilenin ,.ıörcv. sorumluluk rc 1ctki alanı bclcdil.e sınırlarını kapsar.

*o,u.,ji:l:fl',]" 
nıecIisinin tu.u,i ii".,;;;;;;';ı;;j;'.; da heıe<Jilc hizmetıeri

4562 sayılı Oruanize Sanayi BöIgelcri Kanunu hükümlcri sakIıdır.SiviI hava u.aiınıına r", ı.- .,uraujun ıur;'ıı"1,] ii"}İ"ı'.nları bünycsinde yer alantüm lesislcr bu Kanunun kapsaını dışındadİİ.

Bc|ediyenin yetkileri ve imtivazları
MADDE^l5 - Bele.diyenin yeİliüeri ve inıtiyazları şunlardır:a) Belde sakinlerinin mahalli müİerel ,İl"İİl"l.i
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

ilrtiyaçlarını karşılanıak

ffi
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b) KanunIarın belcdiyeye vcr<iiği yeıki çcrçcvesinde yönetnıelik çıkarmak.belediye yasaktarı koymak ve uygulamak. kanunlarda belirtilen ieraıar, rermek.
c) GerÇek ve tüzcl kişilerin faaliyctleri ile ilgili olarak kanunlarda belirıilen izin

ı,eya ruhsatı vermek.

, d) Özel .kanunları gereğincc belediyeye ait vergi. resim. harç. katkı vc katılmapay|arının ıarh. tahakkuk ve tahsilini yİpnrak: ,e.gİ. .esi,n re lıarç aış,nCa1.i Ozeİhukuk. hükümlerine göre tahsili gerekJn'dogai gazi su. alık su ,. iir."t k;.ş,ı;;alacakIarın tahsiIini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kaImak üzere: içme. kullanma ve endüstri suyusağlanıak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; aunıu. l|ln g"r"iıitesisleri kurmak. kurdurmak. işletnıek vc işletıirmek: kayiak su]a.,n, işüJ;"[ ;;;;işlettirmek.

, l) Toplu taşınıa yapn-ıak: bu amaçIa oıobüs. deniz ve su ulaşım araçIarı. tünel.raylı sisıem dAhil her tür|ü toplu ıaşıma sisıenılerinl ı<r.maı<. kurdurmak. lşa;;;k ;;işletıirmek.

, . , g.) Katı atıkların topla.nnıası. taşlnmast. ayrıştırılması. geri kazanımı. ortadankaIdırıln,ıası vc dcpoIanması ilc itgili hittin hiznrllle;i ;;;mak ve.vaptırıııak.
h) MahalIi müşterek nitelikıeki hiznıetlerin yerin.- getirilmeri 

".".|ir. belediyeve mücavir alan sınırları içerisinde taştnmaz uln,ıui. ka-iüaştırmak. satmak. kiralamakveya.kiraya vermek, 
'rampa 

etmek. tahsis etmek. bunıar tızerinae sınıriı ayni hak tesiseımek.
i) Borç alnıak. bağış kabul elmek.
.j) l'optancı ve peraken<ieci hdllcri. otobüs tcrminali. 1uar alanı, mczbaha. ilgilimevzuata göre yat limanı ve iskele ]<urmak.. kurdurmak, işletmek, lşı"tti.."ı. .iyui,yerlerin gerçek ve tüze| kişilerce açılmasına izin vermek.

_ kl.Vergi. resim ve harçlar dışında kalan dava konrr, ,yrş.urhkların anlaşmaylatasfi yesine karar vermek.
l) Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlencc yerleriniruhsatlandırmak ve denellemck.
m) Beldede ekonomi vc ticarctiıı geliştirilmcsi ve kayıı altına alınması amacıylaizinsiz satış yapan seyyar satıcıları ruuİiy.ı.n 

";;;;;isatıcıların r"iıiy",,."?""'Jaıl..ri ,onu.u. ."rur, .J"*,.I,1HJ'i?'tll"üH"#l
aIınmayan gıda maddelerini ı]ıda bankalarınu, ."rr, tıJ.r."y"..t otuz giın içinde gerialınmayan gıda dışı maIları y-oksuIlara vcrmek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabclalar konusunda standartlar getirn.ıek.o) Gayrisıhhi işyerlerini, cğlencr, yerlcrini. halk sagügına ve çevreye etkisi olandiğer işyerlerini kentin belirli ),erıcrinae .pı""i"l; i"iivuı top.ug, ve moloz dökümalanlarınıl sıvı|aştırılmış p.t.oi gur, rı_pcl'acpolamu lu'ıruıu.,r,, inşaat malzemeleri,odun, kömür.ve hurda depo,ama uıunır., ,..uı,ş y"ri..i"i i"ıiı...ı.; bu alan ve yerlerıle taşıma|arda çevre.kirliliği oluşmaması lçln g"*l."n ı"aU"iri almak.p) Kara, deniz. su ve demiryolu tİze.]nde işl"tJ.n no türlü servis ve toplutaşıma araçları ile ıaksi savılarını- bileı ücrct r. turii.ı.rıni. zaman ve gur.rgah;i",belirlemek; durak yerleri İle karayoıu, v"ı. ""Ja*- 
l"l"ı.. 

,."yaun 
ve benzeri verlerüzerinde araç park yer|erini tespit etmei 

". işı.,n."ı. iii"ii;;Jk;;;#ff;"fiUl
fiH,*lil 

belediYelere verdiği trafik aJ""İ"r,..rilj"' gerektirdigi ur,t " işı".i
r) (Ek: l2il l/20]2-6360/]8 maılıJe) Bclcdiyc ıı-ıücavir alan sınırları içerisindc5/ll/2 008 tarihli ve 5809 sayılı l-|lektronik Haberl eşme Kanunu, 26/9/20l l tarihli ve655 sayılı Ulaştırma, Dcnizcilik ve I laberl eşınc BakanIığının'l'eşkilaı vc (iörevlcriI]akkında Kanun Ilükıntindc Kararnan.ıe vc ilgili diğer ııevzııata göre kuruluş izni

ik haberIcşnıc i
veri|en alanda tesis edilecek cle

7

sıasyonlarına kent ve yapı eİıeıiği
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ile elektronik haberleşnre hizmetinin gerekleri dikkate atınarak ücret karşılığında yerseçim beIgesi vermek.
s) (Ek, 1/]/20l 5-66J 5/8,1 maıİıle) Belediyc sınır|arı içerisinde, yapı ruhsatı veyayapı kullanma.izni hangi idare tarailndan u.,;ırıf oIu.ru oı.rn, hizmetc srnulacaİolan asansörlcrin tescilini yapmak. ilgili teknik ,.,ir;;; çerçevesinde yılIık periyodikkonıroI,erini yapnıak ya io y"tı.'iı.nJirii,,,,,ii'""rö.* kuruluşları aracılığıylayaptırmak. gcrekli hdllerde asansörleri hizn-ıct dıjı n,rul..ul..(l|k /ikru. ]/1,/2() l 5 -66J 5,'8J nuıdtlc1 trİ t"nal' uyarınca asansörlerin yı||rkperiyodik kontrolünü yapacak belediyeler ii" ı,"tii."al.ii,i"ş "rrrö '.r.r'rr'j.l]iisahip olması gerckcn şartlar...yıllık pcriyodik k;;;;;; csasları ile yıllık periyodikkontrol ücrctleri 'l'ürkiyc Bclcdij"ı*. rliıigi. iltirk'v*uır."o,= vc Mimar odaları Birliğive Türk Standarıları Enstitüsü iemsilcilerinin a" -u". uıu.ug, bir komisyon tarafındanbelirlerıir.J(onuya iIişkin düzenlcm"ı"r. l"rr;rr." ;I.uıu., doğrultusunda Bilim.Sanayi.ve Teknoloji Bakan|ığı tarailndan yupıl,r.'' 

" "*

(Ek /ikru, 12/l1i2Ot2-6360i18 nıujjeı (r) bendine göre verilecek yer seçimbelgesi karşılığında alınacak tı.r.ı uıuşt,.,.,,u. ıj."i).iiiı.'* Haberleşme Bakanlığıncabelir|enir. ()creti yatırılmasına rağmen yimıi giin iç.ıri"a.-r.riiir;;.il;:';:;l;1helgesi verilmiş sayılır. Büyükşeı,i .,n,riu. iç"ii;;";;;.. seçim tıelgesi vcrmeyc veücretini almaya bıiyükşehir teleİiv.l".i v.,l.İl İİir.'""'"' 
J'

(l) bendinde belirtiien gayrisıhhi müessesclerden birinci sınıf olanlarınruhsatIandırı lması ve denetlenm"erl. uıvtiış"ti.'-r""li-,i".ı,", belediyelcri dışındakiyerlerde il özel idaresi taraiindan yapılır.
Belediye. (c). (t) vc ıg) bentlerinde belirtilcn hizınetleri Dantştay.ın görüşü veIçişleri Bakanlıgının kara,v'la sürcsi kırk a"r* i,l, g*-;;"n,'"* üzcrc imtiyaz yoiuyladevredebiIir: 

. 
toplu taşınıa hizm.,ı.tri i",, 

jvrr' r"ö'"u.' oluşturmayacak şeki,deruhsaı vermek suretiyle yerine geıirebile..gi giii ;;;;, 
';ş,.^ 

hatIarını kiraya vernıeveya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmeisa]ın aınra yoüuyla yerine getirebilir.Il sınırları içinde büvükşjlr^J"ı.o,v.l..i.;ü1;. ve mücavir alan sınırlarıiçinde il belediyeIeri ilc ntiıusu |0 0O0'i gcçcn bj;;l;;;r. meclis kararılla: turizm,sağlık. sanayi ve ticaret yatırınılannın * 
"g;'ı"'' ı.".rmlarının sLı. tem-ıal su.kanalizasYon, doğal gaz. yol ve aydınlatnıa gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızınon 1ıia kadar geri ödemcIi ,.yu, ii.l"]İil olurul yupuUiİlı" veya yaptırabilir. bununkarŞılığında yapılan tesislere orıak o1abilir; *gı,l., 

"ci;;, sosyal hizmet ve turizmigeliŞtirecek Projelere içişleri Bakanlığ,r;;;;;;;i.-i"..,.i, ,"ru düşük bir bede|leamacı dışında kullanıImamak 
. kayJıyla 

'uş,n.u. 

- 

'uİri. 
edebilir. (Ek cümle;l2 ll ]()12-6360ı18 muıJtle ) ,n"l"a,.v9 "" U"eİ,'İ,ll*l* meclis kararıyla nıabet]ereind.irinıli bedellc ya da ücretsiz olaraİ içmc 

""İriİ""rn".rvu verebiIirler.Bc|ediye. belde sakinierin', O,"^':1?: 
|]1","1.11,1. İİg;lİgbrüş ve düşüncelerini ıespitetmek amacıü la kamuoyu.yok Iamr., ,a uruşı,r.r., ya- aUilir.tJeledıye ma|larına karsı suç işIeyenlcr Devlet malına karşı suç işIemiş sayılır.2886 sayılı Dev,et ihalc Kanununun 7j inci maddcsi hııı<tınııeri belediye taşınmazlarıhakkında da uygulanır.

Belediycnin pro-jc karşılığı borçlanma yoluyla e|de etıiği gelirieri. şanlı bağışlarve kanıu hiznıetlerinde t'iilen kullanllan ,;"1;r;",il1;;;iye ta.af,ndan tahsil ediIenvergi. resim vc harç gelirleri haczedilemcz.
(Ek /ikru. 10i9/2011 - 6552/]2l muılılc1 İcradairesince haciz kararıönce belediyeden borca veter mjktarda n*r"al"Uil"..l "mai 

gösterilrnesigün içinde yeterli mal bevan edilmenıe.t ;r;;;;;;;pılacar naclz lşlemiktarını aşacak şekilde y İpıIamaz.

a|ınmadan
istenir. On

ll

mi. alaca
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C. idareye ilişkin Bllgilcr

C.l.Fiziksel Yapı

Merkez Hizmet Binası: Cediı Ali Paşa Mahallesi Perinthos Caddesi.nde; tümmüdürlükler ve Gençlik Merkezi hizmet vernıekte;;. -

Su,tanköy Ek Hizmet Binası: Su,tanköy Maha|lesi'nde: [mlak Servisi. Vezne veGağ Amirliği hizmet vermektedir.

Yeniçiftlik Ek Hizmet Binası: Yeniçiftlik Mahallesi'nde; Emlak Servisi. Vezne.Zabıta ve Garaj Amirliği hizmet vermektedir.

Toplantı vc Düğün Salonu: Bahçelievlcr Mahal,esi. Ataıürk Bulvarı üzerinde, Kültürve SosYal işler Müdürlüğü,ne bağlı olarak kapalı ," 
^o,ioug* salonu olarak hizmetveren binadır.

Garaj - Atötye Binası: Bahçe,iev,er Mahailesi Atatürk Bulvarı üzerinde. Temiziikİşleri Müdürlüğü ve Kademe * Bakım Hizmetleri verilmektedir.

Asfalt Üretim Tesisi: kamaradere Mevkii'nde bulunan; asfalt, sathi kaplama üretimhizmeti veren tesistir.

yeniçiftlik kapalı pazar yeri: yeniçiftlik Mahallesinde bulunan kapalı pazar yeriZabıta Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermektedir.

Hayvan Barınağı: Yeniçili lik
hün; csinde hiznıct rercn rcsistir,

Mahallesindc. Kiiltür Sosyal İşler Müdürlüğü

Atık Getirme Merkezi: yeniçiftlik MahalIesinde Çevre koruma ve kontrolMüdürlüğü'ne bağlı oIarak hizmct vcrmekledir.

İ_ ÖRGÜT YAPISI

Belediye Meclisimizin 07/05/2014 tarih ve l24.125 sayılı kararıyla 22 Subat]007 tarih ve 26442 savılı Resmi crr.t.' a" |ry,nıunun,'a.ı"air* vc Bağlı kuru,uşlarıilc Mahalli idare BirlikIeri Norm.Kadro s,r"arnirr"l'olir Yönctmeliğe uygun halegetiriIen, memur ve işçi kadroları ,nüdurlili;;";;gltlraı< Belediye Tcşkilatı.nıoluşturmuştur, Beledivemiz nrgü,..ı yup, [;;;;;'. ş; haşkan yardımcısı ve |4adet müdürlük buIunnıaktadır...r'cşkilaılannıada;lrr';;; 
hcr birim. kcndi taaliyetvc görev alanları içerisindc laaliyctİerini .UrO,n","l 

"dj.. 
'"'

Belediye T'eşkilatı;
o Y azı İşleri Müdürlüğü
o Mali Hizmetler Müdürlüğü
o Zabıa Müdürlüğü
o Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüo Ruhsat vc l)cııetim Müdürlüğüı Sıratej i Geliştirme MüdürIügü



Belcdiyemiz Encümeni. Be|ediye Başkanı'nın başkanlığında, Belediye
Meclisi'nin kendi içerisinde seçmiş o|duğu 3 üye. Mali Iiizmctler Müdürü. Yazı işlİri
Müdürü ve Şeiolmak üzere 6 kişiden oluşnraktadır.

Belediyemizin karar organı olan Belediye Meclisi. l5 adct seçilmiş üyeden
oluşmaktadır.

a

o Imar ve Şehircilik Müdürlüğü
. Fen İşleri Müdürlüğü
. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür|üğü
o Temizlik İşleri Müdürlüğü
o park r e Bahçcler Müdürlüğü
o Muhıarlık İşlcri Müdürlüğü
o Basın Yayln ve tlalk|a ilişkiler Müdürlüğü
. Kü[tür ve Sosyal İşler MüdürIüğü

Olmak üzere l4 adet birimden oIuşmaktadır

MARMARA ı.]Rl]G ı.isi BIl,EDİYEsi
20l9 Ytt.l I.,AAı-iYE-t RAPORU
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BehdiyeMedisi hhdiye tncümoni

Tııııirl Uıi todüqi

Pır ıı ldıph İlüüd0|ı]

tu|,ıt* İdri tüdtqi

iütlırı teFlH.,ltrjdüqO

lın fuıı ı t+ı& ğlüı llldtıl$O

ll! lılüi l.üdoıtüü

tıİ l{|ı,ı.{ı tİdü,taü

İnın iryıı*hı ıı {iiıı ilfe$ü bıt§dülı.ğ

Çrİr İ.ııİil r. İliltd tğaİrkÜü

Mğdidİlü

lnınŞdıidit ilüüiı§r

lr0*],lüaülü bıl

Ba$nhıdımoı
8ışhnhıdııııru
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KOMiSYoN [ıvnı.ı,:ni

|,]NC['IMt]N i'lyı,:si ılRcı.iS ıiYEı.I.ıri

Gönü|YılİnazMuha.rem Şen

|.i. :,,).,,|,,
f

DENETİM KoMİSYoNU Üyrsi nıpcı,iS ÜYELERi
Muharrem ŞIiN. Serdar ÇOLPAN. Suat SARI. Bahattin ÇAVDAR. Güven ÇİMEN
PLAN VE BÜTÇE KoMisYoNU Üyısİ ı.ırcı-İs ÜYELERi
Doğan ÖZMAN, Gönül YII-MA Z. Hatice ALTAY

iıvıan xoırisyoNu üyEsi Mr]cı-is üyı.:ı-pni
I]rol YlI-MAZ. F'ehmi Dt_lMAN. Musıafa DI.]MiR

2_ Bil,Gi Vl]TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Tüm harcama birimlerimizde, yeterli sayıda bilgisayar ve donanım mevculolup, 
.Belediyemiz güçlü bir bilgi işlem aorun,n,,,nu ,uf;ıpil'r. e"ı.aiy. otomasyonuiçerisinde yer alan bütün modüİer a.a ytiz aracı|,gi iı.'ç'"i,ş."ı.," olup, kullanılanmodülIer aşağıda gösterilmiştir.

r' Evrak yönetimi

/ Analitik Muhasebe-Bütçe
r' Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi
/ Genel Tahakkuk-]'ahsilaı
/ Mcnrur Bordr<ı

f.I
ı

i
L
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/ İşçi Bordro

r' Memur Özlük
/ işçi Özltik
/ İmar işleri

r' Fen İşleri

/ Meclis-Encümen Kararları
/ Evlenme

/ Zabıta

r' Ayniyat-Demirbaş

r' sağlık İşIeri

r' Hukuk İşleri

/ İdari işler
r' Park ve Bahçeler

r' Arşiv yönetimi

r' Rapor Tasarım

r' E_BeIediye

r' web portal

Bu modüller dışında tek olarak alınmış o|an yazılımlar mevcuttur. Bunlar da:
r' Araç Takip Sistemi
/ Autocad 2014 LT Edition Çizim Programı
r' NetCad Harita Programı
r' AMP İhale ve Hak ediş Programı
r' MS Windows İşletim SistemIeri
/ MS Office Uygulama Programları

Kurum içerisinde ortak bir veri tabanı kullanılmaktadır.
E-belediye sisteminde karşılaşılan problemlerde mükelleflerimize yardımcıolunmuştuı. E-BeIediye sistemi iZerinde gerekli düzeltme ve iyileştirmeıe. ye.ınegetirilmiştir.

E-Belediye sistemine entegre olarak çalışan çevrimiçi tahsilat sistemi ile e-be,Işlive sistemine kayıtlı olan mııkeııcflerimiz i .eai ı.u.t,yia borçlarını gur"nil- ui.
şekilde ödeyebi lmektedirler.

^,.^^, ^P^:|:İir.mizin 
açılış. önemli. günIer ve faaliyetlere ilişkin duyurular; İntemet

sıIesI, sosyaI medya kanaIlart tizerinden vatandaşIarımıza iletilmektediİ.

,. . Bel9djvemiz bünyesinde..kul lanı lan otomasyon, güvenIik ve diğer yazılımların
lisanslama işlemIeri yerine getirilmiştir.

. Belediyemize bağlı birimlerdeki 
.bilgisayar ve çevre birimlerinde meydanagelen çeşitli sorun,ar yüklenici firma ile lup,ıun bakım sözleşmesi kapsamında

].l



MARMARAEREĞı,iSi BELEDİYEsİ
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çözülmüştür. ayrıca belediye pcrsoncline biIgisayar programlarının kullanımı
konusunda çeşitli eğitimler veriln,ıiştir.

Belediye otomasyon sisteminıiz üzerinde yapılmast gereken dtizeltme ve
değişiklikler ilgili işlemler. takip ediImekte ve planlı şekilde yürütülmektedir.

Otomatik yedeklenle sistemi ile sistenr yedeği günlük oIarak fiziki
sunuculardan fbrklı bir noktaya otomatik olarak alınmaktadır.

Belediyemiz bünyesindeki kamera sistemlerinin kurulu olduğu bölgelerde
herhangi bir vaka olduğunda kolIuk kuwetlerine kamera kayıtlarının incelenmesi.
ilgili kayııların alınması konusunda yardımda bulunulmuştur.

Hizmet binamızda fiber interneı bağlantısı altyapısı kullanılarak sürekli bir
internel bağlantlsı sağlanmaktadır. BeIediye otomasyon sistemimiz. hem ana
binamızda hem de diğer hizmet binalarımızda aralıksız çalışmaktadır.

.. Ana sistem ve biIgisayarların elektrik kcsilnıelerinden elkilennıemesi için.
hizmet vercn güç kaynakları sistcmde n-ıevcut olup, düzenli aralıklarla bakımının
yapı lnrası sağlanmaktadır.

Belediyemizde bulunan bilgisayarların tan-ıanıı internet hizmeti alabilınektedir.
Bilgisayarların internet üzerinden gelebilecek herhangi bir virüslerden korunması için
anti virüs programı ve yasa gereği kuIlaırınıı zorunlu olan güvenlik duvarı (Firewall)
desteği mevcuıtur.

ıhale ilanlarımız kamu iha|e kurumu siıesi altında yer alan EkAp (Elektronik
kamu Alımları platformu) uygulamasından girilmcktedir. kps (kim|ik paylaşım
Sisıemi). KBS (Kamu Hesapları Bilgi Sistemi). e-Bildirge, e-Beyan. Adres Kayıt
sistenıi. MekAnsal Adres kayıt sistenıi gibi e-devlet kapsamındaki uyguıamaıar
kullanı lmaktadır.

Belediyemiz envanterinde bulunan
listelenmiştir.

bilgi teknolo.jisi ıaşınır n-ıalları aşağıda

l.+

b(

DoNANlM TtIRÜ ,\Dı.]l)I

Masaüstü Bilgisayar l()5

Dizüstü Bilgisayar .)

Nokta Vuruşlu Yazıcı 5

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı (ı

L,az,er Yazıcı Ill

Çok Fon}<siyonlu Yazıcı J-

6

Server

Swiıch

l]ibcr Modcn,ı

Gür,,enIik Duvarı 9

Kesiı-ıtisiz Giiç Kal,nağı

1'arayıcı

_{

6

9

?
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kamcra Güvenlik sisıcmi 9

F'cıtokopi Cihazı 1

pos cihazı _+

Sanal Santral Altyapısı l

_3- INSAN KAYNAKı-ARı
Belediyemizde 34 adet memur. 30 adet işçi ve 5 adet de sözleşmeli personel olmak
üzere toplam 69 personel çalışmaktadır.

Belediyemizde toplam 166 adet memur kadrosu mevcut olup, 34 adet dolu, l33
adedi boştur.

a Memur personelin kadro
gösterilmiştir.

sınıf durumuna göre dağılım tablosu aşağıda

Memur Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı:

Yaş Aralığı A DıaI)l
l8-24
25_j4 J
35-44 l2
45_54 ll
55_64 7

ToPt.AM ]-ı

Memur Personelin Cinsiyet Dağılımı

Belcdiyemizdc çalı
önünde bulundurulduğund

şan ıı]cn]ur persoıreliıı cinsiyctine göre dağı|ını tabloları goz
erkek. %28,97'i bayan olduğu görülmektedir.

SI\]l },I l)()l.t, B()Ş ,|,oPl.A}t
(jeırel İdarc l IizıııctIcr l5 60 75
l'eknik I Iiznıetler ]] ] (:ı ]8
yardımcı l{izmctler 2 6 ti

Sağlık Hizmetleri l0 l0
Avukatlık IliznıetIeri

1 l

zabıta [lizmetleri _s j9 -+.t

I)i cr IIizn,ıetler S()Zl eIi 5

ToPı-AM _]9 1_12 l 7 l

7l ,0

l5

$
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CiNsiYETi ADEDi
l]RKEK 2,ı]

BAYAN 6

T()Pı.AM 3{

Mcmur Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı

Memur Personelin Birimlere Göre Dağılımı

Belc,divenıizde. 3l ad işçi çalışmakta o|up, yaş gruplarına göre dağılımı

nĞi,ı-İı.ı DtIRlJMtJ ADl.]Di
IlkokuI .1

ortaokul ]
l- isc 9

yüksekokul
6

[_Iııivcrsitc l.ı
1,oPl.^M 3J

l) Rl. K1.1..R MEMUR SAYlSI
Y azı İşlcri Müdürlüğü l

Mali Hizmetler Müdürlüğü 5

Zabıta Müdiirliiğti )

Çevre Koı,uı]]a ve KontroI Müdürlüğti l

Ruhsat vc Dcnctinı Mi,idürlüğii ]

Stratej i Geliştirme Müdür| üğü 2

Imar ve Şehircilik Müdürlüğü _)

licı,ı şleri Müdürlüğü 6

lırsan KaynakJ arl vc Eğitinı Mtidürlüğü 0

l'cnı izIik İ şleri Müdürlüğü
]

Park ve Bahçeler Müdürlüği,i J

M uhtarlık IşIeri Müdürlüğü
]

Basın Yayın ve I Ialkla lişkilcr Mtidürlüğü 0

Kiiltiir vc Sosval Işlcr Müdiirltiğü
_,)

,toPl.AM
_-]4

aşağıda gösteri lmiştir
kadrol

1644-
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İşçi Personelin Yaş GrupIarına Göre Dağılımı

Yaş Aralığı sAYlsl
l8_2,1

25 _34 l
35-44 l6
45-5.1 l{
55_64

,t()Pı-AM
.]l

CiNsiYETi sAYISI
ERKEK 21

I]n YAN 7
,toPı.AM

.1l

İşçi Personelin Eğitim Durumlarına (iörc Dağılımı

İşçi Personelin Cinsiyet Dağılımı

P.:J:!lı:l':O: ıaJısllı 5_cı^99rsonelin cinsiyctine göre dağıIını tabloları göz önünde
Duıunduru lduğunda 7o 86,90'ı erkek, 7o 13,10.unun bayan olduğu gOrtllrİektedir.

EĞİTiM DURUMU sAYlsI
IIkokul

1_1

Ortaokul
6

7
yüksekokul

I

universite {
To1,1.AM _]l

17

MÜDÜRLÜKLER işçi sıvısı
Y azı l leri Müdürlii tl

Mali Hiznıetler Mtidiirl tl ii 6
zabıta Müdürlü

\,]-cc Ko rLlll,] a e 1-1Ko l,() M dLl |,tı Ll Il

İşçi Personelin BirimIere Göre Dağılımı

Lise

l

I)c neı inı\,çRuhsaı Müdürl

,lK_



ivl^ RM^ R^ ı]Rü](; Lisİ B t] ı.EDi YI.]Si
2()l9 Yıl.ı l,^,\ı.iYı,].t lt.,\P()ıtl 1

Bclediyenıizde avukı n]imar. tekıikcr vc ıeknisycn olnıak üzere. 4 adct tanızanıanlı sözlcşmcli personel ve ] adet kısnıi zan.ıanlı sözleşmeli pcrsonel olmak üzere5 sözlcşnıcli pcı.sonc| çalışıı-ıak

4- sUNULAN HiZMEr.Li]R

tad ır

50l8 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3l'inci maddesigereğince,20l9 mali vıll pider bütçesinde tıacn"ı< taıı.is eoilen harcanıa yetkililerinin20 t 9 yı lı içerisinde ,rndrk"üun hizm"tle, aşag,yu ok;;;;İ;;;',,

a-Y AZl İşı-oni MüDüRLüĞÜ
yazı işleri Müdürlüğü alttnda lba|iyet gösteren karar ve I'utanaklar scrvisi veEvrak KayııBirimi'nin 20lÖ yılı içerisinde su,İrrİolare;İ i..ol*,a) Karar ve Tutanaklar

ı Be|ediye Başkanı taraf'ından Meclisc havale edilen evrakların kanun. tüzük veyönetmelikler doğrullusunda işIem görnıesi sağlanmıştır.

Yasaya uygun bir şekilde meclis toplanııları ilan edilerek, toplantılarınyapılması sağlanarak meclis tutanaklan tutrl.u|trr. 
-'- -"'

Meclis toplantılarının düzenlenmesi. alınan kararların ilgili yerlere sevkinisağlanmıştır.

Alınan kararlar yazılıp, ilgili Birim ve Müdürlüklere gönderilmiştir.

Meclis kararları ve karar özetleri yazılarak imza işlemleri tamam,andıktansonra kanunIarın gerektirdiii işlenılcr yapılaruı. ui."'. 
"tı.ı,urı arşi,lenip. ikinüshası Kaymakamiık Mak]a

birim ve müdürlüklere gord.rİ;,;İi?l'na 
sunulmuŞ, diğer nüshalan da ilgili

20l9 yılı içerisinde Belcdive Meclisim.izcc ! l olağan toplantı yapıImış olup.yapıIan bu Meclis toplantılarında l08 ua., .Ji. [İ.l., u"llnnı,u,,..

5393_Sayılı Belediye Kanunu.nun 33. vc 34. maddelcrini kapsayan hükümlerigereğince teşekkül etmiş olan BcIediye E;.U;;;: Belediye Başkanıtarafından hava|e olunan konuları gcırtişüp ı.".-" ireı;,n"ü. üZere top,anmaslsağlanmıştır.

tlSt[at c u

üdarlll c ch rc k M urŞ Ll Ll i
Fe ı-ı I lcri Müdürlü ti ]

l]sI1 Kall a l1 ka ı rl c 11,1 LlM Lld r Ll Ll

Tcn-ıizlik İ leri Müdür|ü Ll l]
LlPark c B ha c c N,1r tıd rLl iıç 2

tlivl h ır k cI Ll Ll

Bas ll aY n c illl k a k rş Ll Ll

StıK Ll rLl e S a f Ll]V, urd Ll Ll .+

ToPLAM

lıl

bl

i Gcl rırrc Müdüıl

Müdürl

Müdürl

jl

A



\l.\ R\l.\ li,\ l.]R t]Ğ ı.i si l} t] l. F] l) i\, ı,.s i
20t9 \,ıı-l },_\_\l.i\ l.],l, R_\P()Rı,

Belediye Başkanı tarafından cncümene havale olunan evraklar gündeme
alınarak görüşülüp kararları yazılmıştır. Alınan encümen kararlarının defter
kayıtları yapılarak, imza işlcmleri tamamladıktan sonra birer nüshaları
arşivlcnip. diğer nüshaları ilgili n-ıiidürIi.lk vc biriı-ırlere gönderiInriştir.

20l9 yılı içerisinde 52 adet
alınmıştır.

toplantı yapılmış, 385 adet encümen kararı

0I.01.20l9_3 1.1 2.20l9 tarihleri
resmi yazı kayıt edilmiştir.

arasında giden yazılar defterine 56l0 adet

a

Müdürlüklerden Belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat evrakları zimmet ile
teslim alınmış. bilgisayar kaydı yapılarak kuryelere zimmet ile teslim edilmiş. gereken
evrakların arşivlenmesi sağlanmıştır.

Meclis ve Encümen Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin ödenebilmesi için
toplantı günleri tespit edilerek, ödemeye hazır hale getirilmiştir.

Resmi kurumlarla yapılan süreli evraklarla ilgili takip ve işlemlerde yasal
sürelerin geçmeden bilgi akışı sağlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Tetiiş Kurulu Başkanlığı'nın Gene| İş Yürütümü Teftiş
Raporları teslim alınmış, dağıtımı ve işlemlerin teftiş dönemi doğrultusunda
yapılması sağlanmıştır.

Kıymetli evrakları korunarak, arşiv hizmeti yapılmışır.

b)Evrak Kayıt Servisi
o vatandaşların istek. öneri ve şikAyetlerine ilişkin dilekçelerini kabul edilmiş,

konularına göre ilgili birinılere dağııılması sağlanmıştır.

o kamu kurum ve kuruluşları. vatandaşlar veya kanuni temsilcilerinin Belediye
Başkanlığımıza gönderdiği tüm evraklarının ilk ulaştığı ve teslim alındığı.
cvrak türüne göre ayırımının yapılarak ayırt edildiği elJktronik ortamda yiİe
evrak türüne göre ekrana kaydedildiği. takip için istenildiğinde teslim alınma
belgesinin verildiği. içeriğine göre Belediye Başkanı tarafından havalesi
yapılan evrakların zimmeıle dağıtımının süratle yapılarak. iş akışı sürekliliği
sağlanmıştır.

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında gelen yazılar defterine 8924 adeı
resmi yazı kayıt edilmiştir.

llan tahtasına asılmak suretiyle duyurulan ilanlara ait tutana
posıa yoIuyla ilgili kuruınlara göııderitnrcsi sağlanmıştır.

l9

kların zimmet veva

4#-
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Gizli evrakın ıcslimi alınarak gizli defter kaydı ile Başkanlık Makamına arzı
sağlanmıştır.

Evrak Kayıt Biriminceı 2019 yılı içerisinde 8924 adetgelen resmi evrak kayıt
altına alınarak. İlgili Müdürlüklere dağıtımı yapılmışlır.

b-FEN iŞLERi MÜDÜRLüĞü

20I9 yılında sürdürdüğümüz faaliyetler 8 başlık altında aşağıda sıralann]ıştır.

Beton Yol Yapımı: ilçern izde 20l9 yılı içerisindc,6000 nr'r Sıkıştırılabilir BctonYo| 1apım işi gerçcklcşıirilm iştir.
Sıcak Asfalt: İ|çem izde 20l9 yılı içerisinde. 5l6 ton sıcak asfblt üretilerek yolyapım ve yamaçalışması yapılmıştır.
Ki|it Taş:ilçemizde 20I9 yılı içerisinde, 29529 ııl parke taşı. 59l5.5 metrebordür ve2885metretül yağmur oluğu ilc imar yolları ," purtlu.,n aul.,,n. nnrn. ve yenidenyapılması çalışmaları yapılmışlır.
Mıcır ve Taş Tozu: 12 bin ton I no mıcır, 16 bin ton 2 no mıcır ve 6 bin ıontaş lozu i[e sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmaları ve bitümsüz yol yupr.,
ça[ışmaları yapılmıştır.
Yağmur Suyu Hattı: İ|çemizde 20l9 yılı içerisinde, 3725 meıre uzuniuğundayağmur suyu hattı yapı lmıştır.
Bakım Onarım:İlçemizde 20l9 yılı içerisinde.46 kilometrc uzunluğunda yolunbakım ve onarım çalışn-ıaIan yapılmıştır.
Stabilize: İlçeın izde 20l9 yılı içcrisinde yol yapımı çalışmalarında ıoplam 22.000ton stabilize malzemesi kuIlanılmıştır.
Taşıtlar:

1

1

t

şTAEB LE D YEM z M Dü RU LU LEK R EN A lT M EV Uc T T RLA
TüRüARA MiKTARl

2

20
3

BiNEK ARAç
KAMYoNET

DAMPERLi KAMYON
PANEL VAN

8
çö P KAMYoNU

6
SULAMA TANKERi

2
sEPETLi ARAç 1

z
ozEL AMAçL| KoMBiNE KAMY oN

HASTA NAKiI ARAcl

çEKici
toWBET

2

1

20

KAPALl ROMÖRK



MiKTARla

5

2

.2

.2

ARAç TÜRÜ

BEKO LOADER

TRAKTöR

siLiNDiR

KEPçE
GREYDER

1
FlNlsHER a 1

a

M^RM,rR^ERt]Gü,isi Bı.LEDİYESİ
20l9 },ı1.1 },A,\l.iYı]-r R^POR[;

BELEDiyEMlz ıvıüoünı_üxı_rniıvr eir MEvcuT iş vıaxiıve ı_rRi

d)Emlak İstimIak Birimi

l adet hasta nakil aracı ve l adet lastik tekerlekli yükleyici Belediye
laaliyetlerinde kullanı lmak üzere alınmışlır.

Yapım Faaliyet|eri:
yeniçiftlik Nizamettin Demirdöveni lkokulunun duvarının tehlike arz eden
bö]ümleri yıkılarak yeniden yapıln]|ş ve onarım gereken bölümlerinde
çalışmalar yapılmıştır.

a

o Marmaraereğlisi Gençlik Merkezi Spor Salonu yapım işi tamamlanmıştır.ı Marmaraereğlisi Eski Be|ediye Binasına engelli asansörü yapım işigerçekleştirildi.
o Marmaraereğlisi Sahilinin dckoratif aydınlatma direkieri yenilenmiştir.o Yeniçiftlik Belediye OrtaokuIuna Prefabrik yapım işi gerçekleştirildi.ı Marmaraereğlisi sahil caddesinin Mevcut istinat duuann,n mevcut tehlike arz

eden kısımları yıkılarak yeniden yapılmıştır.
o Yeniçiftlik Mahallesi Çamlık Belediye Hizmet Alanı Düzenlemesi yapım işigerçekleştirildi.
ı Mamıaraeteğlisi Bahçelievler MahalIesi 27}ada 3 parsel veYeniçiftlik

Belediye Ortaokuluna prefabrik yapı yapınl işi yapıldı.ı [lçemiz hudutları dahiIindeki tüm altgeçitlerin y,ı boyun.u bakım ve onarımperiyodik olarak yapıldı.

Belediye'ye ait gayrimenkullerin takas. trampa, kiraya verme. sattş işlemleriniyapmak.
Belediye gayrinıenkulleri üzerinde. yapılan fuzuli işgalIerin tespitini yapmak,gerekli tutanakları tutmak. tahliyeleri iıe'iıgiıi yasaı stıreii uaşıaıaruı. takip etmek.EcrimisiI alacaklanyJa ilgili ıahakkuk işlcmlerini yapmak. İıgilinin oaemeyapmaması halinde tebligat ve tahliye işlemlerini yup-uİ.'.
Belediyeye ait konut, işyeri ve bina niteliğindcki iiğer gayrimenkullerinin zorunludeprem si gortalarını yaptırmak.
Belediyeye yapılacak gayrimenkul 

_bağışlarına ilişkin iş ve işlemlerinsekrctaryasını yapmak vc tapu dairc,eri"njcı<i iş vc' işıe.i"ri tuı.ij .a"..ı.sonuçlandırmak.
Belediycnin ihtiyaç duyduğu ve diğer resıni kurumlara ait
devrını sağlayacak iş ve iş|cm|eri ilgili mevzuatı çerçevesindediğer kurumlarca yapılacak iş ve işleıııleri takip 

"tn-,"İ 
u" ,onu

yerlerin Beledil,eye
yapmak. Bu konuda

ç landırırıak.

2i

a

a
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o Belediyenin ihtiyaç duyduğu ve diğer resmi kurumlara ait yer|erin Betediyeye
devrini sağlayacak iş ve işlemleri itgili mevzuatı çcrçevesinde yapmak. Su konuda
diğer kurumIarca yapılacak iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak.. 
[1vm9t Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonunun kurulmasına yönetik iş ve
işlemleri yapmak. Bu komisyonlarııı çalışmalarının sekretaryalarını yapmak.ı Kamulaştınlan yerlerin Tapu devir vc yer teslimi iş ve işlemlerini yapmak.ı kamulaştırma bedellerinin ödenmesiyle ilgili gider tahakkuk iılemlerini yapıp
iIgili birime göndermek.

o 2886 sal,ılı Devlet ihale kanunu kapsamında yapılacak saıış ihalesine yönelik iş
ve işlemlerin sekretaryasını yapmak.

o Satış.bedeli ödemesiyle ilgili tahakkuk işIem|crini mevzuat çerçevesinde yaparak
ilgili birime göndermek.

, ilgililerin mükellefiyetlerini şartnamel,e uygun olarak yerine getirmelcri halinde.
yer leslimatlarını ve tapu devir işlemlerini ya mak.ı 2886 sayılı Devlet ihaıe kanunu kapsamında yapılacak kiraya verme ihalesineyönelik iş ve işlenrlerin sekreıaryasını yapmak.

a, 
-kira .sözleşmelerinin ve yer tes|imatlarinın mevzuata uygun olarak yapılmasını

sağlamak.

b, kira bedellerinin ödenmesiyle ilgili tahakkuk işlemlerini mevzuat çerçevesindeyaparak ilgili birime göndermek ve kira öden-ıelerinin yapılıp yapılmad,ğ,n, iuki;
etmek.

c, sözlcşmeye aykırı davranan iiracılar hakkında gerekli yasal takibi başlatmak.
gerektiğinde tahliyeIerini sağlamak.

Belediyenıiz adına Gayrinreniul KiraIanmasına
sekreteryasını yapmak,

yönelik iş vc işlemlerin

yılı içerisinde icra edilen faa|iyetler aşağıya

a, kira sözleşmelerinin ve yer teslimatlarının mevzuata uygun olarak yapılmasını
sağlamak.

b. kira bedellerinin mülk sahiplerine ödenmesiyle ilgili tahakkuk işlemlerini mevzuat
çerçevesinde yaparak ilgili birime göndermek.

c, kiralanan gayrimenkullerin, kiralama amacına ve sözleşme hükümlerine uygunolarak kul lanı |masını sağlamak.

, jTu, ıslah planı sınırları,içeris.inde kalan imar parseilerindeki Belediyeye aiıhisselerin. ilgili parseldeki hissedarlara hisseleri o.anında satılmasına yö"iik;ş;;
işlemleri yapmak.

l^, ^_U_Ti,T,." 
Karar|arı do.ğrultusunda. gayrimenkuI hisse satışıyla ilgili tahakkukışıen]ıcrın| yapmak ve tahsil belgelerini dosyasında muhafaza etmek.

b.. usulüne uygun olarak süresi içerisindc be<lellcri ödenen arsa hisselerinin tapu devirişlemlerini yapmak.

C-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Zabıta Müdürlüğümüzce 20l 9

çıkarılmıştır.
o Yıl içcrisinde müdürIüğümüze çeşitli konularda Şahıs ( l39). Kaymakamlık (4),

CIMER (35). Mail (39) olınak üzere toplanı 2l7 adet di lekçc gı_.lnıiş olup.
dilekçeler ile ilgili araştırma ve kontroller

22

yapılarak, ilgililerinc bilgi verilnı iştir
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yıl içerisinde nıüdürlüğünıüzcc çeşitli konularda gclen dilekçeler neticcsinde
vatandaşlar tara[indan Belediyc tjıııir ve yasakları uygulama yön..tmcliğinc
uyulnradığından dolayı l}elediyc Encümen'incc l608 sayılı yasa gercği l8 kişi
hakkında ceza-i işlem uygulanmışıır.

kayıııakanrlık makamı tarafından kolluk vasıtası ile bclcdiycmize geIen yazı|ara
istinaden 8 gerçek kişi hakkında 5259 Sayılı P.V.S.K. gcreği idari yaptırrm ceza
tutanağı tutanağı düzenIenn.ı işt ir.

ılçe genelinde bulunan 3 adet halk pazarındayıl içerisinde yapıtan denetimlerde l
gerçek kişi hakkında 5957 Sayılı Sebze ve Meyveter ile Yeterli Arz ve Talep
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi tlakkında
Kanunu gereği ceza tutanağı düzenIcnn.ıiştir.

ılçe gene|inde Gayri sıhhi vc sıhhi Müesscse, umuma Açık İçkili ve içkisiz
işyeri Ruhsaıına tabii 920 adet işyeri denetlennıiştir. yapılan denetinılerde l
adet işyeri ruhsatstz çalıştığı için ınühürlenerek faaliyeıten nıen edilmiştir.

ilçe genelinde bulunan umuma açık işyerlerineı kaymakamlık makamının oIuru ile
ilgili kolluk. sağlık personeli. vcteriner hekim ve müdürlüğümüz personelince
gerekli dcnetimIcr yapı lmıştır.

Ilçe genelinde yapılan denetimlerde l38
dilencilikten men edilmiştir.

dilenciye müdahalede bulunuIarak

Ilçe gcncIindc yapılan dcnetinı]crde 20l
bu luırarak lıaIirctten mcn cdilınişıir,

adct sc},},ar işgaliyeciye n.ıiidahalcde

Ilçede trafik akışının yoğun olarak yaşandığı. Merkez Rahmi Özcan Bu|varı, Enis
sülün caddesi, sahil caddesi. Atatürk caddesi. yeniçiftlik Mahallesi Atatürk
Bulvarı. pazar sokağı ve sultanköy Mahallesi sultanköy yolu üzerinde tratiğin
daha rahaı ve olası yanlış araç parklarının önlenmcsi için deIin-ıinatörlcr ilc trafik
düzenlenmcsi yapılmıştır.

Ilçemiz sınırları içerisinde bulunan sahil kesimlerinde halkın yoğun olarak denize
girdiği Merkcz sahili, Dallas sahili, sultanköy sahili ve yeniçiftlik sahillerinde
dubalar ilc emniyet şeridi çekilmiş, boğulma olaylarını önlemek için uyarıcı
levhalar takılmış. özellikle hafia sonları belediyenıiz anons cihazı ile halk
uyarılmış ve boğulma vakaIarının önüne geçilmeyc çalışılmışıır.

a

sahil kesinıinde bulunan otcl. mote|. pansiyon ve kanıpinglerde müdürlüğümüz
personelince gerekli deneıimler yapılarak işletmelerdeki eksiklikler giderilmeye
çaIışılmıştır.

_)
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ilçe genelinde okul civarında faaliyet gösteren l3 adet gıda ürünü satışı yapılan
işyerleri nıüdürlüğümüz personelince gerekli dcneıimlerde bulunulmuşıur.

ılçe genelinde faaliyeı gösteren umuma açık işyerleri ilçe Tarım ve ormancılık
Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi. İtçe Emniyet Müdürlüğü. İlçe Jandarma
Konrutanlığı ve müdürlüğünrüz personelince sigara. nargile, açık alkol satışı, gıda,
hi jyen konularında deneıimlcrde bulunulmuşıur.

a

RUHSAT VE DENETiM ırlÜnÜnı-Üc;t.ı
Ruhsaı ve Denctim Müdürlüğümüzcc 20l9 yılı içerisinde l9 adet Umuma Açık
İstirahat ve, Eğlence Yeri,4 A-det ljmunıa açiı< içı<iı; ,. ı.İi.uırut tiglence Yeri.60
adet Sıhhi İşyeri. l2 adet 3.Sınıf Gayri Sıhhi İşycii. 1oplamda 95 adJt işyeri ruhsatı
verilmiştir.

d_ iMAR vE şEHiRcilix nıü»ünı.üĞü
5393 sayılı Belediye kanunu ile Belediyemize verilen görevlerin yerine getirilmcsi
için 20l9 yılında mal ve hizmet alınrlarİ kapsamı naa qİlq sayılı *anıu iİale
Kanununun l9.maddcsine istinaden 36 adeİ açık ihale usu|ü ihalc. 2l .maddesine
istinaden 3 ade1 pazarlık usulü ihaIe gerçekleşiirilnıiştir.

20I 9 yılı içinde. Kaba inşaatı vc zemin kat ikmal inşaatı ıanamlanan
Türkmenli mahallesi köy konağının PVC doğrama işleri tamanrlanmıştır.

_ -. Marmaraereğlisi Tredaş işletme Şefliğine kiraya verilmek üzere bir adeı 3l2
m2'lik preiabrik bina alımı yapılarak, Bahçelievlcr mahallesinde mütkiyeti
Marmaraereğlisi Belediyesine ait Bahçelievier mahallesi, 270 ada 3 parselde kay,tıı
taşınmaza kurulumu yaptırı lmıştır.

Mevcut CAD ve GIS Yazılınılarının Günccllcnmesi. Yeni Yazı|ımlarının
Eklennıesi. Yerinde Destek ve Web Taban]ı Kcnt Bilgi Sisten-ıi Kurulumu Projcsi
ihalesi 

.l4.06.20I 
9 tarihinde gcrçekleştirilıniş ve 20I9"yılı sonu iıibari ile pro.ie

tamamlanma aşan]asl na gclmiştir.

. . Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik mahallesi ve Çeşmeli mahallesi kıyı
kesimine ait l/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım irru, jlun, ve l/l000 ö|çckli
re.vizyon. uygulama imar planı yapınıı ihalosi 24.07.2019 tarihinde gerçekleştiriierek.
yükleniciye yer teslimi yapılnıış ve çalışınalar başlatılnrıştı r.

. ..llarmara l.reğlisi i,çesi. Yeniçiiılik. Sultanköy. Iiereagzı Mahallelerinde.
muhıelif parsellerin bulunduğu yaklaşık 6.4IIa'lık uıunaa ııs4- suy,ı, i-u. İunrnunrn
l8,maddesine istinaden. uygulaması ihalesi gerçekleştirilerek. yıiileniciye iş teslimyapılmışıır.

Iş sağlığı ve iş güvenliği Kanunu kapsamında iş kıyal'eti ve iş güvenliği
koruyucu malzeme alınıı i hal esi 08.10.20l9 tarihinde gerçekleşıiril erek. 20l 9 vrIı

ersonelimize iş kıyafetiiçinde kanun kapsanrında ka t iinr

]+

ve iş güvenliği koruyucu



malzenrelcri teslim edilnıişıir.
Bir adet sılir km |astik tekerlckli yükleyici alınıı ihalesi 23.07.20|9 tarihinde

gerçekleşıirilerek. iş makinesi Kurunrumuza tesIim edilmiştir.
l l0 adet 770litre,50 adet l l00 litrc galvaniz çöp konteynırı a|ımı ihalesi

|4.06.20l9 tarihinde gerçekleştirilerck kontcynırların Başkanlıgimıza teslimi
yapılmıştır.

Ayrıca; akaryakıt,araç kİralama. kömür. bayrak. yağmur suyu ızgara, İnşaat ve
nalbur malzeme. yol yapınr malzemeleri (mıcır. taş tozu, siındirle sıkıştirılabilir beton.
parke taş vs.),araç lastiği. beton boru. temizlik malzemesi mal ve hizmet alımları 4734
sayılı yasanın l9.maddesine istinaden gerçekleştirilen ihaleler ile temin edilmiştir.

Belediyemiz hudutları dahilinde bulunan Belediyemize ait işyeri nitelikii 22
adet taşınmaztn ve tarla nitelikli l4 adet taşünmazln kiralama ihaleleri 2886 savllı
Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmiştir.

20l 9 yılı içinde: 83 l adet imar duruııru. 682 adet yapı ruhsatı. l 36 adet yapı
kullanma izin belgesi.5 adeı kırsal yapı bclgesi.2 adeı kıİsal yapı kullanım izin
belgesi tanziın edilmiştir.

İlçemizde l.basamak sağlık hizmerlerini güçIendirmek ve verilen sağ|ık
hi,metinin kalitesini ve ulaşı |abiIirliğini arttırmak için arttırn.ıak amacıyla
Marmaraereğlisi Belediyesine ait 7217 parselde kayıtlı eski hizmet binası l 12 Acil
sağlık Hizmetleri istasyonu ve Aile sağIığı merkezi olarak kullanı|mak üzere l0
yıllığına İü Sagıık Miidür|üğüne tahsis edilmiştir.

Geren Harmanlar mcvkiinde. in-ıar planında orta öğretim alanı olarak
belirlenmiş. üzerinde opeı Anadolu lisesi bulunan 6409.25 m2lik l37 ada 2 parselde
kayıtlı taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi yapılmıştır.

Engelsiz yaşam merkezi yapıimak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına tahsis yapılıp. tahsis süresi sona eren Geren Harmanlar mevkii l4l ada. l
parselde kayıtlı taşınmazın tahsis sürcsi bir yıl daha uzaıılmıştır.

Bahçelievler mahallesi. l 58 ada l2 parsclde kayıtlı Gcnçlik merkczi binası;
Ilükümet konağı olarak kuIlanıln.ıak üzere 3 yıllığına Mİrmaracreğlisi
Ka1 makamlığına tahsis ediImiştir.

_.. İlçemize spor saIonu kazandırabilmek an-ıacıyla. Marmaraereğlisi Betcdiyesi
gençlik merkezi binasının bodruıı,ı katı spor salonu o|arak düzenlen"r.k kiruvu
verilmiştir.

Belediyemizce arka deniz bölgcmizin kıyı düzeniemc pro.jesi yapılmış ve
20l9 yı|ı içinde Edime Kültür Varlıklarını Koruma Bö|ge Kurulu iuruf,nd^n pioj"
onaylanmıştır.

e_TEMizLiK işı,oni MüDüRLüĞü
o Günlük ve haftalık çalışma programları doğrultusunda belediye sınırları içerisinde

ve ilçemize bağlı mahallelerin çöplerinin düzenli olarak ıopüun-ur,. çop otittım
sahasına naklinin yapıIması- araç girmeyen dar sokakların ç<;ptintin mini araçla
alınmasını sağ|anmıştır.

o Büyüişehir kanunu gcreğince nıahalleye dönüşen tüm belde ve köylerin evse|niıelikli kaıı atıklarının progranl çerçevcsinde toplanarak çöp dtiküm sahasına
nakli sağlanmışıır.

o Bağlı muhtarlıklarından gelen dilekçeler doğrultusunda mahalle meydanları.
mezarlıkları temizlcnm iştir.

MARMAR^Elrıa(;l.iSi BEl.ıaı)iYF]si
20 l 9 \,l ı.l F-^^l.iYı,],t llA l,()ıtı ]
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İlçemizde kurulan pazaryerlerinin dağıhmından sonra. bu yerterin temizliği
yapılmıştır.
Resmi tatil ve Bayram günlerinde şehir temizliğinin aksamaması için fazla mesai
asgari düzeyde tutularak şehir tenıizliğini yapılmıştır.
D-ll0 karayolu ve şehir içcrisinde bulunan refti.j ve kaldırımların badanasının
yapılması sağlanmıştır.
Konteynırların yıkannıası ve dczenieksiyonu sağlanmıştır.

f_ÇEVRE, KORUMA ve KONTRoL MÜDÜRLÜĞÜ
o Çevre Koruma ve Konlrol Müdürlüğü
o 20l9-Faaliyeı Raporu
ı l.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak 20l9 yıl içinde Tekirdağ Çevre ve

Şehircilik iı Mtidtlrttıgtinde ve istanbul'da Haliç Kongre Merkezi ve Büyük
Çam|ıca Camii'de gerçekleştirilen Sayın Emine Erdoğanın yürütnlüş olduğu Sıfir
Atık konulu toplantılara katılım sağlandı.

o 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının takip etıiği Entegre Çevre Bilgi Sistemi
kulIanımı aktifleştirirldi. İ|çemizdc gerçekleştiriten tüm sılır Atık işlemleri sisteme
kaydedildi.

3. Marmaraereğlimizin atıklarının tanr anlamıyla toplanmast ve geri dönüşümünün
sağlıklı olarak yapılarak gcri kazanıln-ıası için
-Cam şişelerin toplanması ve konıeyncr sağlanması için Sorumlu Ilrma ile
sözleşme gereği devam edildi.

-Atık yağların toplanması ve toplanan değerlerin taratımıza sağlıklı olarak
bildirilmesi için sorumlu firma ile sözleşme gcreği devanı edildi.
-İlçemizde Araç ve Makinelerden çıkan nıadcni yağların toplannıası için
sorumlu tirmay|a sözleşme gereği devam cdildi.
-İlçemizde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ve geri dönüşümünün
yapılabilmesi için sorumlu firma ile sözleşme gereği devam edildi.
- İlçemizde çıkan Elektronik Atıkların toplarıması için sorumlu firma ile
sözleşme gereği devam edildi.
-İlçemizde çıkan pil ve batarya atıklarının toplanması için sorumlu firma ile
sözleşme gereği devanı edildi.
-İlçemizde oluşan plastik atıkların toplanması ve geri dönüşümü için sorumlu
firma ile sözleşme yeni|endi. Ambala.i atıkları için ambataj atığını toplayan
firnıadan 30 adet anıba|a.i atığı konteynırı alındı ve gerekli noktalara
yerleştirildi.
4.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruııra ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın 20l6
Nisan ayında oluşturulan hafriyat atığı takip sistemi 20l9 yılı içindc akıif
olarak kullanılmaya devam cdildi lJafriyat atığı taşıma belgeleri sistem
üzerinden verildi.
5. Yıl boyunca Denizimizi, havamızı. sularımızı. toprağımlzı kirletenlerin
tespiti. uyarılması, idari işlemlerin yapılnrası ve gerekli mercilere bu olumsuz
durunıların bildirimleri yapıldı ve takibi sağlandı. Bu konuda hassasiyet
göstermeyen kurumlar daha üst merciIere şikayet edilerek Mamıaraereğlimizin
halk ve çevre sağlığı konusundaki ciddiyetimiz ve hassasiyetimizin farkına
varıldı.

l
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2019 YIL| I.AALıYE.t RAPORU

6. Turizm cenneti olan ve yaz nülusu tatilciler nedeniyle 300-400 bine çıkanilçemizin deniz yüzme suy.u durumu ıakip edi|di su analizleri her l 5 günde birTekirdağ Haik sağlığı laboratuarında tahiilleri gerçekleştirildi ,. i";;a;;
açısından Yaz Sürecinin hiçbir dönen-ıinde oüun--,su, birİurunı gerçekleşmedi.

7. Yıl boyınca kanalizasyon sistemi olmayan bölgelerde Halkımızın hassas
davranarak larafımıza yaptığı şikayetle, ," bi.irni".irin .utin kontrolleri
sayesinde evsel atık suyunu dışarıya boşaltan ev ve vidanjor süipIerine
uyarıIar ve yaptırımlar yapıldı.

8. Halkımızın geri dönüşümü mümkün olan atıkları kaynağında
ayrıştrrabilmeleri. çevre konusunda daha bilinçlenmeüeri idına birebir ve toplu
ı:ll]!._|llql]:rirmller yapıldı.. Milli Eğitim ırıııauıtıgııntın Hazırladığl
rro.gram oahılınde eğitim birimleri tek tek gezilerek bu konuda eğitimIeİ
veriIdi.

9.Haşere ilaçlaması için l adet UI-V cihazı alınmıştır.

g-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü 20l 9 Faaliyet Raporu ;o Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait ıaşıt ve iş makinaları;o Traktör,3 adet , Kamyonet 4 adet . 
.fraktör 

arkası takmalı ilaçlama makinası ladeı . El
o araball iIaçlama makinası l adcı. itaçlama slrt pompası 4 adet. fraktör arkasıtaknıalı
ı sulama tankeri 5 ton|uk 2 adet, Bıırgu çukur açma makinası l adet . Ot biçmetırpanı l8
, adet, Çim biçme makinası 7 adet. 5 adet moıorlu ağaç kesme testeresi ,2 adet

çapalama
o makinası , l adet lükstrüm biçme makinası.. ]|ir! ve Bahçeler Bünyesinde çalışan personei sayımız; topiam 26 kişi olup (3 kişi devlet
. memuru , 3 kişi norm kadroIu 20 kişi şirket personeli bunlar 25 erkek l kadınbüro personeli
ı o|makta.)
ı *Park ve Bahçeler Müdürlüğü Belediyemiz bahçesinde peyzaj düzenlemesiyaplml ve
o ağaçlandırılması
ı * BeIediyemiz ilçe sınırlarında bulunan l 0 mahallenin tamamında parkların otbiçim
o işlemleri temizlik işlemleri yapılmıştır.
. VatandaşIann talepleri ve gerekli görülen durumlar doğrultusunda ilaçlama ve. uğuo budama işlemleri yapılmıştır.
o *Ilçe sınırları içerisinde bulunan ağaçlandırılmış ve çim alanların sulamaişIemleri sezon

boyu yapıimaJ<tadır.



MARMARAEREĞı,İsi BELEDiYt]Sİ
20l9 Yl1.I ı-AALiYt],t RAPoRt]

, *Ilçe sınırlarında cadde^sokak . kaldırım üzerinde yabancı ot ile mücadelede
yeşil kurutan

o ot ilacı atma işlemleri yapılmıştır.
o *ilçe sınırlarında bulunan tünı park alanlarında gerekli görülen tamir. bakım ,

onarlm
. işlemleriyapılmıştır.
. *İlçe sınırlarında bulunan tüm park alantarında gerekli görülen boyama

işlem[eri yapılmıştır.
ı *ilçemiz sınırlarında bulanan park ve sorum|u olduğumuz reftij alanların hasar

görmüş
o bordür taşları ve beton atılması gerekli görülen yerlerin tamiri yapılmıştır., *ılçemizde bulunan diğer kamu kurumlarının taiebi dogrultusunja ot biçim ve

temizlik
. işlemleriyapılmıştır.
ı *Sahil yürüyüş bölgesinde düzenlemesi tamamlanan ve ağaçlandırmak için

ayrılan yerlere
ı gerekli peyzaj çalışmaları yapılmışıır.
ı *ceditalipaşa Mahallesi Enis sülün caddesi üzerinde bulunan reğ atanda ve

sahii
o bölgesinde mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır.
o *vatandaş talepleri doğrullusunda ve gerckli görülen alanlarda oıurma bankı

temini
o sağlanmıştır.
ı *park alanlarında talep edilen ve gerekli görülen yerlerde yenileme. jimnastik

ve spor aleti
ı temini sağlanmıştır.
o *Vatandaş talepleri doğrultusunda ve gerekli görülen boş yeşil alanlarda

Traktör ve tanbur
ı i|e ot biçimi sezon bolunca yapılmıştır.
ı *Tredaş kurumu ile ortaklaşa gerekli görülen alanlarda elektrik tellerine değen

ve budanması
o gereken ağaçların budama işlemi yapılmıştır.

, ilçemiz yeniçiftlik Mah. Atatürk Bulvarında park düzenlemesi,ağaçlandırma
ve peysaj çalışması yapılmıştır.

. İlçemiz Sultanköy Mah. meyva 1idan yapılmıştır.

h-MALİ HİZMETLER ııÜnÜnı.ÜĞü

Satın Alma Birimi (Mali Hizmetler ??)
Satın alma birimi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşlarıile Mahalli idare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına l)air yönetmelik

hiikümleri, 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu. 50l8 Sayılı Kamu Mali Yönetimi
kanunu ile diğer kanun. yönetmctik. genelge ve standartlai kapsamında y". uıun if u"
işlemleri yürütnıektedir.

Belediyemiz elekırik abonelcrine ait latura ödemeleri.
Belediycmiz Su Aboneliklerine aiı (hizmet binaları
tuvalctlcr vb.) l'aıura ödemelcri.

]

. toplantı ve düğün salonu,

ffi



o Beledjycmiz bünyesinde bulunan tünı müdürlüklerin ortak ihtiyaçları olan
kırtasiye. kartuş - toner, temizlik ınalzemeleri. hırdavat boya naıbuiiye ve sıhhi
lesisat malzeme vb. alımları.

ı Belediyemize bağlı 'füm llarcama Müdüriüklerince 4734 Sayılı Kamu ihale
Kanununun 22ld maddesi (doğrudan tenıin) kapsamında piyasadan yap,lu"ut
alımlarda,- .piyasa araşlırma komisyonuna Desiek Hiznıetı",i ı.luaiııiılur..
görevlendirilecek bir personelin bulunması.

ı Müdürlüklerden gelen talep ve onaylar doğrultusunda 4734 sayılı kamu ihale
kanununun ilgili maddeleri gereğincc g"..kıi dog-dun temin işıerlnin ıiyai
araşıtrma teklitlerini yapmak.

o Belcdiyemize bağlı tüın n-ıüdürlüklerinin 'faşınır işlem Fişlerini düzcnlemek.o Belediyemiz bağlı tünı Müdürlük-lerin denıirbaş kayıtları. takibi, kayıttan Düşmc
Teklif ve Onay Belgesi. Taşınır işlem Fişi, zimmet gtincellemeleri işleri.ı Harcanıa Birimlerince edinilen ıaşınırların .rry"n" ve kabulü yapılanları cins ve
niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek tesiim almak. dogrudan tilketilmeyenve kullanıma verilmeyen laşınır|arı sorumluluğundaki ambarlarda muhaiaza
eımek.

o Taşınırların giriş ve çıkışlarına iIişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve
cetvelleri düzenlemek.

o Ambar Sayımı ve stok kontrolü yapmak, asgari stok seviyesinin aitına düşen
taşınırları belirlemek ve alımını sağlamak.

o Yasalar dAhilinde Birimi ilgilendiren ek görevleri yapmak.

g _BASIN YAYIN HALKLA iı,işxiı.e ıı ııÜnÜııı,ÜĞÜ
BASIN YAYIN HALKLA iı.işriı-rn MÜDÜRLÜĞÜ zoıs yııı

FAAl.İYET RAPoRU
o Basın Yayın ve Halkla iIişki|cr M(idürlüğünce l0l9 yılı içcrisinde yaktaşık

420 adet haber yayını yapıln-ııştır.

o Basın Yayın ve Ilalkia İlişkiler MüdürIüğüncc JOl9 yılı içerisinde l Belediye
Bülteni. l Etkiniik Dergisi Yayınlanmıştır.

, sosyal medya. sesli anons sistemi. afiş pankart ve görsel bi|gilendirme araçları
kuIlanılarak kamuoyu bilgiIendirmeleri gcrçekleştirildi.

MARMA R.,\ t]Rı,(; ı.is i l]t]l.ı.] Dı YESı
20l9 YlLI F,AAI.iYta,|" RAPORıI

h_ INSAN KAYNAKLARI VE EĞİTiM MÜDÜRLÜĞÜ

ı 20l9 yılında Belediyemizden emekli olan personelimiz bulunnıamaktadır.o Men-ıur personellerin atama. terfi. kadro dcğişiklikleri. intibak. siciI notları,
bildirimleri, vekAleten görevlcndirmcler, -yi|ü,k 

izin, hastalık izni. disi
işlemleri. emeklilik. nakil ve pasaport gibi işlcmIcri yapülmıştır.

ııral
plin
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ı Işçi personclin izin. rapor. emeklilik. istil'a. iş akdi l'esih. disiplin işlemleri
gerçckleştiri lmiştir.

o 'I'am zamanlı ve kısmi zamanlı pcrsonellerin sözleşmelerinin hazırlanması
yıllık izin. hastalık izni ve disiplin işlcmlcri yapılm|ştır.

. Ayrıca tüm personelin kurum içi ycr değiştirme ve görevlendirmeleri,
performans değerlendirmesi. ödü| ve ceza|ara ilişkin işlemler yapılmıştır.

ı Gerek birimlerimizden ge|en gerekse diğer kurumlardan gelen resnıi evrak ve
di lekçeler cevaplandırı lmıştır.

. Belediye ve Bağlı kuruluşları iüe Mahaııi İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve
standartlarına Dair yönetmelik ile Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli
ıdare Birlikleri Norm kadro ilke vc standartlarına Dair yönetmelikte
Değişiklik yapıImasına ilişkin yönetmelik gereğince, Be|eriiyemize verilmiş
olan kadrolar ihtiyaç durumuna göre ihdas\iptal ve degişiklikIer yapılarak
Belediye Meclisimiz tarafından onaylanmışıır.

o Belediye Meclisimiz tarailndan onaylanan bu kadrolardan Belediye Teşki|at
Yapısı oluşturularak yine Belediye Mcclisi tarallndan onaylanmıştır.

o kurum personelinin kalitesini arttırmak ve mevzuata ilişkin bilgilerinin
pekiştirilmesi amacıyla Müdürlüklerden gelen talepler dogrultusundi hizmet
içi eğim seminerleri düzenlenmiş ve çeşitli dernek ve kurtımlarca düzenlenen
seminerlere ilgiIi personellerini katılımının sağlanmıştır.

o Birimler arası koordinasyonun sağlanması amacıyla gerek Başkanlık
Makamınca daire müdürleri ile gerekse daire müdürleri tarafındin da
personeileri ile toplantılar düzenlenmiştir.

o yı]da iki dela memur personelin performans değerlendirmesi yapılarak. yüksek
performans gösteren personeIe ödültendirme yapılmıştır.

ı personelin özlük\sicil bilgilerinin daha düzenli tutulmasının sağlanması
amacıyla dosyalar yenilenmiş, gerekli düzenlemeler yapı|mış ve eksikliküer
giderilmiştir.

, Belediye Başkanlığımızca belirlcnen etik kurallara (kılık kıyafet. mesai
saatleri... vb.) tüm personelin uyması amacıyla Birimimiİ tarafından
Müdürlüklerc dağıtı lmak üzere tanı inr yayınlanm ışıtr.

ı Müdürlüğümüzce mevzuat değişiklikleri. çcşit|i ilanlar (internet, dergi vb.)
aracılığı ile takip edilerek ilgili birimlere gerekli bilgiler yazılı ve sozltı-olaraı
sağlanmakta olup. mevzuat değişikliklerinin daha yakından takip edilnresi
amacıyla çeşitli kitaplar alınmış ve mevzuat takip programlarına abone
olunmuştur.

ı - HUKUK ııÜşavİnı-iĞi
o 2019 yılı içerisinde icra takibi açılmamışıır.
, Asliye I lukuk Mahkemesinde toplam 40 adet davaya bakılmakta olup.

bunlardan 23 adedi 2019 yıIı içerisinde karara çıkmığ,9 adedi tarafımızca
istinaf edilmiştir.

, İdare Mahkemesi'nde top|am 88 adeı davaya bakılmakta olup 43 adedinin
İstinaf ve temyiz yoluna başvurular yapı lmıİolup,l3 adedinin karar düzeltme
ve itirazları yapılmış vc devanı eimektedir. Daviıarın 2l adedi lehtel9 adedi
ise kısmen lehte olarak sonuçlanmıştIr. 40 adet dava dosvası devam
etmektedir.
Asliye ceza Mahkemesi'nde toplam 2I adet davaya bakıln-ıakta olup bunlardan
l l adcdi 20l9 yılı içerisinde karara çıkmış 8 adedi taraflmızca temyiz

.1o
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MARMARAEReĞrisi goı-gnivBsi
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edilmiştir. Cumhuriveı B
urrİ".İr',iıiJi]il;Jo:i.:,ll1*'"ığından 

ı9 adet takipsizıik kararı geımiş oıup

. Vergi Mahkemesi.nde l adet davaya bakılmış olup devam etmektedir.o Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2.adet daraya Uul.,lr,ş olup. I adedi devametmektedir. İtirazın iptali davası bulunmamaktadır-. kadastro Mahkemesi.nde dava bulunmamaktadır.ı Sulh Ceza Mahkcmesi.nde l adet davaya bakılmış olup. lehte olaraksonuçlanmıştır.
o İcra l Iukuk Mahkemesi.nde dava bulunmamaktadır.o Belediyemizce çekilmesi gereken ihıarlar çekilmiş olup. t}elediyemiz aleyhineçekilcn ihtar|ara cevap|ar verı ım tşt ı r.ı Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen. işçi, memur ve idari muhakkik,ikgörevIeri yerine getiriImiştir.

ı Encümen toplantılarında danışmanlık hizmeti verilmiştir.. Değişik Müdürlüklerden gelen 25 adet konuja Müdürlüklere görüşbiIdirilmiştir.
, komisyon görevleri ve Başkanlık Makamınca verilen diğer idari görevieryerine getirilmiştir,

o Ramazan ayında ve ."r-i bur.H:.?İ;l9 yıIı içerisinde Bursa. Edime.
Çanakkale. Ankara. İstanbul illerine kültür gezileri düzenlenmiş. 3042
vaıandaş bu gezilerden faydalanmıştır.

o Tüm okullarımızın talepleri kapsamında 2019 yıliçerisinde bakım onanm ve
tadilat işlemleri gerçekleştirildi.

. İlçe Milli Eğitim Md.lüğü tarafından düzenleııen faaliyctler kapsamında
dereceye giren öğrenciIere ödül desteğinde bulunuldu.

o Ramazan ayı içerisinde tüm mahallerimizde iftar yemekleri düzenlenmiş vel2.000'e yakın vatandaşım ızla iftar sofrasında buİuştuk.

o 2019 yılı içerisinde engelli nakil ve hasta nakil araçlarımız ile l543 hasta veengelli vatandaşımızı civar il ve ilçelerde ki hastane ve rehabilitasyon
merkezlerine nakl ini gerçekleştirdik.

, ihtiyaç sahiplerine 3 adet akülü tekerlekli sandalye l2 adet manüel tekerlekli
sandalye 4 adet hasta yatağı tes|im edilmiştir.

ı 2019 yılı içerisinde 29 Ekim Cumhuriyeı Bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı ve l9 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarında çeşitli yaş
kaıegori lerinde satranç tumuvaları düzenIenmiştir.

ı 2019 yılı içerisinde çocuk ve yetişkinlere yönelik toplamda 6 branşta kurslar
Ve atölyeIer düzenIenmiştir.
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Dini bayramlarda ve kandillerdc günün anlam ve önemine uygun ikramlarda
bulunulmuştur.

Mesleklerin anma günlerinde ve belirli gün ve haftalarda farklı etkinlikler
düzenlenmiş ve hediyeler takdim edilmiştir.

20l9 yılı içerinde bir lestival, bir uluslar arası tumuva ve 5 konser
düzenlenmiştir.

20l9 yılı içerisinde Evlendirme Memurluğu tarafından l36 nikah işlemi
gerçekleştirilmiştir,

Veterincr|ik hizmctlcri kapsamında 20l9 vılı içerisinde 352 adet kısırlaştımıa
784 hayvanın bakım ve tedavileri gerçek leştirilmişıir.

Belediyemize hasta nakil ambulansı alınmıştır.

i _ STRATEJi GEl,iŞTiRME ı,ıi]o(lnı.tıĞÜ
a)l}ilgi İşlem Birimi

Belediye otomasyon sistemi üzerinde
değişiklikIer ilgili bilgisayar yazılım
sağlanmıştlr.

Otomasyon sistemindcn Birim]erin isteııriş olduğu çeşitli konulardaki
raporların sistemden dökümünün alınnıası sağlanmıştır.

otomatik ycdck lemc sistenıi
alınnıaktadır.

ile sistcm yedeği günltik otomatik olarak

E-belediye sisteminde karşılaşıIan problemlerde mükelleflerimize yardımcı
olunmuştur. E-Belediye sistemi üzerinde gerekli düzeltme ve iyileştirmeler
ilgili firma aracılığı iIe yerine getiriImiştir.

E-Be|ediye sistemine entegre olarak çalışan online tahsilaü sistemi ile e-
belediye sistemine kayıtlı olan nıükelleflerimiz kredi karııyla borçlarını güvenli
bir şekilde ödeyebi lnıektedirler.

Belediyemiz bünyesinde kulIanılan otomasyon. güvenlik ve diğer yazılımların
lisanslama işlen,ıleri yerine getirilnıiştir.

Uzak noktalardaki personelin belediyemizin otomasyon sislemine geçiş
yapabilme[eri için vpn bağlanıları kurulmuşıur.

Belediyemize bağlı birimlerdeki bilgisayar ve çevre birimlerinde meydana
gelen çeşitli sorunlar çözülmüştür, ayrıca belediye personeline bilgİsayar
kullanımı konusunda çeşitli yardın.ılarda bulunulmuştur.

a

yapılması gereken düzeltme ve
firmasına bildirilerek yapılması

Merkez ve çevre mahalle muhtarlarımızın bilgisayarlarıyla yaşadığı problemler
için destek verilmiştir.
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Tekirdağ Valiliği ile İl Brifingi Yenilenmesi. Belediye Bilgi Formu ve

haricinde diğer istenilen bilgi ve veriler ile ilgili yazışmalar yapılmışıır.

Marmaraereğlisi kaymakamlığı tarafından gönderilen yazılar ile ilgili gerekli

işlemler yapılmıştır.

Tekirdağ AFAD tarafından gönderilen I'EKAMP ve TAMP evraklarına
(göreviendirme. bilgi güncelleme, vb. içerikli) gereken işlemler yapı|mıştır.

Tekirdağ valiliği il koordinasyon kurulu tarafından istenilen bilgi ve belgeler

hazırlanarak ilgili kuruma iletiImiştir.

TÜİK tarafından hazırlanan Belediye bilgilerini içeren anketlere gerekIi

cevaplar verilmiştir.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik iı ırıtdtırıtigtı tarafından istenilen veriler

hazırlanarak gönderi lmiştir.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesince Kurumumuza gönderilen E-Belediye.

SOME, Bilgi güvenliği içerikli yazılara gerekli cevapIar gönderilmişıir.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından gönderilen muhtelif içerikte yazılara
gerekli işlemler yapılmıştır.

imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce kullanılacak olan cAD ve Gis yazılımlan
ile ilgili gerekli planlama ve altyapı hazırlık işlemleri tamamlanmıştır.

Karayolları l. Bölge Müdürlüğü ile TAMP kapsamında gerekli yazışmalar
yapılmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TAMP kapsamında gerekli yazışmalar
yapılmıştır.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerince gönderilen yazılar ile
ilgili çalışmalar yapılmıştır.

l'ESKİ Genel Müdürlüğü'nce gönderilmiş olan yazılar iIe ilgili çalışmalar
yapılmıştır.

Türkiye Belediye|er Birliği'nce gönderilmiş yazışmalar i|e ilgili çalışmalar
tamamlanmıştlr.

Ayrıca yukarıda bahsedilen faaliyetlerin haricinde Müdürlüğümüz;
Kamu kurumları ve Kurum içi yazışmalar. özel sektör, vatandaşlarımızdan

gelen başvuru, bilgi, vb. tatepler ile ilgili olarak gerekli yazışma, bilgi aktarımı
ve takibi işlerini. ayrıca üst yönetjm tarafından veri|en diğer iş ve iş
tamaı],] lal]ı üştl r

lcn-ıleri

#
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ll-AMAÇ VE lIEDEl-ı.I]R

A-ldarenin Amaç ve Heılefleri

ra Yönelik Sosyal ve [..konom

ısl,RA ,[E.IIK AMA
Doğaı.a Sal,gı Anlavışıvla (i nem Verilerck, Yaşanabilir

Ycşil ı,c Tcmiz i}ir (]evrc Olu
cr rc Sağlığına ()

şturnıak
Stratejik Hedef 1.1

n l'enıizlik [Iizmctlerinin Düzen|i
ve Eıkin Yapılması
Ha]kımızın Sağlık|ı Bi r Çevrede Yaşaması İçi

Sıratejik Hedef 1.2

en Etmenle rin Yarattığı RiÇcvrc Sağlığını 'l'ehdiı td sklcrin En Aza İndirn.ıesi
ve Çevre Bilincinin Geli ştirilnıesi
Slrattjik He de |' 1.3

K l] 1-1 a l)ü 1,1 Yş A anaş M k 1arşe nIlleş Arı rl nlaS

2STRATE.I K AMA
Tarihi Dokuyu Golecck Nesill

ve Sanat Mcrkezi Haline Dönü
aşıyarak, Marmara }ircğlisi'ni Kültür
rek, Marmara Ercğlisi'nin 'f urizm<icki

Payını Artırmak

crc'|'
ştü rc

Stratejik Hedef 2.t
aIl k lll 7 S raO

,f
e k Ed fac kp S l,]rtl Yş l] ıılpo aIl cllaşanl ct(i I l))ç çS

Stratejik Hedef 2.2

Kzdc tl urcçen] c Sana lSa Ilaal c c ı, ti k ll I] r} dc Y tlrtl cre k
Y 1,1 (;e cs I] S1,1aşa!]l anl]lŞn] asağ

Be.lediyenıiz Çalışmalİ
l'aırını rlığını n Arttırılm

Stratejik lledef 2.3

rının Ka
ası

muoyuna Duyurulması ve İlçcmizin

Stratojik ll cdcf 2.4
Marmara Lireğlisi'nin G
Dokunun 1'espit IJdilere

eçirdiği Tarihsel Süreci
k korunması

n Araşıırılması ve Tarihsel

STRATEJ K AMA
[lemşeri lIukukunu (iclişli vantajlı Grupların Yaşam

KoşuIlırını İl,ilcştirmck
rmck Vc Dcza

Stratejik Hedef _j.l
nI] ll aI1d iırl lll ı1llgc

1,1,1lıas ı Ll Il c l1,1 es l,) Il a llş ıı] aSSağ
Stratejik Hedef 3.2
llalkımızın Sosyal Refahı
yükseltilmesi

çin 
-I'üm l)ezavantajlı Gruplann Yaşam Kalitesinin

Stratc.|ik l lcdcf _1._1

Kadın ve Ç'ocukla

_]"{

ik İmkdnlarııı Artı rı lnıası

Şeki Sosyal

3

T'opI Btit
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lçemizdeki Trafik ,".e Ulaşınr Sorunl arını ı-ı Azallı |ıı-ıası nın Sağlaıııııası
Strate.iik tledef 8.2

n Dcneıiııılerin l]tkinliğinin Sağlanması

sI{Al, K AMA _l

Kent Ekonomisini (icliştirmek
Stratejik Hedef .l. l
t]ütçc Dışı Şirkct Yönctinıinin litkinleştirilnıesi
Stratejik Hedef .1.2

Yenilikçi UygulamalarIa İsıihdamın nrııılması
Stratejik Hedef 4.3

stihdam Oluşturan Pro.jelcrin Destcklcııınesi

STRAT,E,l KAMA
Sağlık, Vetcrinerlik }lizmetlcrinin kaliıcsini yükseltmek

Stratcjik Hedcf 5. !

llalkımızın ve Çalışanlarımı
Önleyici Sağlık Hizmetlerin

zın Sağlığının Korunması. Etkin Bir Şekilde
in verilmesi

Sıratcjik Hedcf 5.2

arına Uygun Yaşam Koşullarının Oluşturulması ve
Ilayvanlardaıı Kaynaklı Sorunların Azaltılması

Sokak HavvanI

6sl,RA,rE.I K AMA
ğlnDüze lI eV us urd Iru lıc I rI P nİ l]Iı rI cK n t I nl I as ıı ınl kcş e!,

Stratejik Hedef 6.1

ir Planlama Ilkcleriyle Bütünleşik Planlar

aşam Standartları Yüksck Modcrn Bir Kent

Yapılınası

STRA,t K AMA

Yaratmak

7

Kcnt Gelişimine tJygun. Şeh

Çağdaş Kcnt Anlayışı Içinde Y

Stratcjik lledef 7.1

apı Çalışnralarının DestekIennıesi ve YcniYaşanabilir Bir Kcııt İçin A|t Y
Yollar Yapı|nrası
Stratejik Heı]cf 7.2

Kenı Estetiğine Uygun Kül çcrikli Cadde ve SokakIarın
yenilenmesi, Bina. pazar yerleri ve 'fesisler ya

türel ve sosva| İ

pı|ması
S|ratt.|ik l I edcf 7._]

aşmayla Etkin Şekilde MücadeIe EdiIcrck.

st,RA KAMA 8
altl k |Zlm n (; u nc ! Ile ul]7, nI l,ru I uI sm lıl l)uZ ılcç S ı| la kaop

Kaçak ve Ruhsatsız Yapıl
Slanda(Iara Uygun Yapı laşmanın Sırğlaı,ııııası

Stratejik IIedef 8.1

llçcnı izin [)üzcıri vc Escnliği İçi

s
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Strattjik l l edcf ti.-l
[şyerlerini n RulısatIandırı lnıası sağlanarak Kayıt Dışı|ığın nüne Geçilmesi
Strate jik Hedcf 8.{
Ilalkınıızın Sağlıklı Ortanılarda Alışveriş Yapıı-ıalaı,ıı,ıı ıı Sağlaıııııası

Sl,RAT K AMA 9
izıJ cticB cd rnt c ıl Y {) n ıllÇ nA laasğd rt s ıı ed uK r 1l sılı a}, ç Ka sıl tı) e},

rttlA ıırm k
Stratejik Hedef 9.1

Mali Hizmetlerin l]tkin Yö
Raporlama Yapı lması

nctiIelck. Muhasc be Standartlanna [Jygun Kayıt ve

I]Sllla urc c |, l1l,] l lllk I] r kç Şc
Stratejik Hedcf 9.2

Stratejik Hedef 9._]

l}ilgi Sistcnıleri Ve fcknoIo.|ik pnıanlarınıı-ı [ltkin kulIanılnıasınınEki
Sağlanması

Vizyonu Gerçekleşıirmek için, Çalışanların Kapasitesiırin. Verinıinin ve
Motivasyonunun Yükselıilmesi

Sıratcjik lledef 9.{

Stratejik Hedef 9.5
l, ll l11 ar!tııl I-1 I c evSaŞ Y ilO c l1l ln I]ş ilS ılSğlann-ı
Stratejik tledef 9.6

1.o.i
l]c dc c Il 7,11-| et rlc 1,1 I:|1 ll K Sa S rcdctl e I cl] (;et rl l1lcs I ]l}, St k cç
l)c S ke lI c l,)rl tkl] l1 c crl lll B dIl,] c Y Ll |ıtf Il 1,1,1 c Sç
Slratejik Hedef 9.7

Stratejik tledcf 9.8

tlll ukk tlS rc ı) ıl I1 k ll tl 1,1lrcç Se c arF k andeS Il () tl rIl I],]aSuş

l]c edi cIl1 /. 1-1 F ıls1,1ıI aI-1n-l h t c n Gcl |, Scya s!' ll ll Yç 1-1 sck esl1)},

TEMEL PoLiTiKALAR ve ÖNCELiKLER
o Belediyemizin kaynaklarını etkili ve verimli kullanımını sağlayarak mali

yapının güç|endirilmesi,
o Yeni gelir kaynakları yaratarak gelirlerimizde her geçen yıl artış sağlamak,o HaIkımızın istek ve şikdyetlerine en kısa sürede çözüm üreterek. öneriterinidikkate almak ve ayrıca İlçemizin sorunları hakkında muhtar|arın.

akadcmisyenlcrin. halkımızın görüşleri aIınarak. halkımızın daha iyi bir
yaşam sürmesinin sağlanmak.

o Halkımıza odaklı, eşit. mesaf'ede, açık anlaşır. hesap verebilir. ihtiyaç
öncelikli talepler doğrultusunda hizmet üretmek ve üretilen hizmetlerin
verimIidağıIımını sağlamak.

o Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffal olarak. her zaman hesapverebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan, halkın katılımının
sağlandığı bir yönetinı anlayışını gerçekleştirmİk.

ı İlçemizdeki otopark ve trafik sorununu çözüme ulaştırmak.

\ \

Karar Al ildc y(jnetilnıcsi

lsl
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EKONOMİK SINtFLANDIRM AYA GoRE
E GiDERl-ERiEN BÜT20ı9 YILtNDA GER EKLE

KoDU AÇl K LAMA BÜTÇE EKLENF.N DÜşüLEN HARcANAN KALAN

0l Personel
Gideri ].78s.000.00 3l5.506,62 268.006,l _j

02
Sos. Güv.
Kur. Devlet
Prim i

50.308,1_1 54.167,95 t]l9.082,77 79.757,1l

0.]
Mal vc Hiz
A lınrı
Cideri

5._370.33 ı,49 ,ı.060.86l,80 .1.152.]52,50

04 Faiz
ciderleri 250.000,00 _]7_].397,6l 0 623._197,6l ()

()5 Cari
'l'ransferler 7.620.000,00 ı .66{.2{9,l6 95.8l3,66 9.173.961,22 l {.{7l .2ıl

()6 Serınave
ciderleri 6.7l0.000.00 1.225.632,60 2.98.3.0{8.65 J._186.s52.86 /1 566.031,1l9

l,AALiYETLERE il-iŞKiN Biı,Gi VE DEĞERLlrNDiRMELER

A.Mali Bilgiler

l-Bütçe Uygulama Sonuçları
Belediye Meclisi'nce. analilik büıçe sınıflandırması esas allnnıak sureıiyle hazırlanan,
Bclediyemizin 20.I9 mali gider bütçesine ,l5.000.000,00 TL ödenck veri'İmiştir.
Bütçe ödeneklerine bağlı kalmak kaydlyıa 39.i69.363,44 TL btıtçeden gider
yapılnııştır.
Yılsonunda da muhasebe kaydıyla 5.130.636,56 TL ödenek imha edilmiş. 0 TL
tutanndaki ödenekte 2020 yılanadevretmiştir.
20l9. mali yılı sonu itibariyle bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre
gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösteriImiştir.

MARMARAERİĞı-İsi nrı-tnİyns i
20l9 YlLl FAALiYf,T RAPORU

o sağlık hizmetlerinin ulaştırılması gereken herkcse sağlık hizmetinin
ulaştınlması. Yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine ulaşılaraİ sosyal refahın
arttırılmasl_

o flalkımıza sıhhatli. huzurlu. inıizamlı ve güvenli bir kcnt ortamı sağlamak,o İlçemizin küItürcl ve ıurizm^. alanında- potansiyelini geIiştirme amaçlı
çalışmalar yapmak ve ayrıca ıarihi dokusuna sahip çıkmak.ı Belediyemiz ve Mücavir Alan sınırlan içerisindeki yapılaşmanın; plan, fen
sağlık ve çevre şartiarına uygun teşekkülünü sağlamak.ı Halkımızın sağlıklı, temiz ve yaşanabiİir bir çevrede yaşamıni
sürdürebilmesini sağlamak için tenıiz topIum kültürünü benimsetmei.ı Yaşam kalitesi yüksek. değişim ve gelişime açık, kaıılımcı yönetim
anlayışını yaratnıak.

ı İlçemizin dışarıdan göç alması sebebiyle. nüfus artışından etkilenmeyecek aItyapıyı oluşturmak.
. 

9Turu .çıkardığımız yeşiI alanlarla halkımızın rekreasyon ihtiyaçlarını
gidererek. yaşanı|abilir refah ve doğal ortamlar kazandırmak:

725.761,54 1.927.218,79

903.000,00

22.782.000,00
ı 9.9-]9.1 l 7,19
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09
Yedek
ödenekler 1.950.()00,00 0 l .tt99.9ti ı ,85 0 50.0l8,15

ToPLAM {5.000.000.(}0 9..l09.680,53 9.{09.680,53 _]9.869._]63,J.ı 5.1_]0.6-]6.56

Yılsonu itibariyle bütçe
88,60'ıgerçekleşmiştir.

gidcrlcri lıarcanıasında. bütçe hedelinıizin 7o

Birimlcrc (iiirc i{arcama Tahlosu

20l9 yılı Bütçcsi 45.000.000,00 TI-o 20|9 yılı Gelir Miktarı 40.268.020.48 'fl.
. 2019 yılı Gider Miktan 39.869.363.44 TL. 20l9 yılı Gelir Kaleminden bina. arsa. araıJ olmak üzereo Çevre 'I'emizlik Vergisi 2.6l6.799.52 'l'L
o Diğer Vergi Gelirleri 6.668.579,96l'L
ı VERGi GEt.İRLERİ TOPI-AMI: 23.044.559.07 TL

yet Celirleri: j.50|.4l8.60 l'l.

Yazı Işleri Müdürlüğü 65].000.00 1.20_].0l0,1_j J55.1.]0,62 1.261.982,78
MaIi Hizınetler Müdürlüğü 5.366.000.00 l . l (){.299,95 2.892.897,20 3.5l3.183,70
Zabıta Miidiirlüğü 95().000,00 l27,529,1l l27.529,4l 65.1.076.2-1

Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü 26tl.()00,()0 l ()_1.90t1.27 99.02{,]2 l99.232,28

Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü 0 0 (l ()

Strateji Geliştirme
Müdürlüğü _]6_1.()00,()0 |.711,20 l .711,20 86.009,26

Imar ve ŞehirciIik
Müdürlüğü l .7l2.000,()0 l96.0()0,00

Fen Işleri Müdürlüğü 22.220.000,00 3.60ıt.{2 ı,28 {.-]82.755,l0 20,653.271,76
Insan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü 0 0 0 ()

Ten,ıizlik İşleri Müdürlüğü t0.071.000,00 2.59ı1.271,61 965.0l l ,6{ l ı .058. l 84,1 9

Müdürlü ü

Park ve Bahçcler
l..ı57.000,00 l._189,00 1.3ıl9,0() 211.702,15

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü _102.000,00 0 0 6.84.1,20
Basın Yayın ve Halkla
Ilişkiler Müdürlüğü {54.()00.00 266. l60,68 l12.973,08 527.550,l 6

KüItür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü 1.183.000,00 l92.056,9.3 l {5.225,86 l. l06.847.8-ı

ToPt,AM J5.000.000,00 9.{09.680,53 9.{09.680,53 39.869.-]63,{ıl

Teşebbüs ve M

_-18

13.7 59.179.59 
,tL
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. Alınan Bağış ve Yardınılar i|e Oze| (iclir: 28:j.j00,00 l'L
o Diğer Gelirler: 12.740.67 | ,3l TL
o Sermaye Gelirleri: 698.07l .50 TI-
o VERGi DIŞI GELiRLER ,I,oPLAMl: 

|7.223.461.4| TL
ı 2020 YILINA DEVİR OLAN ToPI.AM BoRÇ TUTARI: 2.456.056,00 Tl-

lV_KL Rt1 MsAL KABİt.iY}]T VE KAPAsi-tENiN DI.](; ERı.ü]N Di Ri ı.M ü]Si

A-ÜSTÜNLÜKLER
o Belediyemizde teknolojik gelişmelere uygun bir yapılanmanın olması

sebebiyle, kaynaklara ve bilgiye erişme imk6nın üst seviyede olması;
o Belediyemizdeki teknolojik donanım ve yazılımların yeterli olması;
. İlçemiz sokaklarında başıboş dolaşan köpeklerin toplanarak kapalı alanda

duracakları, kısırlaştırma çalışmalarının ve aşılama çalışmalarının yapılacağı
hayvan barınağının olması:

. İlçemizdeki cadde ve sokakların dar olmasından dolayı vaıandaşlarımızın
çöplerini rahatça toplayabiIeceğimiz çöp aracının oIması;

o Fen işleri Müdürlüğü'nde ve diğcr müdürlüklerde çalışan teknik personelin
genç ve dinamik olması, kanun ve mevzuatı bilmeleri, ilçemizi tanımaları.
çaIışmaların çoğunun kendi personel ve ekipmanlarımız ile yapılması;

. İlçemize ait l/l000 ölçekli uygulanıa imar planı ve l/5000 ölçekli nazım imar
planı nazım imar ve koruma amaçIı imar planı bulunması;

. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde. numarataj biriminin olması ve
yerinde yapılan incelen-ıelere göre cadde. sokak. kapı numaraları ve
levhalarının çakılması.

ı E-Belediye sistemimiz ile mükelleflerimiz intemet üzerinden güvenli bir
şekilde borçlarını öğrenebilnıeleri ve beyan bilgilerinin görebilmeleri. ayrıca
kredi kartıyla ödemelerini yapabilmeIeri:

o Tüm ihalelerimizi şeffaflık içerisinde internet sitemizde duyurusu yapılmak
suretiyle ihale katılı mcılarının artması sağlanarak. tüm ihalelerin cn ekononıik
ve şetlaf olarak sonuçlandırı lması:

o park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindc yeterli teknik pcrsonel mevcuı
olduğundan yapılacak pro.ielerin ıeknik elemanIar tarafindan bilgisayar
ortamında hazırlanarak uygulamaya konulması;

o Belediyemiz Temiztik İş|eri Müdürlüğü'nce iş akışını denetleyen tecrübeli
personellerin. çaiışan personelin uzun süredcn beri aynı işyerinde çalışnıaları
ve yöreyi tanıyan yerli pcrsonel olmaları sebebiyle İlçcmiz temizliğinin
aksaıılmadan yürütülmesi:

. İlçemizde her geçen gün kişi başına düşen yeşil alanın anması;

. İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce personel özlük işlemlerinin güncel
olarak takip ediIiyor olması ve ayrıca birim içi görev dağılımlarının personelin
eğitin-ıi. yetenekleri ve liyakatine göre yapılıyor olması:

o Belediycmizin yardıma muhtaç olan kişilere yapılan yardımların zamanında
yerine ulaştırıIması ve toplumun hcr kesiminc götürülmesi;

o Dar gelirli. yardıına muhtaç kişilere nakdi. yakacak ve gıda yardımında
bulunarak sosyal belediyccilik anlayışını bcnin,ısemiş olmamızi

. İlçemizde yapılan alan çalışması sonucu engelli veri tabanı oluşıurulması;
Her yıl kültürel ctkinlikler kapsamında ŞenIiklcr düzcnlcmesi:

j9
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Yılsonu itibariyle beiediyemiz bütçe giderleri harcamasında, bülçe
hedefimizin % 88,60 oranında gerçekleşmesi:
20l9 ma|i yı[ı kapanış bilançosunda nct değerimizin 20|7 ve 20l8 mali yılına
göre artış göstermesi;
20l 9 mali yılı kapanış bilançosuııda öz kayıraklarımı 7,n. 2017 ve 20l 8 mali
yılına göre artış göstermesi;

B_ZAYIFLIKLAR
o Müdürlükler bünyesinde buluııaı-ı baz,ı araçlarııı ekononıik ömrünü

tamamlamış olması;
o Belediyemizin hizmet alanın genişlemesi sebebiyle çöp toplanra araçları

saylsının yetersiz olması;
ı Zabıta Müdürlüğü personel saytsının İlçemizin nüfusuna göre yetersiz olması;
o Fen İşleri Müdürlüğü bünyesiııdc iş makinelcrinin yetersiz olması;
o İlçemizdeki lıüfus artışına, hiznret götüreceğimiz coğrafi alana göre araç

parkımızın yetersiz olması;
o Büyükşehir ilçe Belediyesi olmamızdan dolayı, gelirlerimizde azalma olması

ve hizmet alanımızın genişlemiş olması;
. İç kontrol sıstcnıinin tam kurulamanıış olması;
ı Belediyede perfbrmans değerlenre sisteminiıı olmamasıl
o İzleme ve değerleıne sisteminiıı tanı kurulanıanrış olması;
o kurumsal prosedürlerin 1am olaı,ak çıkartılmanıış olması.

C. DEĞERLENDiRME
F'aaliyet Raporumuzun "Kurumsal Kabiliyeı ve Kapasitenin Değcrlendirilmesi"

bölümünde Belediyemizin üstünlüklcrine ve zayıllıklarına objektif bakış açısıyla yer
verilmiştir.

Görüldüğü üzere üstünlüklerimiz olduğu kadar zayıflıklarımız da vardır.
Önümüzdeki yıllardaki hedefimiz. yapacağımız ciddi planlama]arla, tecrübe ve
birikimlerimizle zayıflıklanmızı az,aliarak, üstünlükler kısmında yer alması ve ayrtca
üstün olarak görülen yanlarınıızı da geliştirerek kalıcı olmasını sağlamaktır.

a
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MaIi Hizmetler Müdürü İç Kontrol Güvence Bcyanı

M^ı.İ H iZMI.],rLı]R BiRi M YöNETicisİNİN sr:vıı ı

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim d6hilinde;

Bu idarede, faaliyctlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer
mevzuata uygun olarak yürütüIdüğünü, kamu kaynaklarının ctkili, ekonomik ve
vcrimli bir şekilde kullanılmasını temin ctmek üzere iç kontrol sürcçlcrinin
işletildiğini, izlendiğini vc gerekli tedbirlcrin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamınında üst yöneticiye raporlandığını beyan cdcrim.

Idaremizin 20l9 yı|ı Faaliyet Rıporunun..Mali Bilgilcr'' bölümün<le yer
alan ailgilcrin güvenilir, tam ve doğru olduğunu tcyit cdcrim. MARMAİrA
IREĞLisİ Q,I103/2020)

F.\,tMA R(;i
\la ctler Müdür V.
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tlst Yöncticinin İç Konırol (jür,cncc lJcvanı

iç x«rNrntıı. (;i'!,ü]NCı] BnyANI

Üst yönetici olarak yetkim d6hilindcı

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olt|uğunu beyan
ederim.

tl ikm Al,A

Bu raporda açıklanan faaliyctlcr için bütçe ile tah§is edilmiş kaynakların,
pIanlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerinc uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sistcminin işIemlerin yasallık ve düzenliiiğine ilişkinyeterli güvencevi sağ|adığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönctici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirme ler,iç kontroller, iç dcnetçi rapor|arı ilc sal,ıştay ra|orları gını nııgi- <iihilin«teki
hususlara dayanmakladır. ı |'

. Pr_"ldu raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar vercn herhangi birhusus hakkında tıilgim olmadığını bcı,an edcrim. MARMARA EREĞI,İsi
(27/0312020)
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