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 "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen 

yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."         
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“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın!” 

 

     Şeyh Edebali 
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 
Kentimize ve sizlere hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Bu süreçte sizlere verdiğimiz sözleri, 

projeleri bitirerek yerine getirmiş olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 66 mahalleden oluşan Serik 

İlçesi; 120 bin nüfusa sahip olup 2015 yılı gerçekleşen bütçesi 91.911.593,91TL'dir. 2016 yılı tahmini bütçesi 

135.000.000,00 TL  olarak belirleyen Serik Belediyesi’nin amacı; değerli vatandaşlarımıza ilçe sınırları 

içinde çağdaş kent hizmetlerinin tamamının en iyi şekilde verilmesini sağlamak, sosyal ve lider belediyecilik 

anlayışıyla Serik’te yaşam kalitesini yükseltmek olmuştur. Belediye imkânlarımızı en verimli şekilde 

kullanarak başarılı hizmetler üreten bir belediyeyiz. Bütün mahallelerimize eşit hizmet yaklaşımıyla 

başlattığımız ve programlı bir şekilde sürdürdüğümüz hizmetler ilçemizi değiştirmiş ve geliştirmiştir. 

 
Serik Belediyesi olarak İdari Faaliyet Raporunu, yasal bir zorunluluktan öte, çağdaş belediyeciliğin 

bir gereği olarak hazırladık. Her faaliyet yılı sonunda olduğu gibi, bu yılda yapılan çalışmalar tüm 

detaylarıyla ele alınarak rapor haline getirildi. Bu raporu   mali ve idari saydamlık, hesap verebilirlik 

ilkelerinin bir gereği olarak görmekteyiz. 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri  açık, anlaşılır ve 

bütünsel olarak kaleme alarak, Serik halkını temsil eden siz değerli meclis üyelerimizin denetim ve 

değerlendirmelerine sunuyoruz.     

 

 

  Yapmış olduğumuz faaliyetlerin karar organı olarak emeği geçen siz meclis üyelerimiz ile 

hizmetlerin üretilmesinde emeği geçen belediye personeline ve gönüllülerimize sonsuz teşekkür ediyor, 

saygılarımı sunuyorum. 

 

 

 

 

                                                                                              Prof. Dr. Ramazan ÇALIK 

Belediye Başkanı 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

  

 Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

  

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

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 

doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin 

yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

  Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 

raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

olmadığını beyan ederim.30/03/2016  

  

 

  

                                    Pof. Dr. Ramazan ÇALIK 

                Belediye Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAALİYET 
RAPORU 



SERİK  BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 

4 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 
 

 

I- GENEL BİLGİLER 

 

A- Misyon ve Vizyon 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

C- İdareye İlişkin Bilgiler 

1- Fiziksel Yapı 

2- Örgüt Yapısı 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

4- İnsan Kaynakları 

5- Sunulan Hizmetler 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

D- Diğer Hususlar 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 

 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler 

C- Diğer Hususlar 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

A- Mali Bilgiler 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları 

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

3- Mali Denetim Sonuçları 

4- Diğer Hususlar 

 

B- Performans Bilgileri 

   1- Birim Faaliyet Raporları 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Muhasebe yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

 

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

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

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

idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 

sapladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

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

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

olmadığını  beyan ederim. 30/03/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A- MİSYON VE VİZYON 

Musa UYGUN 

Mali Hizmetler Müdürü                                 
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MİSYON: Serik Halkının refah ve yaşam kalitesini sürekli 

arttırarak, yerel hizmetleri yerine getirmede çağdaş, katılımcı, 

saydam, değişimci ve eşitlikçi bir anlayışla hareket eden 

sürdürülebilir, insan odaklı, hızlı ve kent kimliğine uygun 

olarak hizmet sunmaktır.  

 

VİZYON:İnsana ve çevreye saygılı, paydaşlarının 

beklentilerini aşmayı hedefleyen ve dünyadaki gelişimi ve 

değişimi takip eden bir yönetim anlayışı doğrultusunda; 

Serik’i temel belediyecilik sorunları çözülmüş, sürdürülebilir 

sosyal refah ve kentleşmeyi sağlamış, farklı kültürlerden 

gelmiş insan mozaiği ve gelişen yüzü ile bir çekim merkezi, 

huzurlu ve güvenli bir kent haline getiren, çağın gerekleriyle 

donatılmış örnek ve öncü belediye olmaktır. 

 

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 

 Belediyemiz, İlçe Belediyesidir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu ve diğer Kanun hükümlerine göre Belediyemizin başlıca görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda 

belirtildiği gibidir. 

 

  5393 Sayılı Belediye Kanununun İlgili Maddeleri Gereğince Belediyelerin Yetki, Görev, 

Sorumluluk ve İmtiyazları ; 

 

 Belediyenin 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 orta 

ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi 

ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 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.  

 b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, 

her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; 

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. 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.  

 (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.  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.  

A-GENEL 
BİLGİLER 
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 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

  Belediyenin yetkileri ve imtiyazları :  

 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.  

 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.  

 (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 

denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 



SERİK  BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 

8 

 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın 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. 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 taşınmaz 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) 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. 

   

 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
  

1-Fiziksel Yapı  

Serik Belediyesinin sahip olduğu binalar ve yapılar 2015 yılı sonu itibarı ile Serik Belediyesi Ana 

Hizmet Binası, Mülga Boğazkent, Karadayı, Belkıs, Yukarı Kocayatak, Çandır, Abdurrahmanlar ve Gebiz 

Belediyelerine ait hizmet binaları ile Çınaraltı Meydanında bulunan Zabıta Müdürlüğü binasından 

oluşmaktadır. Belediyemizin envanterine kayıtlı araç parkı aşağıdaki gibidir. Araç parkımızdaki araçlar 

sayısal olarak yeterli olmakla birlikte çoğunluğu ekonomik ömrünü doldurmuştur. 

 

2-Örgüt Yapısı  

Belediyemizin örgüt yapısı; 31 üyeli Belediye Meclisi, Belediye Başkanı, dört adet Belediye Başkan 

Yardımcısı, 7 üyeli Belediye Encümeni ile 5’er üyeli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Meclis İmar 

Komisyonu, Çevre ve Turizm Komisyonu, Ulaşım ve Ulaştırma Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonu, Sağlık ve Eğitim Komisyonu, Denetim Komisyonundan oluşmaktadır. Belediyemizin 

envanterine kayıtlı araç parkı aşağıdaki gibidir. Araç parkımızdaki araçlar sayısal olarak yeterli olmakla 
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birlikte çoğunluğu ekonomik ömrünü doldurmuştur.

S.NO CİNSİ ADETİ

1 ASFALT KAMYONU 1

2 KAMYONET 5

3 CENAZE NAKİL ARABASI 1

4 CENAZE YIKAMA ARACI 1

5 ÇİFT KABİN KAMYONET 14

6 ÇÖP KAMYONU 11

7 ÇÖP NAKİL DORSESİ 1

8 ÇÖP NAKİLKAMYONU 1

9 DAMPERLİ KAMYON 21

10 DOZER 1

11 GREYDER 5

12 JEEP 1

13 KEPÇE 19

14 MOTOSİKLET 12

15 OTOBÜS 4

16 OTOMOBİL 16

17 PALETLİ EKSKAVATÖR 1

18 SİLİNDİR 4

19 SULAMAKAMYONU 2

20 TEK KABİN KAMYONET 11

21 TRAKTÖR 26

22 TRAKTÖR KEPÇE 3

23 VİDANJÖR KAMYONU 1

24 YOL SÜPÜRME 3

TAŞITLAR LİSTESİ

 
  

 

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  

 

Mevcut da 1 adet HB DataBase server, 1 Adet HP Uygulama Server, 1 adet Sinkar’ a ait HP Uygulama 

server ve 1 Adet İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait NetCad server, 3 Access point(kablosuz internet 

bağlantısı) 1 Firewall (Cryberoam) cihaz, 4 adet ADSL aboneliği ve 1 adet Metro internet(30 Mbps) ile 

hizmetin devamını sağlamaktayız. 

Hyper-V sanallaştırma programı kullanılarak “Elektronik Belge Yönetimi” için yapılan yazılım 

çalışmalarımız için 1 adet sanal server, Local ağda haberleşme ve dosya paylaşımı için 1 adet sanal server, 

uzak mahallerimizde hizmetin devamı için 1 adet sanal server oluşturulmuştur. 
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 4-İnsan Kaynakları 

 İnsan Kaynakları ile ilgili  açıklamalı bilgiler birim faaliyet raporları kısmında ayrıntılı olarak ele 

alınacaktır. 

 

 5-Sunulan Hizmetler 

 

 Ana (Temel) Hizmetlerimiz 

 

 Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 

7. maddesinde belirtilen ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri bölümünde açıklanan, Büyükşehir Belediyesi 

görevleri dışında kalan hizmetleri yürütür. 

 

 Bu doğrultuda belediye hizmetlerimiz ana başlıklar altında aşağıdaki gibidir: 

 

 1) Kentsel Mekânı Düzenleme Ve Denetim Hizmetleri: 

 

 İmar Hizmetleri (Planlama, Ruhsatlandırma ve Yapı Denetimi ) , Emlak ve İstimlak, Hizmetleri. (İmar 

planlarının üretimi, izlenmesi, düzenlenmesi, parselasyon, ifraz ve tevhit, imar durumu, kamulaştırma, coğrafi 

bilgi sistemleri, arsa üretimi, gecekonduların önlenmesi, planlı kentleşme) 

 

 2) Çevresel Gelişimin Sağlanması, Korunması Ve Denetlenmesi Hizmetleri: 

 

 Fen ve Yapım Hizmetleri, Park ve Bahçe Hizmetleri ( Peyzaj, bitkisel üretim, uygulama ve park 

yapımı) , Çevre ve Temizlik Hizmetleri (Katı Atık Yönetimi ve Kentsel Zararlılar İle Mücadele Hizmetleri), 

Zabıta ve Denetim Hizmetleri, Yeni imar yollarının açılması, projeli yol yapımı, açılan yolların asfaltlanması, 

her türlü görüntü ve gürültü kirliliğinin önlenmesi, evsel atıkların kaynağından ayrılması, çocukların, 

gençlerin sağlıklı bir çevrede oynamasına olanak sağlayacak yeni parklar ve rekreasyon alanlarının 

yaratılması, mevcut parkların rehabilitesi, Belediyemiz ve ilimizin ulusal ve uluslar arası tanıtımı ile kent 

ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak fuar merkezi ve kültür merkezinin yapılması 

  

 3) Sosyal Ve Kültürel Yaşamın Geliştirilmesi Hizmetleri: 

 

 Sosyal Hizmetler (Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde her türlü ayni, nakdi, yardımlar ile sağlık 

hizmetleri, evlilik akitleri, spor ve kültür hizmetleri, Evlendirme, Spor Hizmetleri) 

 

 Diğer Birimler Tarafından Sunulan Hizmetler 
 

           Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Bilgi İşlem 

Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri                             

Müdürlükleri tarafından Belediyemizin Ana hizmetlerini sunma aşamasında temel hizmet birimlerine gerekli 

girdilerin alımı ve finansmanını sağlayan, yasal çerçevesini çizen yönetsel faaliyetlerin mevzuat çerçevesinde 

kalmasını sağlayan ve bu hizmetlerin kamuoyu ve halka tanıtımını sağlayan birimlerden meydana 

gelmektedir. Belediyemiz müdürlüklerinin 2014 mali yılı içerisindeki faaliyetleri açıklamalı olarak ele 

alınacaktır. 

 

 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

 

 Yönetim; 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. 

 

 Belediye Başkanı, Belediye idaresinin başı ve Belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye 

başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye teşkilatının en üst amiri olarak 

belediye teşkilatını sevk ve idare eder. Belediye Meclisine  Başkanlık eder.  
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 Belediye Meclisi, Belediye'nin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre 

seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri 5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nda belirlenen sınırlar 

çerçevesindedir. 

 

 Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında; İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in 

üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç 

üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye 

olmak üzere yedi kişiden oluşur. 

 

 Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. 

 

 2014 Mali yılı içerisinde 2013-2014 Mali yılı iş ve işlemlerinin denetimi yapılmış, denetim sonucu 

oluşturulan raporlara cevap verilmiş, ilgili makamlara iletilmiştir. 

 

 

 A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 
 

 2014 yılı yerel seçimlerinden sonra Belediyemizin 2014-2019 dönemi Stratejik Planı 5393 Sayılı 

Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi gereği hazırlanarak 02/10/2014 Tarih ve 165 Sayılı Meclis kararı ile kabul 

edilerek yürürlüğe konulmuştur. 
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B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

 

 Misyon ve Vizyonumuza, Kanun ve Hukuk Kurallarına bağlı kalarak Belediyemizin en iyi şekilde 

temsilinin sağlanması için; 

 Vatandaş memnuniyetine yönelik kararlar almak bu doğrultuda hazırlanacak stratejik plan, 

 5 yıllık imar programları ve yıllık yatırım programları hazırlamak, uygulamak bu programlarda yer 

alan hizmet ve çalışmalara öncelik vermek. 

 Teknolojiden en iyi şekilde faydalanmak, 

 Personel eğitimlerine hız vermek, 

 Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel sektör kurum ve kuruluşları, tüm Sivil Toplum Kuruluşları ile uyum 

içerisinde olmak, 

 Belediye gelirlerini arttırıcı politikalara yön vermek, 

 Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik politikalarına yön vermek, 

 Hizmet sunumunun tüm aşamalarında katılımcı, kaliteli, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı, üretken 

ve şeffaf hizmet anlayışıyla hareket etmek. 

 

 

 

 A-Mali Bilgiler 

 

 1-Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

 

1.1 Bütçe Gelirleri 

  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda “ Kamu Geliri ” ifadesi için ;  “Kanunlara 

dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay ve benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, 

taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma 

araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve 

yardımlar ile diğer gelirleri ifade eder ” denilmektedir. 

 

  Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 1.Maddesi 

gereği Belediyenin görev alanlarında uygulayacağı sosyal, kültürel, yatırım programlarında yer alan 

hedefler doğrultusunda Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve 

kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere Belediye mali yönetiminin yapısını 

ve işleyişini, Belediyenin norm kadro gereği oluşturulan birimlerinin bütçelerinin hazırlanmasını, 

uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünü 

düzenlemektir.  

    

ll-AMAÇ 
VE 
HEDEFLER 
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MALİ BİLGİLER  

  

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  

2015 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi 

02.10.2014 tarih ve 163 sayılı karar ile Serik 

Belediye Meclisi tarafından kabul edilmiştir.  

  

2015 MALİ YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ  

KOD  GELİR TÜRÜ  
BÜTÇEYLE TAHMİN 

EDİLEN (TL)  

01  VERGİ GELİRLERİ  65.640.000,00¨ 

03  TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ  4.895.000,00¨ 

04  

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE 

ÖZEL GELİRLER  22.500.000,00¨ 

05  DİĞER GELİRLER  27.965.000.00¨ 

06  SERMAYE GELİRLERİ  12.500.000,00¨ 

08  ALACAKLARDAN TAHSİLAT   

09  RED VE İADELER (-)  (-) 1.500.000,00¨ 

   TOPLAM  132.000.000,00¨  

  

2015 MALİ YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ  

 KOD  GİDER TÜRÜ  
BÜTÇE İLE TAHMİN 

EDİLEN (TL)  

01  PERSONEL GİDERLERİ  20.193.000,00¨ 

02  

SOS. GÜV. KUR. DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ  
5.084.000,00¨ 

03  MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ  50.873.000,00¨ 

04  FAİZ GİDERLERİ  3.500.000,00¨ 

05  CARİ TRANSFERLER  3.750.000,00¨ 

06  SERMAYE GİDERLERİ  35.600.000,00¨ 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 1.000.000,00¨ 

09  YEDEK ÖDENEKLER  12.000.000,00¨ 

   TOPLAM  132.000.000,00¨  

  

  

FAALİYETLERE 
İLİŞKİN 
BİLGİ  
VE 
DEĞERLENDİRMELER 
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GELİR BÜTÇESİNE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI  

  

2015 mali yılında gerçekleşen gelirimizin, tahmini gelir bütçesine göre gerçekleşme oranı %69,48’dir.  

  

GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİNİN DAĞILIM ORANI  

KOD  GELİR TÜRÜ  GERÇEKLEŞEN (TL)  ORAN%  

01  VERGİ GELİRLERİ  49.846.551,16¨    54,31%  

03  

TEŞEBBÜS  VE  MÜLKİYET  

GELİRLERİ  4.799.164,13¨    5,23%  

04  

ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE 

ÖZEL GELİRLER  3.718.605,93¨    4,05%  

05  DİĞER GELİRLER  32.911.116,91¨    35,86%  

06  SERMAYE GELİRLERİ  510.748,58¨    0,56%  

08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00% 

09  RED VE İADELER (-)  (-) 72.282,62¨    

   TOPLAM 91.713.904,09¨  

    

 

GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇESİNİN DAĞILIMI 

KOD GİDER TÜRÜ 

BÜTÇE İLE TAHMİN 

EDİLEN  (¨) 
GERÇEKLEŞEN (¨) 

01 
PERSONEL 

GİDERLERİ  
20.193.000,00¨ 15.124.068,36¨ 

02 

SOS. GÜV. KUR. 

DEVLET PRİMİ 

GİDERLERİ  

5.084.000,00¨ 2.612.590,70¨ 

03 
MAL VE HİZMET 

ALIM GİDERLERİ  
50.873.000,00¨ 41.496.980,62¨ 

04 FAİZ GİDERLERİ  3.500.000,00¨ 3.112.258,37¨ 

05 CARİ TRANSFERLER  3.750.000,00¨ 516.682,78¨ 

06 
SERMAYE 

GİDERLERİ  
35.600.000,00¨ 24.549.013,08¨ 

07 
SERMAYE 

TRANSFERLERİ 
1.000.000,00¨ 4.500.000,00¨ 

09 
YEDEK ÖDENEKLER  

12.000.000,00¨  

 TOPLAM  132.000.000,00¨ 91.911.593,91¨ 

  

2015 Mali yılında gerçekleşen giderimizin, tahmini gider bütçesine göre gerçekleşme oranı yaklaşık 

olarak %69,63 oranındadır.  
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2-Mali Denetim Sonuçları 

 

 2014 Mali yılı içerisinde “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 54. Ve 55. Madde hükümleri çerçevesinde 2014 ve 2015 Mali yılı iş ve işlemleri Sayıştay 

Denetimi görmüştür. Ayrıca 2015 yılı belediyemizin Denetim Komisyonu tarafından da incelenmiştir. 

Hazırlanan rapor Nisan 2016 Meclis Oturumu'nda sunulacaktır.  

 

 

    

    B-PERFORMANS BİLGİLERİ 

 

       1- BİRİM FAALİYET RAPORLARI 

 

 Belediyemizin 2015 Mali yılı Performans Programında yer alan sorumlu birimlerin 2015 Mali yılı 

içerisinde yapmış oldukları faaliyetler ve gerçekleşmeleri birim bazında aşağıdaki gibidir. Veriler birimlerce 

düzenlenen Birim Faaliyet Raporlarından alınmıştır. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

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

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

idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 

sapladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

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

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

beyan ederim. 30/03/2016 

 

                                                                                                 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emel DEMİR 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 

Başkanlık Makamıyla belde halkı, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları ve kitle iletişim araçları 

arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurmak ve eşgüdümü sağlayarak, halka daha yararlı olacak düzenli, 

disiplinli, programlı, verimli ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturmak. 

 

 

İnsan Kaynakları 

Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetleri toplam 16 personelle yürütülmektedir. Bu personelden 1'i 

Müdür, 4'üDaimi İşçi, 11'u hizmet alımı personelidir. 

 

Sunulan Hizmetler 

 

1- Başkanın her türlü sözlü ve yazılı emirleri, talimatları ve genelgeleri ilgili kişilere veya birimlere iletilmiş, 

gerekli duyurular yapılmış olup sonuçları takip edilerek Başkana bilgi verilmiştir. 

2- Başkanın ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşları ile olan toplantı ve randevuları düzenlenmiş katılımı 

sağlanmıştır. 

3- Başkanın heyet ağırlamaları ve heyet toplantıları programlanarak misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması 

sağlanmıştır. 

4- Başkanımıza gelen tebrik, düğün, tören, açılış, toplantı, yemek v.b. davetiyelerini takip ederek, Başkanlık 

Makamına arz edilmiştir. 

5- Başkanımızın ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sevinçli günleri olan açılış, düğün, nikah, nişan töreni 

ve sünnet düğünlerine katılımı, katılamadıkları ile telefon görüşmesi yapması sağlanmıştır. 

6- Başkanımız ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın acılı günü olan cenazelerin çoğuna bizzat katılmış, 

katılamadığı cenazelerde ise yakınları ile telefon görüşmesi yaparak veya evlerinde ziyaret ederek taziyelerini 

iletmesi sağlanmıştır. 

7- Başkanımızın yoğun programı sebebiyle katılamadığı tören ve toplantılara Başkanlık makamı adına gerekli 

telgraf, mesaj, çelenk yada çiçek gönderilmiş katılamayacağı bildirilmiştir. 

8- Kamu kurum, kuruluş ve çeşitli atamalarda Başkanımız adına kutlama mesajı gönderilmiştir. 

9- Bayramlarda mesaj yolu ile vatandaşların bayramları kutlanmıştır. 

10- Başkanımızdan randevu talep edenlerin Başkan ile görüşülmesi sağlanmış ve misafirler en iyi şekilde 

ağırlanmıştır. 

11-Başkanın makamında bulunmadığı zamanlarda belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımızla Özel Kalem 

Müdürümüzün bizzat görüşmesi sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın problem ve temennileri ilgili birimlere 

aktarılmıştır. 

12- Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla faks, mail, posta yolu ile Başkanlık Makamına 

gelen dilek, istek, ve şikayetler; ilgili müdürlüklere iletilerek, tamamına yakını cevaplandırılmış olup, gelen 

cevaplar yine aynı yolla ilgilisine ulaştırılmıştır. 
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13- İlçemizde düzenlenen Kültür Sanat programlarına Başkanımız müsait olduğu sürece katılımı sağlanmıştır. 

14- Müdürlüğümüze gelen kurum içi ve kurum dışı yazılar takip edilmiştir. 

15- Müdürlüğümüzün 2015 mali yılı içerisinde 446 adet Gelen evrak kaydı ve 216 adet Giden yazı ve 425 

adette birimler arası evrak zimmet kaydı bulunmaktadır.   

 

  Mali Bilgiler 

Özel Kalem Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçe Harcama Raporu 

Açıklama B. Toplamı Eklenen(+) Düşülen(-) Net Bütçe Harcanan 
Kalan 

Ödenek 

Büt. 

Or% 

PERSONEL 

GİDERLERİ 
758.000,00 59.000,00 

1.000,00 

 
816.000,00 

 

618.206,38 

 
197.793,62 81,56 

MAL VE HİZMET 

ALIM 

GİDERLERİ 

1.961.000,00 

 

274.000,00 

 

158.000,00 

 

2.077.000,00 

 

919.775,87 

 

1.157.224,13 

 

46,90 

 

SERMAYE 

GİDERLERİ 
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

Genel Toplam 2.819.000,00 333.000,00 159.000,00 2.993.000,00 1.537.982,25 1.455.017,75 54,56 

 

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

 
  Müdürlüğümüzün 2015 yılı bütçesi 2,819,000.00 TL olup, bununun 1.537,982,25 TL’sini bütçenin ilgili 
kalemleri tarafından (Temsili ağırlama tören fuar ve org., personel maaşları, akaryakıt giderleri, mal ve hizmet alımları 
ve kırtasiye giderleri vb….) ödemelerde kullanılmıştır. Kalan 1.281,017,75 TL ödenek imha edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Bilgileri 

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET-PERFORMANS TABLOSU 

 TANIMLAR 
BÜTÇE 

YILI 

MALİYETİ 

HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN PERFORMANS 

 KURUMSAL YAPININ VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ 

 Etkin,Verimli ve Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması 
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Müdürlüğümüze intikal eden resmi evrak ve 
dilekçelere zamanında cevap vermek.  

Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak 

ve günlük programını hazırlamak. 

   

 

P. Göstergesi 1 Bütçe Gerçekleşme Oranı  
 

 % 65  

P. Göstergesi 2 Gelen Evrak Sayısı 
  

 446  

P. Göstergesi 3 Giden Evrak Sayısı 
  

 216  

P. Göstergesi 4 Zimmetler verilen evrak sayısı 
  

 425  

P. Göstergesi 5 Temsil  Tören ve Ağırlama katılımları 
  

 530  

P. Göstergesi 6 
Belediye Başkanımızın Makamında 
vatandaşlarımızla görüşme sayısı 

 
 2134  

 

 

Serik’imizin Sorunlarını Anlattık 
 

 

 



SERİK  BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 

20 

 

 
 

    
 

 

İçişleri Bakanımızın Ziyareti 
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Gençlerimiz İle Birlikte 
 

 

  

Milli Ve Dini Günlerde Halkımızın Yanındayız 
 

  

Halkımız İle Birlikte İstişare Toplantıları 
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Gençlerimiz İle Birlikte Yemekteyiz 
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Ev Toplantılarındayız 

 

Her Birey Bir Engelli Adayıdır 

Engellilerimizi Unutmadık 
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Mutluluk İle Birlikteyiz 
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Sporcularımızı Ödüllendirdik 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halkımız İle İçiçeyiz 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

       Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

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

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

idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 

sapladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

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

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

beyan ederim. 30/03/2016 

 

                                                                                                     

             

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seyhan KARABAŞ 

İnsan Kay. ve Eğ.  Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

    

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü belediye iş 

ve hizmetlerini görmek üzere istihdam edilecek personeli 

tespit edip işe alma ve yerleştirme sürecini yürüterek 

personelin atanması, terfi, nakil, izin, istifa, sosyal güvenlik 

kuruluşlarıyla olan ilişkilerin düzenlenmesi ve emeklilik 

işleri, toplu iş sözleşme sorunlarının çözümü ve yasalara 

uygun olarak aylık ve hak edişlerinin ödenmesi gibi özlük 

işlerini yapmak ve yönetmenin yanı sıra, belediye 

bünyesinde görev yapmakta olan tüm personelin hizmet içi 

ve hizmet dışı eğitimlerini sağlayarak, gerek kurum içi 

gerekse kurum dışı seminer toplantı, kurs ve panellerle ilgili 

birimlere gönderir ve konularında daha iyi 

bilgilendirilmelerini sağlar. İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü bu iş ve işlemleri yaparken;  657 sayılı Devlet Memurları Yasası ile 5434 sayılı T.C.Emekli 

Sandığı Yasası,4857 sayılı İş Yasası, 506 sayılı SSK göre görev yapan işçi, memur ve sözleşmeli personelin 

özlük işlemlerini yürütür. Müdürlüğümüz aynı zamanda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Yasası,5393 sayılı Belediye Yasası ile bu kanunlara ek olarak çıkartılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ile ilgili 

mevzuat çerçevesinde görev yapar. 

 

  

    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, ilgili kanun, kararname, tüzük, yönetmelikler ve işçi 

sendikasıyla yapılan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Belediyemiz norm kadrosunda bulunan 

kadrolu memur, işçi, sözleşmeli personel ve geçici işçi personellerin özlük işlemleri ve hizmet içi eğitimleri 

ile ilgili görevleri yerine getirmektedir.  

Belediye personelinin hizmet içi eğitim analizini yaparak eğitim ihtiyacını belirler, eğitim sürecini 

planlar ve eğitimlere katılımın devamlılığını kontrol eder. Bu bağlamda Müdürlüğümüzün Faaliyet alanı 

aşağıdaki gibidir. 

 

MEMUR – İŞÇİ – SÖZLEŞMELİ ÖZLÜK İŞLERİ 

Kadro İhdas, Aktarma ve Genişleme İşlemleri 

Memur Terfi ve İntibak İşlemleri 

Memur Nakil ve Açıktan Atama İşlemleri 

Memur Merkezi Yerleştirme İşlemleri 

Vekâlet İşlemleri 

Görevlendirme İşlemleri 

Mahkeme Kararları 

Yeşil Pasaport İşlemleri 

İşçi Özlük İşlemleri 

İşçi İş Akdi Fesihleri ve Emeklilik İşlemleri 

Sözleşmeli Personel Özlük İşlemleri 

Memur Özlük İşlemleri 

PERSONELE YÖNELİK EĞİTİMLER 

Personel Hizmet içi Eğitimleri 

Aday Memur Yetiştirme Eğitimleri 

Kurum Dışı Eğitimler 

2-İNSAN 
KAYNAKLARI 
VE EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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Kişisel Gelişim ve Motivasyon Eğitimleri 

PERSONELE YÖNELİK SOSYAL FAALİYETLER 

PERSONEL DEVAM VE KONTROL SİSTEMİ 

Personelin Giriş-Çıkış Takibinin Raporlanması 

Yıllık ve Günlük İzinlerin İşlenmesi 

TOPLU SÖZLEŞME ÇALIŞMALARI 

İşçi Toplu Sözleşme İşlemleri 

Memur Sosyal Denge Sözleşmesi İşlemleri 
 

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz, 1 adet Müdür . 2 adet memur, 1 adet daimi işçi ve 1 adet 

taşeron işçiden oluşan toplam 5 adet personel ile hizmet vermektedir. 

Müdürlüğümüzce; 

*01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 141 adet memur, 228 adet daimi işçi, 3 adet Tam zamanlı, 1 adet 

Kısmi zamanlı sözleşmeli personel   toplam 367 adet personel bulunmaktadır.   

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76.ncı maddesi hükümlerine göre 2 adet memur nakil gelmiştir.  

*3269 sayılı kanuna tabi Uzman Erbaş, Uzman Çavuş, olarak çalışmakta iken kendi istekleri ile istifa ederek 

Belediye Başkanlığımıza 64 adet açıktan atanma müracaatı olmuştur. 64 adet müracaatın 11 adedi 

değerlendirmeye alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92’nci maddesine göre Belediye normunda 

boş bulunan uygun kadrolara memur olarak atamaları yapılmış, diğer müracaat sahiplerine ayrı ayrı cevap 

yazılmıştır. 

*Belediye normunda boş bulunan 1 adet mimar kadrosuna atama yapılmıştır. 

*5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre 3 adet Tam zamanlı sözleşmeli ve 1 adet Kısmi zamanlı 

sözleşmeli personel ataması yapılmıştır 

*1 adet memur, 6 adet daimi işçinin emeklilik işlemleri yapılmış. Belediyeden ilişiği kesilen personelin 

tazminat alacakları ile ilgili işlemleri yapılmıştır. Emekliliğe sevk edilen memur ve işçilerin emekli sandığı ve 

sosyal sigortalar kurumlarından yasal yazışmalar ve internet ortamından tüm iş ve işlemleri zamanında 

yapılmıştır. 

*Belediyemiz bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre 53 Lisans, 31 Önlisans, 44 Lise, 10 

Ortaokul,  3 İlkokul muzunu memur personelimiz vardır. 5393 sayılı kanunu 49 maddesine göre sözleşmeli 

personel olarak çalışan 4 lisans mezunu ve 4857 Sayılı Kanuna tabi kadrolu işçi olarak çalışan  8 Lisans, 10 

Önlisans,  59 Lise,  11 Ortaokul,  141 İlkokul ve 3 Okuryazar vardır. 

*31/12/2015 tarihi itibariyle 141 adet memur , 232 adet daimi işçi, 4 adet sözleşmeli personel olmak üzere 

toplam personel sayısı 365 adettir 

*Belediyemiz Memurlarından 20 ile 30 arası 3 kişi,30 ile 40 arası 44 kişi,40 ile 50 arası 49 kişi,50 ile 60 yaş 

arası 42 kişi, 60 ile 70 arası  3 kişi memur personelimiz çalışmaktadır. 

*Memur, işçi yıllık izin evrakı 710 adet hazırlanmıştır. 

*Belediyemiz bünyesinde bulunan personellere 533 adet görevlendirme yazısı yazılarak ilgili personellere ve 

birimlere tebliği yapılmıştır.  

*Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre ve 4857 sayılı Kanuna tabi çalışanlar dahil yıl 

içerisinde aldıkları 396 adet iş görmezlik raporu ile ilgili veriler, SGK internet ortamında raporların işlemleri 

yapılmıştır. 

*Memur ve işçi personel maaş ve ikramiyelerinin zamanında düzenli bir şekilde yapılabilmesi için memur 

kadro derece/kademe ilerlemesi, personellerce alınan iş görmezlik raporları, yıllık izin durumları ile ilgili 

işlemler yapılarak ilgili Müdürlüğe zamanında verilmiştir. 

*Memur personel maaş hesaplamaları için yan ödeme cetvelleri hazırlanarak düzenli bir şekilde Valilik 

Makamına gönderilmiştir. 

*Memur personellerin mal bildirimi ve aile bildirimi işlemleri yapılmıştır. 

*Memur personellerin sicil raporları ve sicil terfii işlemleri yapılmıştır. 

*Memur personellerin intibak işlemleri yapılarak HİTAP veri sistemine özlük bilgileri girilmiştir.  

*Memur personellerin sendika üyelik işlemleri yapılmıştır. 
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*5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/B-C maddesi gereğince Belediyemiz bünyesinde bulunan 2 adet memura 

Hususi Damgalı Yeşil Pasaport almaları için gerekli evraklar düzenlenerek pasaport almaları sağlanmıştır. 

*Belediyemizin ihtiyaç duyduğu birimlerde,  Okul döneminde 27 adet Lise ve yaz döneminde 22 adet 

üniversite öğrencisine zorunlu stajları yaptırılmış, öğrencilerin devam durumu, bölümlerine göre stajerlik 

eğitimleri, izin ve rapor durumları ve aylık ödenekleri ile ilgili işlemleri yapılmıştır. 

*Müdürlüğümüze kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile kişilerden gelen toplam 408 adet evraka 384 adet 

cevap yazısı yazılmıştır. 
* Belediyemiz müdürlüklerine zimmet defteri ile 2620 adet yazı  teslim edilmiştir. 

 

 

                 Mali Bilgiler  

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI BÜTÇE HARCAMA RAPORU 

  

Açıklama 
 Bütçe 

Toplamı  
 Eklenen   Düşülen   Net Bütçe    Harcanan  

 İptal Edilen 

Ödenek  

PERSONEL GIDERLERI     546.000,00            61.000,00       7.000,00          600.000,00       363.473,51          236.526,49    

SOSYAL GUVENLIK 

KURUMLARINA 

DEVLET PRIMI 

GIDERLERI 

    240.000,00              240.000,00         43.749,47          196.250,53    

MAL VE HIZMET ALIM 

GIDERLERI 
    342.000,00       4.003.000,00       3.000,00       4.342.000,00       235.003,96       4.106.996,04    

TOPLAM  1.128.000,00       4.064.000,00     10.000,00       5.182.000,00       642.226,94       4.539.773,06    

 

 

                   Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

 

Müdürlüğümüzün 2015 mali yılı bütçesine 1.128.000,00 TL ödenek konulmuştur.  Yıl içerisinde eksik gelen 

ödenek kalemlerine yapılan aktarmalarla ödenek toplamı 5.182.000,00 TL  olmuş, bu ödeneğin 642.226,94 

TL’si harcanmış, kullanılmayan 4.539.773,06 TL ödenek yıl sonunda imha edilmiştir. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

       Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

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

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

idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 

sapladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

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

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

beyan ederim. 30/03/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Mustafa GÖNÜL 

Bilgi İşlem Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 

 Belediye Kanunu ve diğer kanunlar ile müdürlüğümüz 

yönetmeliğinin verdiği görev ve yetki çerçevesinde 

belediyemizin misyon ve vizyon tanımına uygun şekilde 

düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun hizmet verilmesini 

sağlamak. 

 

 Belediyemiz birimlerine çalışmaların kesintisiz 

şekilde sürdürülmesi için teknik destek sağlamak. 

 

 İnsan Kaynakları 

 

31.03.2015 tarihinden 31.03.2016 tarihine kadar 

personel durumumuz. 

4 daimi işçi, 5 Şirket personeli ve 1 sözleşmeli personel 

ve 1 memur ile devam etmekteyiz. 

1- 4 daimi işçimiz 

a. 1 Daimi işçimiz Bilgi İşlem Sorumlusu, 

b. 1 Daimi işçimiz Tapu Müdürlüğü bünyesinde, 

c. 1 Daimi işçi Kadriye Hizmet biriminde sekreter. 

d. 1 Daimi işçi Müdürlüğümüze ait Telefon ve diğer ödemeler ile ilgili takibi,  

1 Sözleşmeli personel yazılım ve ARGE sorumlusu, 

1 Memur, 

4 Şirket personeli bünyemizde 1 şirket personeli Basın Yazın Müdürlüğünde görünmekle beraber 

5 şirket personeli ile beraber çalışmaktayız. 

2- Müdürlük büromuzda 

a. 1 Personel Evrak, telefon ve arıza takibi 

b. 1 Personel Yazılım Bakım onarım 

c. 1 Personel Donanım Bakım onarım 

d. 1 Personel Network Bakım onarım 

e. 1 Personel İnternet evi sorumlusu 

f. 1 Sözleşmeli personel ARGE ve teknik danışmanlık sorumlusu olarak hizmette devamlılığı 

sağlıyoruz. 

g. 1 Personel Bilgi İşlem Sorumlusu  

h. 2 Personel Santral görevlisi, Şikâyet İstek takip veri işleme 

i. 1 Personel Büyükşehir Belediyesi Serik Koordinatörü Ramazan ETLİ’ nin sekreteri. 

j. 1 Personel Tapu Müdürlüğü bünyesinde. 

 Sunulan Hizmetler 

 

 1-Bilgi İşlem Müdürlüğümüz 2015-2016 yıllarında yaklaşık olarak 200 adet pc, 80 adet yazıcılara 

destek ve hizmet vermiştir. 

 2-Firewall, DNS sunucu, Uygulama sunucu ve Web sunucu kurulmuş olup, web yayınının belediye 

binasının içinden yapılması sağlanmıştır. 

3-BİLGİ 
İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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 3-Belediyemizce 2009 yılında devreye sokulan e-belediye uygulaması ile mükelleflerimizin borçlarını 

web sitemiz üzerinden ödemelerine imkân sağlanmıştır. 

 4-Müdürlüğümüzce Web sitemiz yeniden yapılandırılmış olup, yayınlanmaktadır. 

 5-Belediyemiz bünyesinde kullanılan bilgisayar donanım ve yazılımlarda meydana gelen teknik ve 

yazılımsal sorunlar anında çözülmüş, sistemimizin sorunsuz bir şekilde çalışması sağlanmıştır. 

 6-Belediyemiz bünyesinde hizmet takip sistemi kurulmuş; vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikâyetler 

internet ortamında ilgili müdürlüklere gönderilerek sorunlarının zamanında çözülmesi sağlanmıştır.  

1. Beldelerin Bağlantılarının Sağlanması 

a. Tahsilatlar 3 mahallemizde yerinde devam ediyor 

2. Resmi web sayfasının Yenilenmesi 

a. Web sayfasının Tasarlanması 

b. Web Sayfasının Uygulanması 

c. Sonlandırılması 

3. Mesajlaşma Sisteminin Kurulması 

a. Bilgisayarlar arası Mesajlaşma Sistemi 

b. Dosya Paylaşım Sistemi 

Devam Eden 

1. Merkezi Yönetim Yazılımının Geliştirilmesi 

a. Evrak, Dilekçe Takip Sistemi  

b. Birimler Arası Yazışmalarının Hızlandırılması 

c. Sayısal Arşivleme Sisteminin Geliştirilmesi 

d. Çağrı Merkezinden Gelen İstek, Şikayet vs…  nin Sisteme Girilerek görev Oluşturulması  

e. Bu görevlerin Personellerin takibi yanı sıra vatandaşlarında başvurularının sistem üzerinden 

takip edilmesi 

f. Amaç herhangi bir vatandaşın herhangi bir başvurusuna zamanın cevap vermek, 

Bilgilendirmek 

g. Kullanılacak Haberleşme Kanalları 

i. SMS 

ii. Telefon 

iii. İnternet 

iv. Mail 

Rutin Faaliyetler 

1. Bilgisayar Bakım Onarımı 

2. Ofis Araç ve Gereçlerin Bilgisayar Bağlantısının Sağlanması (Yazıcı Tamiri) 

3. Sürekli Bağlantıda Kalınması 

4. Birimlerin ihtiyaçlarına Teknolojik danışmanlık sağlanması 

5. Santralin bakım Onarımı 

6. Gerektiğinde Personele Bilgisayar Eğitiminin verilmesi 

7. Sistemin her şartlarda çalışabilir durumda tutulması 

 

İş yoğunluğumuzun ve veri akış hızımıza yetişebilmek, bilgilerimizin güvenilir ortamda saklanabilmesi için 

Stroge (depolama ünitesi) alındı : 87.000,00.TL. Yedekleme ortamlarımızın disk kapasitesi 8 TB dan 16 TB’ 

a çıkartılmış olup UPS sistemlerimizin periyodik bakımları yapılmaktadır. 

Mevcut da 1 adet HB DataBase server, 1 Adet HP Uygulama Server, 1 adet Sinkar’ a ait HP Uygulama 

server ve 1 Adet İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait NetCad server, 1 adet Dell server, 3 Access 

point(kablosuz internet bağlantısı) 1 Firewall (Cryberoam), 10 adet ADSL aboneliği ve 1 adet Metro 

internet(30 Mbps), 1 adet HP storage (depolama ünitesi 7 TB) 2 adet ADSL ile Yukarıkocayatak ve Gebiz 
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mahallelerimizde, 1 adet point to point bağlantı ile Kadriye mahallemizde hizmetin devamını sağlamakta olup, 

6 adet faks aboneliğimiz vardır.  

Hyper-V sanallaştırma programı kullanılarak “Elektronik Belge Yönetimi” için yapılan yazılım 

çalışmalarımız için 1 adet sanal server, Local ağda haberleşme ve dosya paylaşımı için 1 adet sanal server, 

uzak mahallerimizde hizmetin devamı için 2 adet sanal server oluşturulmuş olup 13 tane sanal server 

kullanmaktayız. 

 

  

AÇIKLAMA 

 NET 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ  

 ÖDENEN 

BÜTÇE 

GİDERLERİ  

 İPTAL 

EDİLEN 

ÖDENEK  

PERSONEL GIDERLERI 
        

343.000,00    

        

173.715,11    

     

169.284,89    

SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET 

PRIMI GIDERLERI 

          

70.000,00    

          

38.033,98    

       

31.966,02    

MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 
     

1.184.000,00    

        

810.929,10    

     

373.070,90    

SERMAYE GIDERLERI 
        

475.000,00    

        

124.969,84    

     

350.030,16    

TOPLAM 
     

2.072.000,00    

     

1.147.648,03    

     

924.351,97    

 

 
 

 

1. Belediye Sever için Stroge alındı : 87.000,00.TL  

2. Belediye bina içi ve dışına güvenlik kameraları yerleştirildi. Otopark + 29 adet IP Kamera….. 

3. AC – GROUP 

 Antivürüs Alımı 150 adet  

 Firewall 3 yıllım Lisans 

 Toplam 18.000,00 TL 

4. JETTEK 

 Telefon Santralinin Kodlanması 

 Yeni IP telefonlar 

5. EBYS Bilgi İşlem Müdürlüğünce Program tasarlanıp yazılarak kullanıma sunuldu. Ücretsiz (Piyasa 

Değeri : 80.000,00+KDV TL)  

343.000,00 

70.000,00 

1.184.000,00 
475.000,00 

2.072.000,00 

2.547.000,00 

NET BÜTÇE ÖDENEĞİ

PERSONEL GIDERLERI

SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI

MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI

SERMAYE GIDERLERI

TOPLAM



SERİK  BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 

34 

 

6. Şikayet Kayıt Sistemi Bilgi işlem Müdürlüğünce tasarlanıp program yazıldı ve kullanıma sunuldu.  

Eşdeğeri : MUBİM 

7. Proje yönetimi  Bilgi işlem Müdürlüğünce tasarlanıp program yazıldı ve kullanıma sunuldu.  (Piyasa 

değeri : 150.000,00TL) 

8. Personel Giriş Çıkış Takip Programı Bilgi işlem Müdürlüğünce tasarlanıp program yazıldı ve 

kullanıma sunuldu.  (Piyasa değeri : 10.000,00 TL) 

9. Araç işlem takip programı Bilgi işlem Müdürlüğünce tasarlanıp program yazıldı ve kullanıma sunuldu.  

(Piyasa değeri : Bilinmiyor) 

10. EBYS web ara yüzü Bilgi işlem Müdürlüğünce tasarlanıp program yazıldı ve kullanıma sunuldu.   

11. Şikayet web arayüzü Bilgi işlem Müdürlüğünce tasarlanıp program yazıldı ve kullanıma sunuldu.   

12. Şikayet Mobil arayüzü Bilgi işlem Müdürlüğünce tasarlanıp program yazıldı ve kullanıma sunuldu.   

 

Amaç ve Hedefler 

 

 Belediyemiz hizmetlerinin hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi için güçlü ve teknolojik 

bir yapıya kavuşturulması amacı ile birimlerinin bilgisayar, telefon ve internet desteğinin sağlanması...  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

       Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

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

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

idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 

sapladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

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

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

beyan ederim. 30/03/2016 

 

                                                                                                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet YILDIRIM 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 -İlgili Kanun, Yönetmelik, Tüzük hükümlerine uygun 

şekilde Belediyenin evrak kayıt sisteminin tutulması 

 -Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ile İhtisas 

Komisyonlarının faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde 

yürütülmesinin sağlanması ile Belediye Başkanı tarafından 

verilen diğer görevleri yapmak.           

            

  İnsan Kaynakları  

 Müdürlüğümüz, 6 memur ve 1 daimi işçi olmak üzere 

7 personel ile hizmet vermektedir. Ayrıca müdürlüğümüz 

bünyesinde bulunan Evlendirme Memurluğunda 1 daimi işçi 

ve 2 memur  görev yapmaktadır. 

      

  Sunulan Hizmetler 

 A) Belediye Meclisi ile ilgili hizmetler 

   B) Belediye Encümeni ile ilgili hizmetler 

 C) Evlendirme ile ilgili hizmetler 

 D) Genel evrak kayıt ile ilgili hizmetler 

             E) İhtisas Komisyonları ile ilgili hizmetler 

 F) Diğer hizmetler,      

 

 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimiz her ayın ilk haftası en az 

bir defa olmak üzere toplanmış, 19 birleşim yapmış, bu birleşimlerde 224 adet karar almıştır. 

 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi uyarınca, Belediye Encümenimiz 2014 yılında her hafta 

Pazartesi günleri olmak üzere 52 kez toplanmış, bu toplantılarda 840 adet konu görüşülerek karara 

bağlanmıştır.  

              2014 yılı içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu tarafından  yabancı 

uyruklularla yapılanlar dahil toplam 944 adet nikah yapılarak İlçe Nüfus Müdürlüğüne mernis bildirimleri 

gönderilmiştir. 18 adet Evlenme İzin Belgesi (Nakil Evlilik ) düzenlenmiştir.Ayrıca evlendirme işlemleriyle 

ilgili olarak 70 adet resmi yazışma yapılmıştır. 

           2014 yılı içerisinde 5333 adet gelen evrak, 8637 adet giden evrak, 5833 adet dilekçe kaydı yapılmıştır.

  

  Mali Bilgiler 

Yazı İşleri Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçe Harcama Raporu 

Açıklama B. Toplamı Eklenen Düşülen Net Bütçe Harcanan 
Kalan 

Ödenek 
 

PERSONEL 

GİDERLERİ 

498.000,00 

 
122.000,00 

 

64.000,00 

 
556.000,00 

 

501.154,29 

 

54.845,71 

 
 

SOSYAL 

GÜVENLİK 

KURUMLARINA 

D.PRİMİ 

GİDERLERİ 

129.000,00 

 
  

129.000,00 

 

73.499,92 

 

55.500,08 

 
 

MAL VE HİZMET 

ALIM 

GİDERLERİ 

1.245.000,00 

 

33.000,00 

 

333.000,00 

 

945.000,00 

 

124.598,91 

 

820.401,09 

 
 

Genel Toplam 
1.872.000,00 

 

155.000,00 

 

397.000,00 

 

1.630.000,00 

 

699.253,12 

 

930.746,88 

 
 

 

  

 

4-YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

 

 Müdürlüğümüzün 2015 yılı bütçesine 1.872,000,00 TL ödenek konulmuştur. Yıl içerisinde eksik gelen 

kalemlere yapılan aktarmalar sonucu 1.630,000,00 TL olmuş , bu ödeneğin  699,253,12 TL harcanmış, 

kullanılmayan 930.746,88 TL  ödenek yıl sonunda imha edilmiştir.       

 

 

 Performans Bilgileri 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET-PERFORMANS TABLOSU 

 TANIMLAR 

BÜTÇE 

YILI 
MALİYETİ 

HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN PERFORMANS 

 KURUMSAL YAPININ VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ 

 Etkin,Verimli ve Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması 

 

Belediyenin iki karar organı olan Meclis 

ve Encümen faaliyetlerini kanun ve 

yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve 
Belediyeye intikal eden resmi evrak ve 

dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve 

kuruluşlara yazılan yazıları konularına 
göre ayırmak ve Belediye Başkanının 

yazışmalarını yapmak. 

   

 

P. Göstergesi 1 Bütçe Gerçekleşme Oranı  
 

   

P. Göstergesi 2 Encümen Oturum Sayısı 
  

 51  

P. Göstergesi 3 Encümenden çıkan karar sayısı 
  

 706  

P. Göstergesi 4 Meclis oturum sayısı 
  

 22  

P. Göstergesi 5 Meclisten çıkan karar sayısı 
  

 155  

P. Göstergesi 6 Gelen Dilekçe sayısı 
  

 10.271  

P. Göstergesi 7 Gelen Evrak Sayısı 
  

 6.282  

P. Göstergesi 8 Giden Evrak Sayısı 
  

 9.964  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

       Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

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

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

idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 

sapladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

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

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

beyan ederim. 30/03/2016 

 

                                                                                      

    

       

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Mustafa GÖNÜL 

Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 

 



SERİK  BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 

39 

 

 

 

 

 

 

  

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Serik 

Belediyesi’nin amaçları prensip ve politikaları ile bağlı bulunan 

mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar 

çerçevesinde, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek tüzel 

kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde 

sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler 

yürütmekten, Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka 

benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın 

yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlamasından, 

halkında yönetim hakkındaki düşüncelerinin yönetimden 

beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmekten,  

kurumun faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmekten, Serik Belediyesi’nin faaliyetlerinin ve 

hizmetlerinin halka basılı, sayısal ve sosyal medya aracılığı ile duyurulmasından, yerel basında ve ulusal 

basında yer alan Serik Belediyesi’ni ilgilendiren haberlerin takibinden, arşivinin yapılmasından sorumlu olan 

müdürlüktür. 

 

İnsan Kaynakları 

Müdürlüğümüz, 1 Memur , 1 Basın Danışmanı, 5 personel ile hizmet vermektedir. 

Sunulan Hizmetler  

 Belediyemizin çalışmalarına ilişkin haberlerin medyaya aktarılmasını sağlamak, 

 Belediye ile ilgili yazılı ve görsel basında yer alan haberleri zamanında ve eksiksiz takip edip 

arşivlemek,  

 Belediyemize ait birimlerin faaliyetlerin fotoğraf çekimlerini gerçekleştirerek arşivlemek, 

 Başkanlık makamınca yapılması istenilen iş ve çalışmaları gerçekleştirmek, 

 Belediyemizce yapılan faaliyetlerin halka duyurulması amacıyla dergi, braşür vb. çalışmalarını 

yürütmek, 

 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde belediyemize yapılan tüm başvuruları ( 

elektronik rotamda ve yazılı) kayda alıp ilgili birimlere bildirmek ve birimler aracılığı vatandaşa 

iletmek,  

 Belediyemizin yaptığı organizasyonlara destek sağlamak, 

 Diğer birim, kurum ve kuruluşlardan gelen evrakları kayda alıp, cevaplamak, 

 Halkın sorun ve ihtiyaçlarını dinleyip ilgili birimlere bilgi vermek ve çözüm için yardımcı olmak, 

 Muhtarlarımızın bildirdiği mahalleleri ile ilgili ihtiyaç ve sorunlarını ilgili birim ve kurumlara 

iletilmesinde yardımcı olmak, 

 Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili afiş, billboard megalight hazırlamak, 

 Hazırlanmış olan afiş vb. ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan ilan panolarına astırmak ve halkın 

bilgilenmesini sağlamak, 

 Kutlama ( bayram kutlama, özel gün, açılış vb. ) amaçlı billboard, megalight, raketlerin hazırlanması 

sağlamak, 

 

 

 

5- BASIN 
YAYIN VE 
HALKLA 
İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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MALİ BİLGİLER 

 

 

 

 

Temel Mali Tablolar İle İlgili Açıklama 

 

Müdürlüğümüzün 2015 yılı bütçesine 583.000,00 TL ödenek konulmuştur. Yıl içerisinde eksik gelen 

kalemlere yapılan aktarmalarla toplam ödenek toplamı 1.305.000,00 TL olmuş, bu ödeneğin 1.171.806,13 

TL harcanmış, kullanılmayan 133,193,87 TL ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir 

AÇIKLAMA 

BÜTÇE 

İLE 

ÖDENEN 

ÖDENEK 

EKLENEN DÜŞÜLEN 
NET 

BÜTÇE 
HARCANAN KALAN 

BÜTÇE 

ORTALAMA 

PERSONEL 

GİDERLERİ 
113.000.00   113.000.00 11.328.19 101.671.81  

SOSYAL 

GÜVENLİK 

KURUMLARINA 

D.PRİMİ 

GİDERLERİ 

24.000.00   24.000.00 1.134.24 22.865.75  

MAL VE 

HİZMET 

GİDERLERİ 

446.000.00 818.000.00 96.000.00 1.168.000.00 1.159.343.69 8.656.31  

GENEL 

TOPLAM 

583.000.00 818.000.00 96.000.00 1.305.000.00 1.171.806.13 133.193.87  
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PERFORMANS BİLGİLERİ 

 
 Resmi Yazışmalar: Belediyemiz Yazı İşleri aracılığı ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile 

Müdürlüğümüzü ilgilendiren yazılar titizlikle incelenerek kayda alınır, incelenir, cevaplanır. 

 

 Alo 150 BİMER: Antalya Valiliği Alo 150 Bimer hattından tarafımıza gönderilen şikayet ve 

talepler iç yazışma ile ilgili birimlere gönderilmektedir. İlgili birimlerle koordineli çalışılarak 

vatandaşımızın şikayetini çözüme kavuşturmak için ilgili çalışmalar yürütülmektedir. 

 

 E-Mail: Belediyemizin hesabı olan serik@serik.bel.tr adresine gelen e-mailler iç yazışma 

olarak ilgili birimlere gönderilir ve vatandaşlarımızın istek ve talepleri değerlendirir. 

Şikayetlerin en hızlı şekilde çözüme ulaştırılması için gerekli çalışma başlatılır. 

 

 Beyaz Masa: Belediyemize gelen vatandaşlarımızın hizmet binası girişinde beyaz masada 

karşılanarak, sorunları dinlenir ve ilgili birime yönlendirilerek iş ve işlemlerinin çözüme 

kavuşması sağlanmaktadır. Ayrıca belediye binamızda gelen misafirlerin taleplerini ve 

şikayetlerini bildireceği şikayet kutularımız bulunmaktadır. Haftalık periyotlar ile talep ve 

şikayetler incelenir. İlgili müdürlüklere gönderilmektedir. 

 

 Basın Mensupları İle İletişim: Belediyemizin düzenlediği toplantı, açılış ve temel atma 

törenleri, kültürel ve sosyal alanda yapılan organizasyonlara basın mensuplarının daveti 

Müdürlüğü’müzce yürütülür. Ayrıca periyodik olarak yerel basın yayın kuruluşları ziyaret 

edilmektedir. 

 

 Basın Bülteni ve Basın Açıklaması: Belediyemiz faaliyetleri ile ilgili ekonomik, sosyal, 

kültürel konularda haber niteliği taşıyan her türlü yazılı bilgili ‘Basın Bülteni’ olarak 

hazırlamak ve yayınlamak , ayrıca kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla, gerektiğinde basın 

açıklaması hazırlamak ve yapılmasını sağlamak, 

 

 Basın Bülteni İçin Gazetelere Abone Olunması:  Yerel Ve Ulusal Gazetelere Abone 

Olunarak başkanımız, belediyemiz ile ilgili çıkan haberler arşivlenir. Toplam 8 adet ulusal 

gazeteye abone olmuştur. 

 

 Yerel Gazeteler: İlçemiz sınırları içerisinde 1 adet günlük ( Ayyıldız Gazetesi), 6 Adet 

Haftalık ( Serik Hedef, Serik Postası, Serik Manşet, Serik Haber, Serik Akdeniz, Serik İlke 

Gazetesi ) ve Antalya’da neşrolan Antalya Gazetesi olmak üzere toplam 8 adet yerel gazetelerin 

takibi yapılarak digital ve dosya  haber arşivi oluşturulur. 

 

 Ulusal Gazeteler: Hürriyet, Milliyet, Sabah, Posta, Akşam , Haber Türk, Türkiye, Star, Yeni 

Şafak Gazeteleri olmak üzere toplam 9 Adet gazetenin takibi yapılarak digital ve dosya  haber 

arşivi oluşturulur. 

 

 Web Haber Taraması: Günlük olarak internette arşiv taraması yapılır ve arşivimize eklenir.  

mailto:serik@serik.bel.tr
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 Fotoğraf ve Video Çekimi: Belediye Hizmetlerinin tanıtımı ve arşivlenmesi için görsel 

tasarımı fotoğraf, CD, video kaset hazırlanması ve video arşivinin oluşturulması için gerekli 

çekim ve montaj çalışmaları yapılmaktadır. 

 

 Anı Fotoğrafları: Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yaptığımız bir çok kültürel etkinliklerde 

vatandaşlarımızın Belediye Başkanı ile beraber çekildiği fotoğraflar basılarak, 

vatandaşlarımıza çerçeveli olarak hediye edilir. 

 

 

 Dergi :  Belediyemizin haberlerin ve faaliyetlerinin  yer aldığı 6 aylık periyotlarla basılması 

sağlanan dergimiz için gerekli veriler hazırlanarak tasarım çalışmaları titizlikle yürütülür. 

Yankı dergimizin  1. ve 2. sayısı çıkarılmıştır. Ayrıca ilçemizin tanıtımı ve belediye 

faaliyetlerimizin halka duyurulması için Medyana prestiji yüksek olan dergilerde zaman zaman 

röportajlar hazırlanıp, yayınlanması sağlanmaktadır.  

 

 Sosyal Medya: Belediyemizin özellikle Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park Ve Bahçeler 

Müdürlüğümüzün yapmış oldukları çalışmaların fotoğraf ve bilgileri derlenerek Facebook, 

Twitter, İnstagram sayfalarından günlük olarak paylaşılır. 

 

 Doğum Günü Kutlama: Facebook belediye hesabımızda kayıtlı olan vatandaşlarımızın 

doğum günleri kutlanarak, iyi dileklerde bulunur. 

 

 Megalight Billboard Afiş, Raket : Sosyal ve Kültürel Belediyecilik kapsamında tüm 

düzenlenen etkinlikler, kutlamalar, özel günler ve belediyemizin faaliyetlerin tanıtımı için 

gerek görülen billboard , afiş tasarımların yapılarak, görsel alanlara asılması sağlanır. 

 

 Kiralama İşlemleri: Megalight ve Billboard kiralama İşlemleri: Belek ve Kadriye ‘de bulunan 

Billboard ve Megalight kiralamak isteyen vatandaş ve şirket sahiplerine gerekli bilgiler verilir. 

Gelir Şefliği birimi ile koordineli çalışarak kiralama işlemlerine yardımcı olunur. 

 

 Levha Çalışmaları: Belediyemizin alt ve üst yapı çalışmalarını gösteren levhalarının 

yapılması , ilgili kavşak ve yol ve refüjlere yerleştirilme işlemleri yapılır. 
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2015 YILI PERFORMANS ÖLÇÜLERİ 
YAZIŞMALAR: 

RESMİ YAZIŞMA 

GELEN (2015) 

377 

RESMİ YAZIŞMA 

GİDEN  (2015) 

586 

 

ALO 150 BİMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilboard, Megalight Sayıları 

Broşür 26000 

Afiş Baskı 118 

Branda 171 

Bilboard 808 

Megalight 121 

Raket 118 

Ayaklı Tabela 490 

Germe Tabela 13 

Saç Tabela 26 

Tabela Yönlendirme 65 

Yol Tabelası 105 

Türk Bayrağı 200 

Afiş Baskı montaj 26 

Çerçeveli Tabela  1 
 

 

AY 
2015 YILI BİMER GELEN 

EVRAK SAYISI 

OCAK 22 

ŞUBAT 40 

MART 26 

NİSAN 44 

MAYIS 43 

HAZİRAN 49 

TEMMUZ 59 

AĞUSTOS 44 

EYLÜL 25 

EKİM 38 

KASIM 45 

ARALIK 25 

TOPLAM 460 
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2015 YILINDA GELEN E- POSTA GRAFİKSEL TABLO VE  

AYLIK BAZINDA VERİLER 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AY VERİLER 

OCAK 2015 232 

ŞUBAT 2015 246 

MART 2015 291 

NİSAN 2015 302 

MAYIS 2015 215 

HAZİRAN 2015 228 

TEMMUZ 2015 267 

AĞUSTOS 2015 224 

EYLÜL 2015 196 

EKİM 2015 232 

KASIM 2015 268 

ARALIK 2015 248 

TOPLAM 2949 
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YEREL VE ULUSAL BASINDA YER ALAN HABER SAYILARIMIZ 

YEREL BASIN 

YEREL GAZETELER OCAK ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 

AYYILDIZ GAZETESİ 20 22 36 43 33 32 25 21 25 45 32 21 355 

ANTALYA GAZETESİ 10 15 21 18 14 15 7 14 1 17 19 16 167 

SERİK İLKE GAZETESİ 12 28 31 29 22 21 16 22 28 26 24 24 283 

SERİK HABER 
GAZETESİ 11 20 22 26 24 24 29 22 35 28 29 18 288 

SERİK AKDENİZ 
GAZETESİ 21 16 18 30 21 19 15 22 20 23 20 21 246 

SERİK POSTASI 
GAZETESİ 19 30 25 32 31 27 24 23 22 31 26 20 310 

SERİK HEDEF 
GAZETESİ 15 20 18 25 23 14 18 15 15 23 19 14 219 

SERİK MANŞET 
GAZETESİ                   7 20 18 45 

 

 

ULUSAL BASIN 
 
 
 

ULUSAL GAZETELER OCAK ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 

HÜRRİYET GAZETESİ 1 2 8 7 4 2 1 2 8 1 5 3 44 

MİLLİYET GAZETESİ 1 6 11 16 9 8 10 3 8 7 8 7 94 

SABAH GAZETESİ 3 4 7 12 2     2 4 3 2 2 41 

YENİ AKİT GAZETESİ             1           1 

STAR GAZETESİ               1         1 

YENİ ŞAFAK GAZETESİ               1 1 1 1   4 

TÜRKİYE GAZETESİ   1   4         2   1   8 

POSTA GAZETESİ                 1 2 4 1 8 

AKŞAM GAZETESİ                     6 5 11 

HABER TÜRK 
GAZETESİ                   2 2 2 6 

 

YEREL, ULUSAL VE DERGİLERDE ÇIKAN KUTLAMA VE DAVET İLANLARI 

Belediyemizin tanıtımı, faaliyetlerin duyurulması ve özel günlerde kutlama ilanları , yerel, ulusal ve 

dergilerde ilan olarak yayınlanmış olup, toplam 70 adet ilan yayınlanmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEREL 5 

ULUSAL 11 

DERGİ 54 

TOPLAM 70 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

       Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

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

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol       Bu raporda 

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

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

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

sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli 

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

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

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

olmadığını  beyan ederim. 30/03/2016 

 

                                                                                                                

       

                

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzaffer YILMAZ 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

 

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 sayılı 

Belediye kanununun 48. Maddesi ve norm kadro ilke ve 

standartlarına uygun olarak kurulmuş olup 5018 Sayılı 

Mali Yönetim ve kontrol Kanununda belirtilen görev ve 

sorumluluk ilkesine dayanılarak Belediye Başkanı veya 

görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısı’na bağlı 

olarak çalışan bir birimdir.   

            

  İnsan Kaynakları  

 Müdürlüğümüz, 1 müdür 4 memur ve 2 daimi işçi olmak üzere toplam 7 adet belediye personeli ve 

2 adet şirket elemanı ile hizmet vermektedir.  

      

  Sunulan Hizmetler 

   Belediye birimlerine ilgili yasalar ve yönetmeliklerle verilen hizmetlerin ifası için gerekli 

ihtiyaçların yürürlülükte bulunan yasa ve yönetmelikler uyarınca 4734 sayılı kanunun 22. maddesine göre 

temin etmek ve doğrudan birimimize verilen görevleri yerine getirmektir. 

            Bu bağlamda 01/01/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında Belediye birimlerine ait 2534 adet fatura 

işlem görmüş ve muhasebeleştirilerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Birimimize bu 

tarihler arasında 275 adet gelen yazı, 57 adet de giden yazı kaydı yapılmıştır. 

  

   

 

  

  Mali Bilgiler 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçe Harcama Raporu 

Açıklama B. Toplamı Eklenen Düşülen Net Bütçe Harcanan 
Kalan 

Ödenek 

Büt. 

Or% 

PERSONEL 

GİDERLERİ 

320,000.00 

 
7,000.00 

 

7,000.00 

 
230,236.32 

 

230,236.32 

 

89,763.68 

 
71.94 

SOSYAL 

GÜVENLİK 

KURUMLARINA 

D.PRİMİ 

GİDERLERİ 

75,000.00 

 
  

40,086.79 

 

40,086.79 

 

34,913.21 

 

53.45 

 

MAL VE HİZMET 

ALIM 

GİDERLERİ 

768,000.00 

 

68,000.00 

 

68,000.00 

 

242,007.31 

 

242,007.31 

 

 

525,992.69 

 

 

31.51 

 

Genel Toplam 
1,163,000.00 

 

75,000.00 

 

75,000.00 

 

650,669.58 

 

512,330.42 

 

650,669.58 

 

44.05 

 

 

 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

6-DESTEK 
HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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 Müdürlüğümüzün 2015 yılı bütçesine 1,163,000.00 TL ödenek konulmuştur. Yıl içerisinde eksik 

gelen kalemlere yapılan aktarmalarla ödenek toplamı 1,238,000.00 TL olmuş , bu ödeneğin 512,330.42 TL 

harcanmış, kullanılmayan 650,669.58 TL  ödenek yıl sonunda imha edilmiştir.       

 

 

   

 

Performans Bilgileri 

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET-PERFORMANS TABLOSU 

 TANIMLAR 
BÜTÇE 

YILI 

MALİYETİ 

HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN PERFORMANS 

 KURUMSAL YAPININ VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ 

 Etkin,Verimli ve Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması 

 

Müdürlüğümüz 5393 sayılı 

Belediye kanununun 48. 

Maddesi ve norm kadro ilke ve 

standartlarına uygun olarak 

kurulmuş olup 5018 Sayılı 

Mali Yönetim ve kontrol 

Kanununda belirtilen görev ve 

sorumluluk ilkesine 

dayanılarak Belediye Başkanı 

veya görevlendireceği 

Belediye Başkan 

Yardımcısı’na bağlı olarak 

çalışan bir birimdir.   

 

   

 

P. Göstergesi 1 Bütçe Gerçekleşme Oranı  
 

   

P. Göstergesi 2 Girilen fatura sayısı 
  

 2534  

P. Göstergesi 3 Gelen  evrak sayısı 
  

 275  

P. Göstergesi 4 Giden evrak sayısı 
  

 57  

P. Göstergesi 5  
  

   

P. Göstergesi 6  
  

   

P. Göstergesi 7  
  

   

P. Göstergesi 8  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

       Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

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

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

sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli 

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

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

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

olmadığını  beyan ederim. 30/03/2016 

 

                                                                                                        

                     

                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bülent ZERENAY 

Fen İşleri Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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GENEL BİLGİLER 

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Misyon doğrultusunda, gerek ilgili yasa ve 

yönetmeliklerin, gerekse Belediye Başkanı ve meclisinin 

vermiş bulunduğu yetkiler doğrultusunda sorumluluk 

bilinci içerisinde Fen İşleri Müdürlüğümüz faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

Sürdürülen faaliyetler ve verilen hizmetler 

doğrultusunda tüm vatandaşlara eşit davranmak; yasa ve 

yönetmeliklerin ve yönetmeliklerin verdiği yetkileri sonuna kadar kullanmak; yasaya uygun olmayan 

konularında gerekçeleri ile birlikte vatandaşlara anlatmak, müdürlüğümüzün genel prensipleri arasında yer 

almaktadır. 

 

B- İDAREYE İLİŞLİN BİLGİLER 

1- Fiziksel Yapı 

Fen İşleri Müdürlüğü, Serik Belediyesi Hizmet Binasının 1. Katında müdürlük, teknik ve büro personeli, 

teknik destek hizmetleri binasında ise atölye ve elektrik işleri personelleri ile birlikte hizmet vermektedir. 

2- Teşkilat Yapısı 

a) Yol Bakım-Onarım ve Yapım Servisi 

b) Makine Sevk ve İdare Servisi 

c) İnşaat Servisi 

d) Satınalma ve Ön Muhasebe Servisi 

e) Kalem Servisi 

f) Keşif ve Metraj Ekibi 

g) Harita Servisi 

h) Kazı Ruhsat Servisi 

4734 sayılı kanun kapsamında 5 tanesi mal alımı, 4 tanesi yapım işi, 1 tanesi hizmet alımı olmak üzere 

10 adet ihale yapılmıştır. 

2015 yılı içerisinde 988 adet giden evrak, 736 gelen evrak, 459 dilekçe kaydı yapılmıştır. 

3- İnsan Kaynakları 

Müdürlüğümüz 15 Memur, 73 Daimi İşçi, 54 Şirket personeli ile hizmet vermektedir. 

 

7-FEN 
İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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Memur

Daimi İşçi

Şirket
Personeli

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

İDARİ İŞLER 

Satınalma 
ve Ön Muh. 

Yazışma ve 
Evrak 
Takibi 

Kazı 
Ruhsatı 

Keşif 
Metraj 
Ekibi 

Harita 
Servisi 

İnşaat İşleri 

Yol İşleri                            
(Yol Bakım Onarım) 
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI BÜTÇE RAPORU 

AÇIKLAMA 
BÜTÇE 

TOPLAMI 
EKLENEN DÜŞÜLEN 

NET 

BÜTÇE 

HARCANA

N 

KALAN 

ÖDENEK 

B

Ü

T

Ç

E 

O

R

T.

% 

PERSONEL 

GIDERLERI 
3.589.000,00 362.000,00 257.000,00 3.694.000,00 3.203.606,92 490.393,08 

11

2

% 

SOSYAL 

GUVENLIK 

KURUMLARIN

A DEVLET 

PRIMI 

GIDERLERI 

1.323.000,00     1.323.000,00 653.503,35 669.496,65 

20

2

% 

MAL VE 

HIZMET ALIM 

GIDERLERI 

7.010.000,00 
3.400.000,0

0 
894.000,00 9.516.000,00 7.879.296,17 

1.636.703,8

3 

89

% 

SERMAYE 

GIDERLERI 

16.825.000,0

0 

3.580.000,0

0 

3.580.000,0

0 

16.825.000,0

0 
9.690.395,57 

7.134.604,4

3 

17

4

% 

GENEL 

TOPLAM 

28.747.000,0

0 

7.342.000,0

0 

4.731.000,0

0 

31.358.000,0

0 

21.426.802,0

1 

9.931.197,9

9 

13

4

% 
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YAPILAN HİZMETLER 

 2015 Yılı içerisinde yaptığımız iki yapım ihalesi ile yaklaşık 15 km sıcak asfalt yol kaplaması yapıldı. 

   
 İlçemiz sınırları içerisindeki 64 Mahalleye Yaklaşık 30 Km Sathi Kaplama Asfalt Yol yaptık ve 

hizmete açtık. 

   
 

 

 

 İlçemiz sınırları içerisinde 285,65 km yol reglaj işlemleri yapıldı. 
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 İlçemiz genelinde çeşitli nedenlerle bozulan asfalt kaplama yollarda 503 ton asfalt malzemesi 

kullanılarak yama yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İlçemiz genelinde 3 km kaldırım yapıldı. 
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 2015 yılı içerisinde 6 km parke kaplama yol yapıldı. 
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 2015 yılı içerisinde 2697m Ф400/1500mm, 1269m Ф600/1500mm, 520m Ф800/1500mm, 1000m 

Ф1000/2000mm ebatlarında beton ve betonarme boru, 96 adet baks konulma işlemleri yapılmıştır. 

 

 
 

 İlçemizde Karataş, Etler, Çanakçı, Çatallar, Dorumlar, Kozağacı, Yukarı Çatma, Nebiler, 

Abdurahmanlar, Boğazkent, Cumalı, Şatırlı, Kürüş, Yukarı Kocayatak, ve Orta Mahallede Kapalı 

Alanları hizmete açtık. 
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 İlçemiz Üründü, Deniztepesi, Yanköy, Etler(Hapıllar) Köprülerini tamamlayıp hizmete açtık. 

Kayaburnu ve Kürüş Mahallelerindeki  mevcut Köprüleri de genişletme çalışması yaptık. 

   
 

 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan çeşitli Okullara Kantin, İstinat Duvarı, Parke Taşı Yapımı, Asfalt 

Dökme işlemlerini gerçekleştirdik. 

 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan çeşitli camilere İstinat Duvarı, Bahçe Parke Taşı, Boya yapımı ve 

gerekli görülen tüm tamiratlar yapıldı. 
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 İlçemiz Kozağacı ve Yanköy Mahallelerine kuran kursu yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hurda durumunda olan araçların bir kısmı atölye bölümümüzde yeniden kullanılır hale getirildi. 
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 2015 yılında Şehit düşen Barış AKKABAK anısında şehidin ailesine ev yapıldı. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

       Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

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

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

sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli 

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

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

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

olmadığını  beyan ederim. 30/03/2016 

 

        

 

  

Hikmet AĞCI 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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Görev, Yetki ve Sorumluluklar  

Belediye sınırlarında, yapılacak planlar ve bu planlar doğrultusunda inşa edilecek resmi ve özel bütün 

yapıların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla şehrin planlı bir şekilde 

yapılması için planların hazırlanması, yapıların var olan imar planına uygun olarak inşası ve tarihi dokunun 

korunması, şehirde inşa edilen yapıların planlara göre ve gerekli yaşsal şartları sağlayacak güvenilirlik ve 

kalitede olması için takip ve denetim çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Personel Durumu 

UNVAN SAYI 

Mimar  5 

İnşaat Mühendisi 4 

Harita Mühendisi 3 

Makine Mühendisi 1 

Orman Mühendisi 1 

Ziraat Mühendisi 1 

Şehir Plancı 2 

Peyzaj Mimarı 1 

Harita Teknikeri 4 

8-İMAR VE 
ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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İnşaat Teknikeri 6 

Elektrik Teknikeri 2 

Büro Personeli 7 

Şöför 1 

Toplam 38 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK  MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015 MALİ YILI BÜTÇE HARCAMA RAPORU 

  

Açıklama 
 Bütçe 

Toplamı  
 Eklenen   Düşülen   Net Bütçe    Harcanan  

 İptal Edilen 

Ödenek  

PERSONEL 

GIDERLERI 

     

1.549.000,00    

           

37.000,00    

           

37.000,00    

       

1.549.000,00    

       

1.167.268,19    
     381.731,81    

SOSYAL 

GUVENLIK 

KURUMLARINA 

DEVLET PRIMI 

GIDERLERI 

        

394.000,00    

           

18.000,00    

           

15.000,00    

           

397.000,00    

           

173.726,68    
     223.273,32    

MAL VE HIZMET 

ALIM GIDERLERI 

        

820.000,00    

        

466.000,00    

        

312.000,00    

           

974.000,00    

           

753.043,61    
     220.956,39    

SERMAYE 

GIDERLERI 

     

8.700.000,00    

     

5.735.000,00    

     

2.735.000,00    

     

11.700.000,00    

     

10.733.752,72    
     966.247,28    

TOPLAM 11.463.000,00 6.256.000,00 3.099.000,00 14.620.000,00 12.827.791,20 1.792.208,80 

 

Evrak Döküm Listesi 
 

 

İmar Kalemi İşlemleri 
 

Adet 
 
Gelen Evrak 2796 

 
Giden Evrak 6444 

 
Toplam 9240 

 

 

 

İnşaat ruhsatı İle İlgili Bilgiler Adet 

İmar Çapı 710 

Mimarı proje Onayı  235 

Yapı ruhsatı  300 

Yıkım Ruhsatı 44 

Kaçak Yapı Tutanağı 71 

Yapı Seviyesi Kontrolü 572 

İskan Belgesi  322 

Asansör Ruhsatı  81 

 

 
Çevre güvenliğini sağlamak için yıkılma tehlikesi bulunan binalara statik rapor tutularak 3194 sayılı 
İmar Kanununun 39. maddesine göre yasal işlemler yapılarak yıkımı sağlanmaktadır.  
 

Yapı Denetim Bürosundaki makine ve elektrik mühendisleri tarafından mimari projeye bağlı 

olarak kalorifer, elektrik tesisatı ve ısı yalıtım projelerinin onayı yapılmaktadır. Mahallinde asansör, ısı 
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yalıtım ve kazan kontrolleri yapılarak asansör ruhsat projeleri iskân müracaatları doğrultusunda 

verilmiştir. 

 
Harita Bürosu 
 
-3194 sayılı İmar kanununun 15. ve 16. Madde uygulamaları : 88 adet  

-3194 sayılı İmar kanununun 18. ve 19. Madde uygulamaları : 5 adet (Belpınar, Boğazak1, Boğazak 2 , 

Kökez1 ve Kökez2) gerekli yazışmaları ve kontrolleri yapılmıştır. 

-3402 Kadastro Kanununun 22/a bendine göre İlçemizdeki 33 adet Mahallenin  kadastro yenilemelerin 

askıya çıkış işlemleri ve yazışmaları yapılmıştır 

-Onaylı Mimari Projelere göre 45 adet vaziyet planı ve 5 adet ağaç rölevesi onaylanarak verilmiştir. 

-Yapı Ruhsatı alınarak başlanan inşaatlara arazi durumu incelenerek subasman kotu belirlenmesi , İnşaat 

aşamasında aplikasyon ve subasman kontrollerinin yapılarak yapı ruhsatına  işlenmesi: 210 adet 

Planlama Bürosu 

 
- - Serik İlçesi ile ilgili üst ölçekli planların hazırlanması aşamasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile 

gerekli koordinasyonun sağlanması. 

- - Planların onanmasını müteakip irdeleyerek kurum adına itirazların yapılması. 

- - Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ve Belediyemiz ilan panosuna, konusu ile alakalı ilan etme ve ilan 

kaldırma tutanak işlemlerinin yapılması. 

- vatandaş talepleri, kurul kararları ve plan içeriği ilgili olmak 

 

 

 

1. Serik İlçe Merkezinde Alınan Revizyon Kararları 

a) Kürüş Mahallesinde 105 ha alanda 07.05.2015 tarih ve 59 sayılı meclis kararı ile revizyon yapılması 

kararı alınmış olup; 08.10.2015 tarih ve 144 sayılı meclis kararı ile Şehir ve Bölge Plancısının yapmış 

olduğu çalışma kabul edilmiştir. Revizyona ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Çalışması 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b ve 14. Maddesine göre değerlendirilmek üzere Antalya 

Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir. 

b) Karadayı Mahallesinde 240 ha alanda 07.05.2015 tarih ve 60 sayılı meclis kararı ile revizyon 

yapılması kararı alınmış olup; 08.10.2015 tarih ve 145 sayılı meclis kararı ile Şehir ve Bölge 

Plancısının yapmış olduğu çalışma kabul edilmiştir. Revizyona ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

Çalışması 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b ve 14. Maddesine göre değerlendirilmek 

üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir. 

c) Gedik Mahallesinde (Köyiçi) yaklaşık 43 ha alanda 07.05.2015 tarih ve 61 sayılı meclis kararı ile 

revizyon yapılması kararı alınmıştır. 

d) Cumhuriyet Mahallesinde yaklaşık 86 ha alanda 07.05.2015 tarih ve 62 sayılı meclis kararı ile 

revizyon yapılması kararı alınmıştır. 

e) Cumalı Mahallesinde yaklaşık 253 ha alanda 07.05.2015 tarih ve 63 sayılı meclis kararı ile revizyon 

yapılması kararı alınmıştır. 

f) Belpınar Mahallesinde yaklaşık 198 ha alanda 07.05.2015 tarih ve 64 sayılı meclis kararı ile revizyon 

yapılması kararı alınmıştır. 

g) Kürüş ve Karadayı Mahallelerindeki toplamda 345 ha alanda revizyon çalışmaları Antalya 

Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir. Gedik, Cumhuriyet, Cumalı ve Belpınar Mahallelerindeki 

revizyon çalışmaları devam etmektedir.  

Serik ilçe merkezinde toplamda 925 ha alanda revizyon çalışması yapılması planlanmaktadır. 

2. Kızderesi Belek Kavşağı Yol Düzenlemesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapıldı. 
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3. “Serik (Antalya) Revizyon İmar Planı” Plan Notları ilgili olarak; Serik İlçesi’nin Yapılaşma Şartlarının 

düzenlenmesi açısından Plan değişikliği yapıldı. 

4. Gedik-Karadayı mahallelerinin sınırlarının çakışması sebebiyle revizyon yapılmıştır. 

5. Kültür Merkezi yapılması için Kültürel Tesis amaçlı Plan Değişikliği yapılmıştır. 

6. Sanayi Köprülü Kavşak Düzenlemesi Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. 

7. D400 cepheli parsellerin Karayolları Kamulaştırma sınırına göre yeniden düzenlenmesi plan değişikliği 

yapılmıştır. 

8. Gedik Mahallesi  D400 karayolunun güneyindeki Ağaçlandırılacak Alanın Rekreasyon Alanı olarak 

düzenlenmesi plan değişikliği yapılmıştır. 

9. Düğün salonu projesi için Plan değişikliği yapılmıştır. 

PLAN TADİLATLARINA İLİŞKİN ALINAN MECLİS 

KARARLARI 80 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

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

kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli 

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

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

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

olmadığını  beyan ederim. 30/03/2016 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musa UYGUN 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 1.Maddesi gereği 

Belediyenin görev alanlarında uygulayacağı sosyal, 

kültürel, yatırım programlarında yer alan hedefler 

doğrultusunda Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik 

ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, 

hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere 

Belediye mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, 

Belediyenin norm kadro gereği oluşturulan birimlerinin 

bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali 

işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali 

kontrolünü düzenlemektir.  

  

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR  
  

  Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60.ve 61. 

Maddelerindeki iş ve işlemleri ile hizmet vermektedir.  

  

a) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 

sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.  

b) 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.  

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı 

hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini 

sağlamak.  

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve 

bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.  

e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil 

işlemlerini yürütmek.  

f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.  

g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet 

raporunu hazırlamak.  

h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini 

düzenlemek.  

i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve 

yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.  

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

k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. l)  Ön malî kontrol faaliyetini 

yürütmek.  

m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak.  

9-MALİ 
HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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n) Belediye gelirleri ve alacakların 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, bu hizmetlerin yapılmasından ve 

muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak,  

o) 18 Ocak 2007 Tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Taşınır Mal  

Yönetmeliği’nin yürürlüğe konulması ile belediye mal ve malzemelerinin taşınırların etkili, 

ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, 

kayıtlarının, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulması 

sağlamlamak ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermek,  

p) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktan sorumludur.  

 Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları 

 Mali hizmetler birimi yöneticisi, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinde üst 

yöneticiye karşı sorumludur. 

 

 Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından, 

 Diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerin izlenmesinden, 

 Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden, 

 Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin 

sağlanmasından, 

 Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden, 

 İç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasından, 

 Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden, 

 Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe kesin hesap, mali tablolar faaliyet 

raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden 

sorumludur. 

              

 Sunulan Hizmetler 

 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü ve bağlı birimlerince sunulan hizmetler aşağıda belirtildiği gibidir; 

  

 Muhasebe, Kesin Hesap Ve Raporlama Alt Birim Şefliği 

 Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını 

sağlamak, 

 Muhasebe hizmetlerini yürütmek, 

 Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek, 

 Bütçe kesin hesabını hazırlamak, 

 Mali yönetim denetimine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, 

 İdari faaliyet raporunu hazırlamak, 

 Mali istatistikleri hazırlamak, 

 İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak, 

 Mali konularda ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, 

 Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

 Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, verilmesi ve 

gönderilmesi ile ilgili tüm mali işlemleri kayıt altına almak, 

 Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin işlemlerini kontrol etmek veya ettirmek. 

   

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
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 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

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

kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli 

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

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

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

olmadığını  beyan ederim. 30/03/2015 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gökhan DERİNGÖL 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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1- Görev , Yetki ve Sorumluluklar , Sunulan 

Hizmetler 

  

* Serik Belediyesi sınırları dâhilinde imar planında park, 

bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan yerler ile 

yaya yolları, refüjler, meydanlar vb. kamusal alanların 

etüt, proje, detay planları, inşaat, imalat ve bitkilendirme 

işlerini yapmak/yaptırmak.  

* Serik Belediyesi sınırları dahilinde mevcut park, bahçe, 

yeşil alan, yaya yolları ve refüjlerdeki yeşil alanların, 

çocuk oyun alanı, spor sahaları vb. kamusal alanların 

bakım ve onarımını yapmak /yaptırmak.  

* 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerince “umumi 

hizmetlere” ayrılan yerlerin, ilgili birimlerce mülkiyet 

sorununun çözümlenmesinden sonra bu yerlerle ilgili 

Müdürlüğümüzü ilgilendiren görevleri yapmak/yaptırmak. 

* İlçe sınırları dâhilinde park, bahçe ve yeşil alanlarda yapılması istenilen fiziki ve mimari yapılaşmayı 

yapmak/yaptırmak veya İlgili Müdürlüğe görüş bildirmek ve müsaade etmek.  

* Düzenlenen park, bahçe, çocuk oyun alanları, spor sahaları vb. gibi kamusal alanların su, elektrik, 

doğalgaz, tesisatlarını hazırlatmak ve gerekli başvuruları yapıp tesisatların açılmasını sağlamak.  

* İlçe sınırları dâhilinde bulunan park, bahçe, yaya yolları, refüjler, meydanlar vb. kamusal alanlarda uygun 

koşullarda ağaç, ağaççık, çalı ve mevsimlik çiçeklerin dikim ve sökümünü, çim alanlarda ekim/serim ve 

sökümünü yapmak/yaptırmak.  

* İlçe sınırları dâhilindeki yeşil alanlarda ağaçların budama mevsimi itibari ile periyodik budama işlerini 

yapmak/yaptırmak.  

* İlçe sınırları dahilinde bulunan kamusal alanlardaki ağaç, ağaççık, mevsimlik çiçek ve çim alanların 

hastalık ve zararlarından korunması için zirai mücadele çalışması yapmak / yaptırmak.  

* İlçe sınırları dahilindeki park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları refüj, 

meydanlar vb. kamusal alanların yabani otlardan arındırılması ve bu alanların genel temizliğini 

yapmak/yaptırmak.  

* İlçe sınırları dâhilinde bulunan yeşil alanlarda sulama tesisatı, elektrik tesisatı, kent mobilyaları vb. gibi 

donatıların temini ve montajını bakım ve onarımını yapmak/ yaptırmak.  

* Şehir estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik havuz, heykel vb.) yapmak/yaptırmak. 

* Yıllık plana göre, bakım ve onarımı yapılacak park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, 

yaya yolları, refüj meydanlar vb. gibi kamusal alanlar için lüzumlu olan her cins kent mobilyaları, oyun 

grupları, spor aletleri, inşaat, tesisat, elektrik ve çeşitli araç-gereçlerin ve zirai ilaçların tespitini yaparak bu 

malzemeleri temin etmek/ettirmek.  

* İlçe sınırları dahilinde mevcut ağaç, ağacık, mevsimlik çiçek ve çim alanları kaçak olarak tahrip eden kişi 

ve kurumları tespit ederek, günün ekonomik koşulları da göz önünde bulundurularak, tahrip edilen 

malzeme ile ilgili (malzeme+bakım bedeli) hasar tespit listesi oluşturmak ve gerekli mercilere takdim 

etmek. 

* 5393 sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinin (e) fıkrasına istinaden ekonomik koşullar göz önünde 

bulundurularak yapılacak/yaptırılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturarak Belediye 

Meclisine takdim etmek.  

* 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda İlçe Belediyelerinin uhdesine tevdi edilen ve 

Müdürlüğümüzü ilgilendiren görevleri yapmak/yaptırmak.  

* Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek ve kalifiye eleman yetiştirmek için hizmet içi kurslar 

açmak/açtırmak.  

10-PARK VE 
BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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* Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere, Müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde 

yardımcı olmak. 

* Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetleri değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak ve ilgiliyi 

bilgilendirmek. 

* Kişi başına düşen rekreasyon alanı miktarını sağlıklı ve uygar bir kent görünümü için standartlar 

seviyesine ulaştırmak ve bu alanların korunması amacı ile vatandaşlara çevre bilincini aşılamak. 

 

 

2- İnsan Kaynakları 

 

Müdürlüğümüz ; 6 memur , 19 daimi işçi ve 34 şirket çalışanı olmak üzere ( aralık ayı sayısı ) 59 personel 

ile hizmet vermektedir. 

 

3- Mali Bilgiler 

  

                                   Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçe Harcama Raporu 

Açıklama B. Toplamı Eklenen Düşülen Net Bütçe Harcanan Kalan 

Personel Giderleri 2.585.000,00 25.000,00 25.000,00 2.585.000,00 1.243.445,41 1.341.554,59 

Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına Devlet 

Primi Giderleri 

559.000,00   559.000,00 223.464,20 335.535,80 

Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 

6.035.000,00 8.538.000,00 2.979.000,00 11.594.000,00 10.675.606,58 918.393,42 

Sermaye Giderleri 5.925.000,00 1.090.000,00 2.590.000,00 4.425.000,00 3.919.512,67 505.487,33 

Genel Toplam 15.104.000,00 9.653.000,00 5.594.000,00 19.163.000,00 16.062.028,86 3.100.971,14 

 

 

 

4- Performans Bilgileri 

 

 Ocak Ayı :  Serik Belediyesi mücavir alanında bulunan park alanları , yeşil alanlar , refüj , orta 

refüj , resmi kurumların bakım, budama, bitki dikimi ( mevsimlik , çalı bitkileri ve ağaçlar ), 

temizliği yapılmıştır ve DSİ Park yapımı devam etmiştir. 

 Şubat Ayı :  Serik Belediyesi mücavir alanında bulunan park alanları , yeşil alanlar , refüj , orta 

refüj , resmi kurumların bakım, budama, bitki dikimi ( mevsimlik , çalı bitkileri ve ağaçlar ), 

temizliği yapılmıştır ve DSİ Park yapımı devam etmiştir. 

 Mart Ayı :  Serik Belediyesi mücavir alanında bulunan park alanları , yeşil alanlar , refüj , orta 

refüj , resmi kurumların bakım, budama, bitki dikimi ( mevsimlik , çalı bitkileri ve ağaçlar ), 

temizliği yapılmıştır ve DSİ Park yapımı devam etmiştir. 

 Nisan Ayı :   Serik Belediyesi mücavir alanında bulunan park alanları , yeşil alanlar , refüj , orta 

refüj , resmi kurumların bakım- onarım – tamirat – tadilat ( havuz ve sulama tesisatları ahşap 

gurupları ) , budama, bitki dikimi ( mevsimlik , çalı bitkileri ve ağaçlar ), temizliği yapılmıştır ve 

DSİ Park yapımı devam etmiştir. 

 Mayıs Ayı :  Serik Belediyesi mücavir alanında bulunan park alanları , yeşil alanlar , refüj , orta 

refüj , resmi kurumların bakım- onarım – tamirat – tadilat ( havuz ve sulama tesisatları ahşap 

gurupları ) , budama, bitki dikimi ( mevsimlik , çalı bitkileri ve ağaçlar ), temizliği  yapılmıştır. ve 

gece sulamaları başlamıştır. 

 Haziran Ayı :  Serik Belediyesi mücavir alanında bulunan park alanları , yeşil alanlar , refüj , orta 

refüj , resmi kurumların bakım, budama, bitki dikimi ( mevsimlik , çalı bitkileri ve ağaçlar ), 

temizliği  ve gece sulamaları yapılmıştır. 
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 Temmuz Ayı :  Serik Belediyesi mücavir alanında bulunan park alanları , yeşil alanlar , refüj , orta 

refüj , resmi kurumların bakım, budama, bitki dikimi ( mevsimlik , çalı bitkileri ve ağaçlar ), 

temizliği  ve gece sulamaları yapılmıştır. 

 Ağustos Ayı :  Serik Belediyesi mücavir alanında bulunan park alanları , yeşil alanlar , refüj , orta 

refüj , resmi kurumların bakım, budama, bitki dikimi ( mevsimlik , çalı bitkileri ve ağaçlar ), 

temizliği  ve gece sulamaları yapılmıştır.Boğazkent Mahallesi Rekreasyon Projesi Yapım işi Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı Hibe Projesi Kapsamında ihalesi yapılmıştır. 

 Eylül Ayı :  Serik Belediyesi mücavir alanında bulunan park alanları , yeşil alanlar , refüj , orta 

refüj , resmi kurumların bakım, budama, bitki dikimi ( mevsimlik , çalı bitkileri ve ağaçlar ), 

temizliği  ve gece sulamaları yapılmıştır.Boğazkent Mahallesi Rekreasyon Projesi Yapım işi 

başlamıştır. 

 Ekim Ayı :  Serik Belediyesi mücavir alanında bulunan park alanları , yeşil alanlar , refüj , orta 

refüj , resmi kurumların bakım, budama, bitki dikimi ( mevsimlik , çalı bitkileri ve ağaçlar ), 

temizliği  ve gece sulamaları yapılmıştır.Boğazkent Mahallesi Rekreasyon Projesi Yapım işi devam 

etmektedir. 

 Kasım Ayı :  Serik Belediyesi mücavir alanında bulunan park alanları , yeşil alanlar , refüj , orta 

refüj , resmi kurumların bakım, budama, bitki dikimi ( mevsimlik , çalı bitkileri ve ağaçlar ), 

temizliği  yapılmıştır.Boğazkent Mahallesi Rekreasyon Projesi Yapım işi devam etmektedir. 

 Aralık Ayı :  Serik Belediyesi mücavir alanında bulunan park alanları , yeşil alanlar , refüj , orta 

refüj , resmi kurumların bakım, budama, bitki dikimi ( mevsimlik , çalı bitkileri ve ağaçlar ), 

temizliği  yapılmıştır.Boğazkent Mahallesi Rekreasyon Projesi Yapım işi devam geçici kabul 

yapılarak bitmiştir. 

 

 

2015 YILI YAPILAN ÇALIŞMALAR. 

Belek Atatürk Parkı oyun grubunun kurulumu tamamlandı. 

 
Genpa Kadıoğlu Kavşağı peyzaj çalışması. 
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Hal Kavşağı peyzaj çalışması. 

 
Hastane yolu orta refüj çiçeklendirme. 
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Gedik Kavşağı peyzaj çalışması. 
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Kadriye kavşaklar. 
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Kardeşler kavşağı peyzajı. 
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Serik Anadolu Lisesi duvarları. 

 
Milli Eğitim Binası önü. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

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

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

sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli 

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

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

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

olmadığını  beyan ederim. 30/03/2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur CAN 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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 Görev, Yetki Ve Sorumluluklar       

         

           1-GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

 

 

           Çevre kalitesi yüksek yaşanabilir bir kent oluşturmaya yönelik, temiz bir çevrede insanların sağlıklı, 

mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama hakları gözetilerek; 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyelerin 

Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14. maddesi (a) bendi, “Belediyenin Yetki ve İmtiyazları” başlıklı 15. 

maddesi (g) bendi ile ilgili diğer maddeler, 20814 Sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 2872 Sayılı 

Çevre kanunu ve ilgili yönetmelik, genelge, tebliğ ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda; 

1- Serik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 66 mahallede, katı atıkları, (evsel katı atıklar) iri 

hacimli atıkları (hafriyat ve moloz atıkları) insana ve çevreye zarar vermeden toplamak, ve/veya 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale yolu ile hizmet alımı kapsamında 

yaptırmak, 

2- Katı atıkların (evsel katı atıklar) ve iri hacimli atıkların (hafriyat ve moloz atıkları) toplama 

hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda uygun 

yerlere galvanizli sac çöp konteynırı veya plastik çöp konteynırı yerleştirmek, 

3- İlçemizde oluşan yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik cadde ve 

sokaklara yeni çöp konteynırları yerleştirmek, 

4- Çöp konteynırlarının özel donanımlı yıkama aracı ile belirli periyotlarla yıkama ve dezenfektan 

işlemini yapmak ve/veya veya 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 

ihale yolu ile hizmet alımı kapsamında yaptırmak, 

5- Çöp konteynır noktalarının dizaynı ve yerlerinin sabitlenmesi için konteynır ceplerinin yapılmasını 

sağlamak, 

6- Bölgede yerleşik galvanizli sac konteynırlarının periyodik olarak bakım ve onarımı ile periyodik 

olarak boyama işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

11-TEMİZLİK 
İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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7- Bölgede yerleşik plastik konteynırların periyodik olarak bakım ve onarım çalışmalarının 

yapılmasını sağlamak ve konteynır üzeri yapışkan logo ve yazılarını ihtiyaca göre periyodik olarak 

yenilemek, 

8- Belediye sınırları içinde yer alan meydan, bulvar, cadde, sokak ve kaldırımların işçi personel ve 

süpürme araçları çalıştırmak suretiyle süpürtülerek temizliğini sağlamak ve/veya veya 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale yolu ile hizmet alımı kapsamında yaptırmak, 

9- Belediye sınırları içerisinde sabit semt pazar yerlerine kurulan ve pazar esnafından kaynaklanan 

katı atıkların, pazar yeri zemininin süpürülmesi, dezenfekte edilmesi ve yıkama işlemlerini yapmak ve/veya 

veya 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale yolu ile hizmet alımı 

kapsamında yaptırmak, 

10- Mevcut kamu kuruluşlarının (okullar, hastaneler ve diğer resmi dairelerin tümü) atıklarını almak, 

konteynır taleplerini karşılamak, zarar gören konteynırların bakım ve onarımı ile boyama çalışmalarını 

yapmak, 

11- Boş alan ve arsalarda çevre ve görsel kirliliğe nende olan atıkların temizliğini yapmak ve/veya 

veya 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale yolu ile hizmet alımı 

kapsamında yaptırmak, 

12- Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen koltuk, kanepe, dolap vb evsel nitelikli eşyalardan oluşan 

ve kullanılamayacak durumda olan çoğunlukla iri hacimli atıkları, toplamak, taşımak, bertaraf etmek, 

kullanılabilir durumda olanları ise sosyal projeler kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak ve/veya veya 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale yolu ile hizmet alımı 

kapsamında yaptırmak, 

13- İlçe sınırları içinde çevre ve görüntü kirliliği yaran tadilat atığı, çim, bahçe ve dal atıklarının 

sistemli bir şekilde toplamak, döküm alanlarına naklini sağlamak ve/veya veya 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale yolu ile hizmet alımı kapsamında yaptırmak, 

14- Boş arsa, yol kenarları ve kaldırımlarda bulunan yabani otların temizliğini yapmak, 

15- İhale yolu ile yaptırılan hizmetlerde yüklenici firma ile Belediye arasında iletişimi sağlamak, 

firmanın çalışmalarını sözleşme, ilgili şartnameler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 

denetlemek ve hizmetin eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak, eksiklik tespiti halinde gerekli yasal 

işlemleri uygulamak, hakedişlerin zamanında hazırlanmasını sağlamak, 

16- Atık oluşumunu kaynağında azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak, projeler üretmek, 

17- Yetkili idare tarafından izinsiz olarak asıldığı tespit edilen, gerekli yasal işlemler yapılarak 

kaldırılmasına karar verilen ve Müdürlüğümüze bildirilen afiş, pankart vb temizliğini yapmak, 

18- Her türlü evsel katı atık(Çöp, bahçe-dal, moloz-hafriyat, odun külleri vb) ve artığı, çevreye zarar 

verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen hükümlere aykırı bir şekilde doğrudan ve dolaylı bir 

biçimde cadde, sokak, boş alanlar vb alıcı ortama veren, depolayan ve benzeri faaliyetlerde bulunanlara, 

müdürlük bünyesinde görevlendirilen zabıta memurları tarafından 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili 

diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

19- İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda çöp evlerin temizlik işlemlerini Zabıta Müdürlüğü ile 

koordineli olarak yapmak, 

20- Kurban Bayramı hazırlıkları aşamasında ve sonrasında atıkları toplamak, naklini sağlamak ve 

kurban kesim yerlerinin temizliğini yapmak, meydana gelebilecek bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı, 

kurban satış ve kesim yerlerini dezenfekte etmek, 

21- Mahallelerin yapılarına uygun çöp toplama güzergahları belirlemek, hizmet kalitesini arttırmaya 

yönelik günlük atık toplama programı hazırlamak ve çalışmaların etkin bir şekilde kontrolünü sağlamak, 

22- Mevcut evsel katı atık, (çöp, bahçe ve dal atıkları) tadilat ve eski ev eşyası atıkları toplama 

sistemlerini iyileştirmek ve yeni sistemler geliştirmek, 

23- Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek, halkın çevreye 

olan duyarlılığını arttırmak, kentlilik ve kent temizliği konusunda bilinç düzeyini yükseltmek ve kent 

temizliği çalışmalarına katılımını sağlamak, 
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24- Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan kent temizliği ve kentlilik bilincinin 

geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak, 

25- Kent temizliği ile ilgili tüm çalışmaları programlamak, zamanında uygulanmasını sağlamak, aylık 

ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak, 

26-Stratejik plan ve performans programları hazırlamak, stratejik plan ve performans programına 

uygun bütçe taslağını hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek, 

27- Kentsel temizlik hizmetleri ile ilgili projeler geliştirmek ve uygulamak, 

28- Çalışma konularına ilişkin her türlü denetimi gerçekleştirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek, 

29- Çevre temizliği konusunda gelen her türlü yazılı ve sözlü şikayetleri ilgili mevzuat çerçevesinde 

değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve sorunlara çözüm bulmak, 

30- Geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırma işleminin 66 mahallede uygulanması 

çalışmasını yapmak, 

31- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 

toplanmasını sağlamak. Bunun için; 

 Ambalaj atıkları yönetim planı hazırlamak veya hazırlatmak, bu planları uygulamaya koymak, 

 Ambalaj atıklarının, evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirleri almak, 

 Ambalaj atıklarının kaynağında ayır toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya 

yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek, 

 Ambalaj atıklarının kaynağında ayır toplanmasına yönelik her türlü ekipmanı, poşetleri, 

kumbaraları usulünce temin ederek gerekli yerlere koymak, bilgilendirme veya yönlendirme 

amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak veya astırmak, 

 Ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği şekilde toplama 

sitemine verilmesi konusunda, apartman ve site yönetimleriyle, okullarla, eğitim kuruluşlarıyla, 

hastanelerle, sağlık kuruluşlarıyla, spor salonlarıyla, stadyumlarla, mağaza-market-süpermarket-

hipermarket vb işyerleriyle, iş merkezleriyle, alışveriş merkezleriyle, otellerle, lokantalarla, 

büfelerle, otobüs-minibüs ve taksi duraklarıyla, metro istasyonlarıyla işbirliği yapmak, aykırı 

hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak, 

32- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, pil ve akümülatör atıklarının 

kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. Bunun için; 

 Pil ve akümülatör atıkları yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak, bu planları uygulamaya 

koymak, 

 Pil ve akümülatör atıklarının, evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirleri 

almak, 

 Pil ve akümülatör atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya 

yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek, 

 Pil ve akümülatör atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü ekipmanı, poşetleri, 

kumbaraları usulünce temin ederek gerekli yerlere koymak, bilgilendirme veya yönlendirme 

amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak veya astırmak, 

 Pil ve akümülatör atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği şekilde 

toplama sitemine verilmesi konusunda, apartman ve site yönetimleriyle, okullarla, eğitim 

kuruluşlarıyla, hastanelerle, sağlık kuruluşlarıyla, spor salonlarıyla, stadyumlarla, mağaza-

market-süpermarket-hipermarket vb işyerleriyle, iş merkezleriyle, alışveriş merkezleriyle, 

otellerle, lokantalarla, büfelerle, otobüs-minibüs ve taksi duraklarıyla, elektronik aletlerin tamir 

ve bakım servisleriyle, araç tamir ve bakım servisleriyle, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını 

yapan işletmelerle, akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerle işbirliği 

yapmak, aykırı hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasını 

sağlamak, 
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33- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, elektrikli ve 

elektronik eşya atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. Bunun için; 

 Elektrikli ve elektronik eşya atıkları yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak, bu planları 

uygulamaya koymak. 

 

 Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik 

tedbirleri almak. 

34- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak; 

 ÖTL atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirleri almak. 

 ÖTL atıkları için geçici depolama alanlarının oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak. 

 Mücavir alan içinde ÖTL üreticilerinin açık alanda ÖTL biriktirmesini önlemek. 

 ÖTL atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya 

yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek. 

 ÖTL atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü bilgilendirme veya yönlendirme 

amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak veya astırmak. 

 ÖTL atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği şekilde toplama 

sistemine verilmesi konusunda; resmi kurum ve kuruluşlarla, şantiyelerle nakliye şirketleriyle, 

lastik değişimi yapan iş yerleriyle, askeri birliklerle iş birliği yapmak, aykırı hareket edenler 

hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak. 

35- 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü 

tarafından devir alınıncaya kadar, vidanjörler vasıtasıyla kanalizasyona bağlı olmayan bölgelerde 

vatandaşlarımızın foseptik çukurlarını çekmek. 

 

 

  2- SORUMLULUK  ALANI 

 

 

1550 km2 YÜZ ÖLÇÜMÜNE , 120.111 NÜFUSA SAHİP İlçemiz mücavir alan sınırları içerisi ve 

sınırları içerisinde bulunan 66 mahalle, 13 pazar yeri ve 14 otel  

 

 

3- PERSONEL DURUMU 

 

 

Müdürlüğümüz, 1 adet vekil müdür olmak üzere 3 adet memur, 36 daimi işçi, 6 Sin-Kar personeli ile 

hizmet vermektedir. Ayrıca 2015 yılı Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı işi kapsamında yaz aylarında 

191, kış aylarında ise 136 kişi olmak üzere; ortalama 163 personel ile görev yapmaktadır. 

 

 

4- ARAÇ DURUMU 

 

 

Müdürlüğümüz, 2 adet vidanjör, 1 adet kepçe, 5 adet traktör, 1adet damperli kamyon,1 adet çekici 

(tır), 1 adet semitreyler, 8 adet çöp kamyonu, 2 adet yol süpürme aracı, 1adet çift kabin kamyonet olmak 

üzere 21 araç ile hizmet vermektedir. Ayrıca 2015 yılı Çöp Toplama ve Nakil Hizmet Alımı işi kapsamında 

çeşitli kapasitelerde 13 adet çöp kamyonu, 2 adet yol süpürme aracı, 1 adet hidrolift, 5 adet çift kabin 

kamyonet, 3 adet binek araç, 1 adet konteynır yıkama aracı, 1 adet arazöz, 1 adet çekici (tır), 1 adet 

semitreyler, 1 adet  çöp aktarma istasyonu, 1 adet kepçe, 8 adet damperli kamyonet olmak üzere toplam 38 

adet araç ile hizmet verilmiştir. 
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       5- HİZMETLERİMİZ 

 

 

A) Genel Temizlik Hizmetleri (Evsel katı atıkların toplanması, cadde, sokak ve kaldırımların 

süpürülmesi):  
 2015 yılı içerisinde Çöp Toplama ve Nakil Hizmet Alımı işi kapsamında 44.134,500 bin ton 

Evsel katı atık toplanarak Büyükşehir Belediyesi Kızıllı evsel katı atık  düzenli depolama sahasına 

taşınmıştır. 

 
 

B) Bahçe, Dal ve Budama Atıkları Kaldırma Hizmetleri: 

 
    Evsel atıkların dışındaki, park  bahçe, dal, hafriyat atıkları vs. temizliği için günde 3 kepçe,  8 küçük, 1 büyük 
damperli kamyonetle her gün minimum 40 kamyon atık  kaldırılmaktadır.  
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C) İnşaat Atıkları ve Moloz Kaldırma Hizmetleri: 
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D) Kontrolsüz Atılan Atıkların Kaldırılması Hizmetleri: 

 

 
    Evsel atıkların dışındaki, park  bahçe, dal, hafriyat atıkları vs. temizliği için günde 3 kepçe,  8 küçük, 1 büyük 
damperli kamyonetle her gün minimum 40 kamyon atık  kaldırılmaktadır.  
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E) Boş Arsa ve Arazilerde Temizlik Hizmetleri: 

 

      Çevre ve görüntü kirliliğine, yangın vb. tehlikelere  neden olan özellikle şehir merkezindeki boş arsa ve 

araziler ile yol kenarlarında bulunan yabani otların temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.  
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F) Çöp Konteynırı Hizmetleri (Konteynır talebi, tadilatı, yer değişikliği, yer yapımı ve konteynır 

yıkama hizmetleri): 
  

 2015 Yılında, köyden mahalleye dönen bölgeler başta olmak üzere tüm mahallelerimizde 1533 

konteyner dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca 1000 adet konteynır cebi yapılmıştır. 
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G) Sallamalı Çöp Kutusu Hizmetleri: 

 
 2015 Yılında toplam 200 adet sallamalı çöp kovası dağıtılmıştır. 
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H) Çöp Evlerin Temizliği Hizmetleri: 

2015 Yılında 5 Adet Çöp Ev Temizlenmiştir. 

 

    
 

I ) Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde Temizlik Hizmetleri: 
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J ) Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi Hizmetleri: 

 

  

K  ) Okul ve İbadethanelerde Temizlik Hizmetleri: 
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L ) Vidanjör Hizmetleri: 

 

       2015 Yılında 66 mahallemizde 3.120 adet vidanjör çekim hizmeti verilmiş ve karşılığında 

82.890,47 TL bedel alınmıştır. 
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M ) İskan Başvurusunda Konteynır Yeri Denetlenmesi 

Hizmetleri: 

 

 2015 Yılında 214 iskan başvurusu için, konteynır yeri denetlenmiştir. 

       
 

N ) Ambalaj Atıkları ile İlgili Hizmetler (Geri dönüşüm kazanımı, toplama, eğitim, kafes, kutu, 

afiş, broşür ve proje): 
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 2015 Yılında, 61 okulda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, 17.562 öğrenciye 

"Ambalaj Atıkları Çöp Değildir Geri Dönüşüme Kazandırılmalı" konulu eğitim çalışması yapılmış ve 61 

okulumuza katılım sertifikası verilmiştir. 
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      "Ambalaj Atıkları Çöp Değildir Geri Dönüşüme Kazandırılmalı "proje kapsamında 25 adet geri dönüşüm kumbarası, 

500 adet geri dönüşüm kutusu ve 110 adet kafes dağıtılmıştır. 
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O ) Atık Piller ile İlgili Hizmetler (Geri dönüşüm kazanımı, toplama, eğitim, kutu, afiş, broşür ve 

proje): 

 

       2015 yılında "atık piller doğaya kazandırılmalı "projesi kapsamında 102 kg atık pil toplanarak geri 

dönüşüme kazandırıldı. Ayrıca 22.10.2015 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliği ile 

Antalya genelinde atık pil toplama yarışması başlatılmıştır. 
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Ö ) Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) ile İlgili Hizmetler: 

 
         Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin 01.10.2015 yılında müdürlüğümüze bağlanmasından sonra 06.10.2015 

tarihinde  barutçular geri dönüşüm firması ile protokol yapılmış ve kalan üç ayda 27380 kg ömrünü 

tamamlamış lastik geri dönüşüme kazandırılmıştır. 
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P ) Elektronik Atıklar ile İlgili Hizmetler: 

 
            Elektronik Atıkları Geri dönüşüme kazandırmak ve çevreye zarar verilmesini önlemek amacıyla haftada 1 
gün  belediyemize gelen taleplere göre toplanmaktadır. 

 

Q ) İhale İşlemleri ile İlgili Hizmetler: 

 

R ) Tanıtım, Broşür ve Eğitim ile İlgili Hizmetler: 

 
           Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüme Katılması kapsamında,  66 mahallemizde 61 okulda 

"Ambalaj Atıkları Çöp Değildir Geri Dönüşüme Katılmalı "projesi kapsamında;  

   17562 öğrenciye eğitim verildi, 

   20000 afiş dağıtıldı,  

   14 bilbord hazırlandı.  

        22.10.2015 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliği ile 61 okulun ve 76 öğretmenin katıldığı "Atık 

Piller Geri Dönüşüme Kazandırılmalı" Konulu seminer verildi.  

2015 Yılında başlayan ATIK PİL TOPLAMA yarışması için okullarımıza 200 adet afiş 500 adet atık pil kutusu 

dağıtıldı. 

 

 

 

 

S ) Pazar Yerlerinin Temizliği ve Yıkama Hizmetleri: 
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           İlçemizde 13 adet açık halk pazarı kurulmaktadır. Tüm pazarlar genel temizliğinden sonra yol süpürme aracı 

ile ivedilikle temizlenmektedir. Bunlardan Salı, Çarşamba , Cuma,Belek ve  Boğazkent pazarları genel 

temizliklerden sonra dezenfektan ile düzenli olarak yıkanmaktadır.   

 

Ş ) Eski Kullanılmayan Eşyaların Toplanması Hizmetleri: 

 
            Eski Kullanılmayan Eşyaların Toplanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşımını sağlamak amacıyla haftada 1 gün  
belediyemize gelen talepler  değerlendirilmektedir. 

 

T ) Derelerin ve Yağmur Kanallarının Temizlik Hizmetleri: 

 
     Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, sinek üreme yuvaları haline dönüşen, dereler ayda iki kez, arıklar ise 

duruma göre periyodik olarak temizlenmeye devam etmektedir.  

 

 
Yeni Mahallede yaklaşık 400mt, Cumhuriyet Mahallesinde yaklaşık 1500mt, Merkez Mahallesinde yaklaşık 

900mt, Kökez Mahallesinde yaklaşık 800mt, Akçaaln Mahallesinde yaklaşık 800mt, Kürüş Mahallesinde 

yaklaşık 500mtve diğer mahallerimizde de ortalama 3000mt  Arık temizliği yapılmıştır. 
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U ) Tarihi Alanlar, Piknik Alanları ve Sahillerin Temizlik Hizmetleri: 

 
            Büyükşehir yasası ile Serik merkeze bağlanan Belkıs mahallemizde atıl durumda bulunan baraj piknik 

alanlarının ve diğer piknik alanlarımızın temizlikleri haftalık rutin olarak yapılırken; Deniz  sezonu öncesi ve sezon 

boyu sahillerimizin temizlikleri rutin olarak yapılmaktadır. 
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V ) )Sosyal Aktiviteler Öncesi ve Sonrası Temizlik Hizmetleri: 

          2015 yılında bölgemizde düzenlenen G20toplantısı başta olmak üzere çeşitli yarışma ve aktiviteler 

öncesi ve sonrası temizlik faaliyetleri yapılmıştır. 
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Y ) Diğer Hizmetler (Çevre temizliği ile ilgili yazılı ve sözlü istekler): 

 

       2015 Yılında belediyemiz çağrı merkezi sistemine 207 şikayet, sözlü olarak 480 şikayet ve yazılı 

dilekçe olarak 67 dilekçe müdürlüğümüze ulaşmıştır. Müdürlüğümüze ulaşmış olan tüm şikayet ve 

dilekçelerin yüzde yüz tamamına geri dönüş sağlanmıştır. 

 

Z ) Yıkama Hizmetleri: 
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MALİ BİLGİLER 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçe Harcama Raporu 

Açıklama B. Toplamı Eklenen Düşülen Net Bütçe Harcanan 
Kalan 

Ödenek 

Bütçe 

Or% 

PERSONEL 

GİDERLERİ 
2.202.500,00 133.000,00 54.000,00 2.281.500,00 1.657.729,06 623.730,94 72,66 

SOSYAL 

GÜVENLİK 

KURUMLARINA 

D.PRİMİ 

GİDERLERİ 

451.000,00   451.000,00 320.198,60 130.801,40 71 

MAL VE 

HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 

22.840.000,00 249.000,00 9.849.000,00 13.240.000,00 11.382.485,46 1.857.514,54 85,96 

SERMAYE 

GİDERLERİ 
2.225.000,00   2.225.000,00 71.846,49 2.153.153,51 3,23 

Genel Toplam 27.718.500,00 382.000,00 9.903.000,00 18.197.500,00 13.432.259,61 4.765.240,39 73,81 

  

 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

 

 Müdürlüğümüzün 2015 yılı bütçesine 27.718.500,00-TL ödenek konulmuştur. Yıl içerisinde eksik 

gelen kalemlere yapılan aktarmalarla ödenek toplamı 18.197,500,00-TL olmuş, bu ödeneğin 13.432,259,61-

TL harcanmış, kullanılmayan 4.765.240,39-TL ödenek yıl sonunda imha edilmiştir.       

 

 

 Performans Bilgileri 

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET-PERFORMANS TABLOSU 

 TANIMLAR 
BÜTÇE YILI 
MALİYETİ 

HEDEFLENE
N 

GERÇEKLEŞE
N 

PERFORMANS 

 KURUMSAL YAPININ VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ 

 Etkin,Verimli ve Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması 

P. Göstergesi 1 Bütçe Gerçekleşme Oranı     
 

P. Göstergesi 2 Genel Temizlik Hizmetleri 
44.134,500 
TON 

   

P. Göstergesi 3 
Kontrolsüz Atılan Atıkların Kaldırılması 

Hizmetleri 

 Günlük 10 
kamyon 

   

P. Göstergesi 4 
İnşaat Atıkları ve Moloz Kaldırma 

Hizmetleri 

 Günlük 1 
kamyon  
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P. Göstergesi 5 
Bahçe, Dal ve Budama Atıkları Kaldırma 
Hizmetleri 

 Günlük 40 

kamyon 
   

P. Göstergesi 6 
Boş Arsa ve Arazilerde Temizlik 
Hizmetleri 

  
   

P. Göstergesi 7 Çöp Konteynırı Hizmetleri 
1533ADET 

   

P. Göstergesi 8 Sallamalı Çöp Kutusu Hizmetleri 
200 ADET  

   

P. Göstergesi 9 Çöp Evlerin Temizliği Hizmetleri 
5 ADET 

   

P. Göstergesi 10 
Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde 
Temizlik Hizmetleri 

 
   

P. Göstergesi 11 
Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi 

Hizmetleri 

 
   

P. Göstergesi 12 
Okul ve İbadethanelerde Temizlik 
Hizmetleri 

 
   

P. Göstergesi 13 Vidanjör Hizmetleri 
 

   

P. Göstergesi 14 
İskan Başvurusunda Konteynır Yeri 
Denetlenmesi Hizmetleri 

214 ADET 
   

P. Göstergesi 15 Ambalaj Atıkları ile İlgili Hizmetler 
17562 

ÖĞRENCİ  
25 KUMBARA  500 KUTU 110 KAFES 

P. Göstergesi 16 Atık Piller ile İlgili Hizmetler 
102KG 

 500 KUTU  

P. Göstergesi 17 
Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) 
ile İlgili Hizmetler 

27380KG 
   

P. Göstergesi 18 Elektronik Atıklar ile İlgili Hizmetler 
 

   

P. Göstergesi 19 İhale İşlemleri ile İlgili Hizmetler 
2 İHALE 

   

P. Göstergesi 20 
Tanıtım, Broşür ve Eğitim ile İlgili 
Hizmetler 

20000 AFİŞ  
14 BİLBORD   

P. Göstergesi 21 
Pazar Yerlerinin Temizliği ve Yıkama 
Hizmetleri 

13ADET 
   

P. Göstergesi 22 
Eski Kullanılmayan Eşyaların 
Toplanması Hizmetleri 

 
   

P. Göstergesi 23 
Derelerin ve Yağmur Kanallarının 
Temizlik Hizmetleri 

 
   

P. Göstergesi 24 
Tarihi Alanlar, Piknik Alanları ve 
Sahillerin Temizlik Hizmetleri 

 
   

P. Göstergesi 25 
Sosyal Aktiviteler Öncesi ve Sonrası 

Temizlik Hizmetleri 

 
   

P. Göstergesi 26 
Diğer Hizmetler (Çevre temizliği ile 
ilgili yazılı ve sözlü istekler) 

207 

SİSTEMSEL 480 SÖZLÜ  67 DİLEKÇE 

100 

TAMAMLANA

N 

P. Göstergesi 27 Gelen Evrak Sayısı 
  

 505ADET  

P. Göstergesi 28 Giden Evrak Sayısı 
  

 395ADET   
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

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

kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 

işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 

sapladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 

olarak uygulandığını bildiririm.  

 Bu güvence beyanı, harcama yetkilisi olarak sahip 

olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 

raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada raporlanmayan, 

idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını  beyan ederim. 30/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benan DURMAZ 

Zabıta Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR : 

 

       Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

3.Madde (a) bendi 51.Madde ve 11 Nisan 2007 tarih ve 

26490 Sayılı Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği’ne 

tabi olarak Anayasa,yasa ve Yönetmeliklere verilen 

görevlerini yapmaktadır. 

      Belediye Zabıtası belediye sınırları içerisinde 

esenlik,huzur,sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup,Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni 

tarafından alınan Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara 

uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. 

  

 FİZİKSEL YAPI: 

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan 23 Memur, 26 Daimi işçi, 38 Sin kar şirketi işçisi olmak üzere 

TOPLAM 87 Kişi  ile görev yapılmaktadır.   

 

    

  SUNULAN HİZMETLER 

İlgili kanun yönetmelik. Tüzük hükümlerine uygun şekilde Belediye yazı işleri müdürlüğünden  

gelen evrakları teslim alıp ilgili birimlere havale etmek. Zabıta müdürlüğü idari kısım amirliğine Toplam: 

4055 Adet evrak gelmiştir.4055 adet evrak ilgili birimlere havale edilmiştir.İdari kısım amirliğinden ise 

diğer  kurum ve kuruluşlara 618 Adet evrak gönderilmiştir.  

 

2-  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU: 

Zabıta müdürlüğünde 1 Zabıta Müdürü Vekili, 11 Zabıta memuru, 20 memur ise Kadrosu saklı 

kalmak şartı ile zabıta müdürlüğünde görevlendirildiği,   23 daimi işçi,    37 Sin-Kar şirket işçisi olmak üzere 

TOPLAM:92 Kişi Serik belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sorumluluk sahasındaki idari hizmetleri görevlerini 

yürütülmektedir.  

 

3-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ: 1- İdari Kısım Amirliği  2- İlan Birimi  3- Trafik  

Amirliği 4- Merkez  Karakol Amirliği  A)Belek Mahallesi Zabıta Karakolu B) Bogazkent mahallesi Zabıta 

Karakolu C) Kadriye Mahallesi Zabıta Karakolu Ç) Gebiz mahallesi Zabıta Karakolu 5- İşyeri açma ve 

çalışma ruhsatı  amirliği 6- Pazar Ekip  Amirliği 7- Haber merkezi ve bilgi işlem kısmı 8 - İşyeri açma ve 

çalışma ruhsatı  Denetim Amirliğinden   oluşmakta olup bu birim ve amirlikler 30.12.2015 tarihinde belediye 

başkanının onayı ile açılmıştır.  

 

4- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ DURUMU :Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde 2 Adet 

Fort Connet marka araç, 1 Adet Fiat Tofaş Araç ,1 Adet Fıat Fıorıno kombi araç, 1 Adet Tofaş Doğan marka 

araç, KİRALANAN 07 LGN 44 (07 OCAK 2016) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı amirliği kullanmakta,07 

EGS 29  plakalı araç (07.01.2016)   Kadriye mahallesi zabıta karakolunda kullanılmakta, 07 YPV 22 plakalı 

araç (07.01:2016 ) tarihinde  Zabıta müdürü kullanmak üzere  6 aylık  kiralanmıştır. Toplam  3 Adet araç 

12-ZABITA 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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kiralanmıştır.  Zabita müdürlüğünde 5 adet  resmi araç 3 Adet kiralik araç olmak üzere toplam 8 adet araç 

bulunmaktadır.        
  

 

 

 1- GÖREV YETKI VE SORUMLULUKLARI ; 

 Tüm Resmi Kurumlar ve vatandaşlarla ilgili duyurulması zorunlu olan konuları anons sistemi ile ilçe 

halkına duyurmak ve bu anons sisteminin bakım ve onarımını yaptırmak. 

 Resmi Kurumlarla ilgili kaymakamlık makamından gelen olabilecek doğal afetlere karşı alınacak 

önlemlerle ilgili duyuruların yapılması. 

 İlçemizde Milli Eğitimle ilgili sınavlarda alınacak tedbirlerle ilgili duyuruların yapılması.  

 Orman İşletme Müdürlüğü’nün yapacağı ihale ile ilgili ilanların duyurulması. 

 İcra Müdürlüğü’nün taşınır/taşınmaz malların satışı ile ilgili ilanların duyurulması, tutanak ve 

yazışmaların yapılması. 

 Sulh Hukuk, Müftülük, Tarım İlçe, Sağ Sahil Sulama Birliği ve Halk Sağlığı Kurumlarından gelen 

ilanları ilçe halkına duyurmak ve ilgili kurumlara ilanla ilgili tutanak tutulması ve yazışmaların 

yapılması. 

 Daire içerisinden( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Gelir Hizmetleri vb.) birimlerden gelen ilanların 

halkımıza duyurulması. 

 Akdeniz EDAŞ Serik İşletme Müdürlüğü tarafından ilçemiz dahilinde yapılacak olan elektrik 

kesintilerini zamanından önce halkımıza duyurulması ve ilan tutanağının tutulması. 

 ASAT Genel Müdürlüğü’nün ilçemiz dahilinde yapacağı çalışmalar ve su kesintisiyle ilgili 

duyuruların halkımıza zamanından önce duyurulması. 

 İlçemiz dahilinde vefat eden vatandaşların cenaze anonslarının İlçemiz dahilinde yapılacak olan 

Mevlid-i Şerif anonslarının yapılması. 

 Acil hastalarla ilgili kan anonsu ve kayıp çocuk anonsunun saat ve zaman gözetilmeksizin tarafımızca 

yapılması. 

 Atatürk’ün ölüm yıldönümüyle ilgili yapılan anma törenlerinde anons cihazlarımızda gerekli 

sirenlerin çalıştırılması.  

 Belediyemizle ilgili tüm kültürel etkinliklerin halka duyurulması. 

2-PERSONEL DURUMU: 

İlan Biriminde 1 memur,1 daimi işçi  olmak üzere 2 personel ile hizmet vermektedir. 

3-SUNULAN HİZMETLER ; 

İlan Biriminde  2015 mali yılı içinde 632 adet giden evrak ve bu evraklara bağlı tutanak kaydı 

yapılmıştır. Ayrıca 664 adet gelen evrak kaydı yapılmıştır. 

 

 
1-PERSONEL VE ARAÇ DURUMU: 

Birimimiz 1 Zabıta Amiri, 2 Memur ve 3 Sin-Kar personeli  ve 1 daimi işci  olmak üzere toplam 7 

personel ile hizmet vermektedir. Birimimize ait 07 YLR 51 plakalı Fiat Fiorino marka 1 adet Zabıta Trafik 

hizmet aracı bulunmaktadır. 

 

2-GÖREV, YETKI VE SORUMLULUKLARI: 

Birimimizin görevi; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 10. Maddesi, 2918 Sayılı Karayolları 

Trafik Yönetmeliğinin 15 ve 16. Maddeleri ile Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 10. Maddesi (ç) Fıkrasında 

belirtilen trafikle ilgili görevleri yapmaktır. 
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Birimimiz ilçe genelinde ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirlenen görevleri Antalya Büyükşehir 

Belediyesi UKOME Şube Müdürlüğü, Serik İlçe Hizmet Birimi, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik 

Amirliği ile diğer Kurum ve Kuruluşlarla koordinasyon içerisinde yürütmekle görevli ve yetkilidir. 

Belediye Başkanımız tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

 

3-2015 YILI İŞ PERFORMANS TABLOSU 
 Birimimize 2015 yılı içerisinde 384 adet Gelen evrak, 158 adet Giden evrak ve 15 adet e-mail 

başvurusu olmak üzere; toplam 557 adet evrak üzerinde iş ve işlem yapılarak sonuçlandırılmıştır. 

 

1-GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR : 

     

    Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 3.Madde (a) bendi 51.Madde ve 11 Nisan 2007 

tarih ve 26490 Sayılı Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği’ne tabi olarak Anayasa,yasa ve Yönetmeliklere 

verilen görevlerini yapmaktadır. 

      Belediye Zabıtası belediye sınırları içerisinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli 

olup,Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni tarafından alınan Belediye Zabıtası tarafından yerine 

getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer 

yaptırımları uygular. 

 

2.PERSONEL DURUMU: 

      Zabıta Müdürlüğü Merkez karakol amirliği  ve  Belek mahallesi zabıta  karakolu, Kadriye mahallesi 

zabıta karakolu, Bogazkent mahallesi zabıta karakolu, Gebiz mahallesi zabıta  

 

karakollarından oluşmaktadır.Merkez karakol amirliğinde 9 memur 5 sin-kar personeli 5 daimi işci 

Bogazkent  mahallesi zabıta karakolunda 2 memur 2 daimi işci 4 sin-kar personeli Belek mahallesi zabıta 

karakolunda 1 memur 4 daimi işci 10 sin-kar personeli  Kadriye mahallesi zabıta  

karakolu 2 memur 10 sin-kar personeli 1 daimi işci Gebiz mahallesi zabıta karakolu 1 memur 1 sin-kar 

personeli olarak görev yapmaktadır merkez karakul amirliği  saha personeli olarak  16 saat çalışma 24 saat 

istirahat şeklinde düzenlenmiştir. 

 

3-SUNULAN HİZMETLER 

1-Belediye sınırları içinde düzeni, halkın huzurunu korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde 

belirtilen, Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

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

ilgili görevlerimizi yerine getirmek için gerekli, denetimler kontroller ve yasal işlemler yapılmıştır. 

2-Müdürlüğümüze, 2015 ocak ve 31 Aralık 2015 tarihleri arasında 53 Adet Diğer resmi kurumlara yazışma 

yapıldığı, 143 Adet belediyeye ait iç birimlere yazışma yapıldığı, 92 Adet Bimer den birimimize şikayet 

geldiği, şikayetler ekiplerce işlem yapılarak, Bimer e cevap verilmiştir. 84 kişi hakkında tutanak tanzim 

edilip, belediye encümenine idari yaptırım uygulanması için tutanak gönderildiği, bu tutanakların 53 kişiye 

cezai işlem uygulandığı,10 kişiye uyarı verildiği 14 kişiye de Süre verilmiştir.   01 Ocak 2015 ile 31 Aralık 

2015 Tarihleri arasında ise 92 adet Bimer şikâyeti geldiği, Şikâyetlere ekiplerce işlem yapılarak Bimere 

Cevap verilmiştir. 143 Adet belediyeye ait iç birimlere yazışma yapılmıştır. 53 det diğer kurum ve 

kuruluşlara yazışma yapılmıştır. 

77 kişi hakkında tutanak tanzim edilip, belediye encümenine idari yaptırım uygulanması için tutanak 

gönderildiği, bu tutanakların 53 kişiye cezai işlem uygulandığı,  10 kişiye uyarı verildiği 14 kişiye de Süre 

verilmiştir. 

3- Dilencilik yapanlara karşı özellikle cami önlerinde kontroller sürekli olarak yapılmış, yakalanan 3 dilenci 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33.Maddesine istinaden işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne 

getirilmiştir. 
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4- 2015 yılında 3 Dilencinin üzerinden çıkan TOPLAM 129,85  TL ye el konularak Belediye encümenine 

gönderilmiştir. 2015 yılında 3 Dilencinin üzerinden çıkan TOPLAM 129,85 TL ye el konularak Belediye 

encümenine gönderilmiştir.  

5-Vatandaşlar tarafından bulunup müdürlüğümüze teslim edilen eşyalar gerek müdürlüğümüzden gerekse 

ilan servisi anons sisteminden anons edilerek sahipleri bulunmaya çalışıldı, eşyalar  

 

 

mevzuat hükümlerine göre tutanak düzenleyip koruma altına alındı, sahipleri olduğu anlaşıldığında ise yine 

tutanakla kişilere teslim edildi. 

 

6-İlçemizi ziyaret eden adres soran kişilere yardımcı olunmuş, özellikle yaşlı şahıslar zabıta aracı ile 

gidecekleri yerlere götürülerek ulaşımları sağlanmıştır. 

7-Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan  

seyyar satıcılar yakalanarak müdürlüğümüze getirilmiş gerekli işlemler yapılmıştır. 

8-Meclis Üyelerine Toplantı tebligatları ve Belediye Encümeninin aldığı kararlar doğrultusunda ilgili 

şahıslara tebligatlar yapıldı. 

9-Dini bayramlar arifelerinde mezarlıklara mersin dalı bırakılmaması ve mersin dalı satışı yapılmaması için 

denetimler yapılmıştır.  

10- Toptancı hali içerinde trafik düzenini, huzur ve sükûnetini sağlamak amacı ile Toptancı Halinde 2 zabıta 

personeli görevlendirildi. 

 11-Belediyemizde bulunan birimlerden gelen her türlü istek ve talep değerlendirilerek, gerek personel ve 

gerekse araç yönünden yardımcı olunmuştur. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü,  Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

ekiplerine çalışmalarında trafik düzeni sağlanarak yardımcı olunmuştur. 

12-Belediyemiz mücavir alan içi D-400 Karayolu güzergâhında yer alan izinsiz ve görüntü kirliliği oluşturan 

ilan reklam tabelaları tespit edilerek yıkılması sağlandı. Ayrıca yol güzergâhında bulunan seyyar meyve 

satıcılarının kaldırılması sağlandı. 

13-Müdürlüğümüze halk tarafından gelen ilçe düzenini ilgilendiren konularla ilgili sözlü şikâyetler, en kısa 

zamanda değerlendirilmiş gerekli işlemler yapılmıştır. 

 

 

14-Belediye Başkanlığımız önünde başkanlık makamına gelen resmi ve özel plakalı araçlara yer açmak 

amacıyla günlük bir zabıta memuru görevlendirildi. 

15-Kamuya ait yolların tahrip edilmesini ve çakıl, kum vb. dökerek kirletilmesini önlemek amacı ile  ağır 

tonajlı araçların şehir merkezine girmelerini engellemek için belirli güzergahlar sık sık kontrol edildi. 

16-Belediyemiz gelirlerini korumak amacı ile izin almadan harç yatırılmaksızın yapılan el ilanı,ilan reklam 

tabelası,bez afiş vb. tespit edilerek gerekli yasal işlemler uygulandı.  

17-Ulusal Bayramlarda yapılan tören ve etkinlikler süresince tören alanında protokol düzeni sağlanmış, 

bayrak asmayan işyerleri uyarılarak bayrak asmaları sağlanmış ve çelenk sunma töreni yerine getirilmiştir. 

Ayrıca belediyemiz tarafından düzenlenen etkinliklerde gerekli önlemler alınmıştır.   

18-Yangın ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri alınarak gelen ekiplere 

koordineli olarak çalışılmıştır. 

19- Esnaflara ait ölçü ve tartı aletlerini damgalama işlemini yaptırılması için denetimler yapılmıştır. 

20-4207 Sayılı Kanun ile ilgili denetimler, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 

ile koordineli olarak periyotlar halinde yapılmıştır. 

21-İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından gelen yazılara istinaden oy sandıkları ilgililere teslim edildi ve teslim 

alındı. 

22-İlçemizde seyyar hurda toplayıcılığını engellemek için mahalle aralarında sürekli devriye gezildi, 

yakalanan hurdacılara cezai işlem uygulandı.  

23-Rutin denetimler esnasında gerek park yerlerinde gerekse cadde ve kaldırımlarda tespit edilen eksik, kırık 

ve arızalar ilgili birimlere bildirildi. 
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24-Yaya geliş geçişinin rahat sağlanması, görüntü kirliliğinin ve kaldırım işgalinin önlenmesi için ekipler 

halinde kaldırımlar denetlenmiş olup, uymayanlar hakkında tutanak tanzim edilmiştir.   

25-Kaybolan ve vatandaşlar tarafından müdürlüğümüze getirilen çocukları kontrolümüz altında tutarak, 

anons sistemi ve emniyet ile yapılan çalışma sonucunda ailelerine teslim edilmiştir. 

26-İmar Mevzuatına aykırı ve kaçak yapılaşma ile ilgili denetimler İmar Müdürlüğü ile koordineli olarak 

sürdürülmüş olup mevcut inşaat alanlarında alınması gereken tedbirler, ruhsat künyeleri tabelalar, tehlikeli 

yapı ve ruhsatsız takviyeler kontrol edilmiş, gerekli işlemler yapılmıştır. 

 

 

27-Zabıta Müdürlüğümüz beldenin düzenini, belde halkının huzurunu sağlamak ve belediyemiz 

çalışmalarında aksaklık yaşanmasını önlemek amacıyla haftanın 7 günü saat 24:00 e kadar,Milli ve Dini 

Bayramlarda dahil olmak üzere  bil fiil nöbet tutarak halktan gelen şikayetleri değerlendirmiştir. 

 

4-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 
      Müdürlüğümüz her pazartesi günü personelimiz ile bir önceki haftanın değerlendirilmesini, yeni hafta 

içerisinde yapılacak işlerin planlanması ve eksikliklerin giderilmesi için nelerin yapılabileceği konusunda 

değerlendirmeler yapılmaktadır. 

 

1-PERSONEL DURUMU: 
Ruhsat kısım amirliğinde 2 memur,1 daimi işçi 1 sin-kar personeli olmak üzere 4 personel ile hizmet 

vermektedir. 

 

2-SUNULAN HİZMETLER 

 

1- 2015 Yılı içerisinde 290 Adet işyeri açma ve çalıştırma müracaat olup, 196 Adet işyeri açma ve çalıştırma 

ruhsatı verilmiş ve  94 Adet Müracaat uygun görülmemiştir  

 

2- 2015 Yılı içerisinde çeşitli kurum, kuruluşlar  ve vatandaşlardan  792 Adet yazı ve dilekçe gelmiş olup 

bunlardan 573 Adedi cevaplandırılmıştır.  

 

3-2015 Yılı içerisinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatnamesi alanların müracaatı üzerine Tütün ve Alkol 

Piyasaları Denetleme Kurulunda TAPDK Satış Belgesi almak için 26 Adet mesafe uygunluk müracaat 

yapılmış olup, 26 Adedine uygunluk yazısı verilmiştir   

 

4- 2015 Yılı 3 Adet Bimer başvurusu olup cevap verilmiştir 

 

5- 2015 Yılı içinde işyeri faaliyetini sonlandırmak için 2 Adet İşyeri kapatma müracaatı olmuş ve İşyeri 

açma ve çalıştırma ruhsatları iptal edilmiştir. 

1– GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR:  

 

       Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunun 3. Madde  (a)  bendi 51. Madde ve 11 Nisan 2007 

tarih ve 26490 Sayılı Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğine tabi olarak Anayasa, yasa ve 

yönetmeliklerle verilen görevleri yapmaktadır. 

 

       Pazar yeri ekibi olarak ilçemizde bulunan pazarların düzen içerisinde kurulmasına öncülük ederek 

vatandaşlarımızın pazarlardan maksimum verimlilikte hizmet almalarına yardımcı olmaktadır.  Pazar 
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yeri işgaliye harçlarının takiplerini yaparak belediye bütçesine katkı sağlamaktadır.  

 

2 – PERSONEL DURUMU:  

 

     Zabıta Müdürlüğü Pazar yeri Ekibinde  3 memur 4 daimi işci 1 sin-kar personeli olmak üzere toplam 8 

personel görev yapmaktadır.   

 

3- SUNULAN HİZMETLER : 

 

 1 – Serik ilçemizde Semt ve Turizm Pazarı olarak 11 adet Pazar kurulmaktadır. Pazarların kendi günlerinde 

düzen içersinde kurulmasını sağlamak, gerektiğinde Pazar yerleriyle ilgili komisyon kurmak, gerekli meclis 

ve encümen çalışmalarını yapmaktır. 

2 – Pazar yeri ekibimize 2015 yılı içerisinde 322 adet vatandaş dilekçesi, 45 adet Kurum İçi, 11 adet kurum 

Dışı yazışma gelmiştir. 

3- 2015 Yılı içerisinde pazarlardaki tüm gelirler yıllık işgaliye ücreti olarak toplandı. 2015 yılında Pazar 

yerlerinden 1, 231,542.46  tl toplam gelir elde edilmiştir.  

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR: 

 

Zabıta Müdürlüğü Haber Merkezi ve Bilgi İşlem Kısmı, Hizmetlerin daha hızlı ve yerinden takip 

edilebilmesi ve yürütülebilmesi için teşkil edilmiş olup, bu birim 30.12.2015  Tarihinde belediye başkanının 

oluru ile açılmıştır. 

 

2 – PERSONEL DURUMU: Bu kısımda 2 memur ve 1 sin-kar personeli ile hizmetler yürütülmektedir. 

 

HABER MERKEZİ  :  

1-Hizmetin devamlılığı için Haber Merkezi ve Santral Nöbeti ihdas edilmiş olup hizmetler mesai saatlerinde 

birim personeli tarafından, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde nöbetçi personel tarafından 

yürütülür. 

2-Haber Merkezinde nöbet hizmeti 08:00-24:00 saatlerinde vardiyalar şeklinde düzenlenmiştir.. 

 

BİLGİ İŞLEM  : 

1-Zabıta Müdürlüğünde mevcut olan  Kısım, Birim ve Karakol Amirliklerinin, tüm yazılım, donanım, 

program ihtiyaçlarını temin etmek, kurulumlarını yapmak, teknik destekte bulunmak. 

2-Zabıta Müdürlüğü otomasyonunu kurmak ve bilişim teknolojisine uygun olarak elektronik bilgi, belge ve 

iş akışı düzenini oluşturmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak. Bu Sistemlerin Belediye 

Otomasyonu ile entegre çalışması için gerekli tedbirleri almak 

3-Zabıta Müdürlüğüne ait Bilgisayar sistemleri üzerinde mevcut bulunan programların, bakım ve 

güncellemelerini yapmak ve yaptırmak. 

4-Kısım, Birim ve Karakol Amirlikleri ile gerektiğinde diğer ilgili müdürlükler arasında Belediye Başkanı ve 

Zabıta Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak. 

 

1-PERSONEL DURUMU 

Ruhsat denetim kısım amirliğinde 3 memur, 2 sin-kar Personeli olmak üzere 4 personel ile hizmet 

vermektedir. 

2-SUNULAN HİZMETLER 

 

1-  2015 yılı içerisinde çeşitli kurum, kuruluşlar ve Vatandaşlardan 281 Adet yazı ve dilekçe gelmiş olup 

382 Adet yazı ve dilekçe cevabı yazılmıştır. 
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2-  2015 yılı içerisinde Ruhsat Kısım Amirliğine Tütün ve 

Alkol Piyasaları Denetleme Kurulundan satış belgesi almak 

için Mesafe uygunluk başvurusunda bulunan 26 Adet 

işyerinin Mesafe ölçümleri yapılarak tutanak tanzim 

edilmiştir. 

3-  2015 yılı içerisinde 39 Adet BİMER başvurusu olup; başvuruların cevabı yazılmıştır. 

4-  2015 yılı içerisinde 41 Adet Ruhsatsız İşyeri tespit edilmiş Olup; 23 Adet işyeri kapatılmıştır. 

5-  2015 yılı içerisinde Encümen Kararı için 121 Adet Evrak gönderilmiştir. 

 

6-  2015 yılı içerisinde 136 Adet Encümen Kararı tarafımıza gelmiştir 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden 

harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki 

alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali 

kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği 

hususunda yeterli güvenceyi sapladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 

uygulandığını bildiririm.  

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

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada 

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

ederim. 30/03/2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serkan KARASU 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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Serik 26 Haziran 1926 tarihinde ilçe olan Yörük-Türkmen Kültürü'nün en seçkin özelliklerini 

barındıran ülkemizin nadide köşelerinden biridir.  Ülkemizin ve dünyanın en güzel coğrafyalarından olan , 

dağıyla, deniziyle, yeşiliyle ve havasıyla eşi bulunmayan Serik'imiz. yeryüzünde adeta bir cennet köşesidir.   

Amacımız : Geçmişten geleceğe, doğal ve kültürel zenginlikleriyle,   yetiştirdiği bütün değerleriyle ilçemizi 

her alanda temsil etmek, tanıtmak ve kültürünü yayarak  değerine değer katmaktır.   

 

 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İnsan Kaynakları : 

 Müdürlüğümüz : 

 4 Memur , 9 Daimi İşçi , 7 Sinkar İşçisi ile toplam 20 Personel ile hizmet vermektedir. 

 

13-KÜLTÜR 
VE SOSYAL 
İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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       KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ALT HİZMET BİRİMLERİ 

Yazı İşleri  ve Personel Birimi 

Kültür İşleri Birimi 

Sosyal İşler Birimi 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri : 

Müdürlüğün genel olarak görevleri : 

1) Kültür ve Sanat etkinlikleri olarak; toplantılar, konferanslar, söyleşiler, konserler, sergiler, çalıştaylar, 

eğitim programları, sempozyumlar, paneller , fuarlar, milli ve dini bayram kutlama programları, dini 

günlerle ilgili programlar, şölenler, gösteriler, anma günleri,mesleki kutlama gün ve haftaları, kültür 

günleri, festivaller,mevlit programları, mahalle şenlikleri, vb. organizasyonların yapılmasını sağlamak. 

2) Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, Kitap, kaset ve CD’lerin satın 

alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak. 

3) Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak. 

4) Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak. 

5) Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek. 

6) Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil 

toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması 

ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak. 

7) Başkanlığımıza bağlı Kültürel mekanların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır 

olmasını sağlamak ve mekanların tahsislerini koordine etmek. 

8) Yapılacak etkinliklerin duyurulmasını sağlamak. 

9) İlçemiz dahilinde bulunan fakir , yoksul , muhtaç , engelli , öksüz, yetim veya kimsesiz vatandaş ve 

çocuklara  Ramazan Ayında ve  belirli gün zamanlarda, çeşitli yardımların yapılmasını koordine etmek. 

yemek , giyecek ve gıda dağıtımını koordine etmek ve bu yardımların yapılmasını sağlamak 

10) 5393 ve 6360 Sayılı yasalar çerçevesinde  resmi ve tüzel kişilerden gelen talep üzerine ,  ilçe sınırları 

içinde yer alan mahallelerde yaşayan vatandaşların yöresel gelenekleri gereği düzenlemiş oldukları kültürel 

ve sosyal faaliyetlerde vatandaşlara destek olmak 

11) Belediye Personeline bazı kültürel konularda hizmetiçi ve genel eğitim programları düzenlemek. İlçe 

halkına yönelik olarak genel kültür konularında bilgilendirme toplantıları , konferansları ve eğitim 

programları düzenlemek, ayrıca vatandaşlarımıza meslek Edindirme ve çeşitli sanat dallarında yönelik 

eğitim seminerleri ve kurslar verilmesini sağlamak bu kursları ilçede bulunan diğer kurumlarla birlikte 

koordine etmek. 

12 ) 5393 ve 6360 Sayılı yasalar çerçevesinde  İlçemizde yer alan okullardan gelen talepler doğrultusunda 

Başkanlık makamınca uygun görülen konularda okulların ihtiyaçlarını karşılamak 
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER  MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015 MALİ YILI BÜTÇE HARCAMA RAPORU 

  

Açıklama 
 Bütçe 

Toplamı  
 Eklenen   Düşülen   Net Bütçe    Harcanan  

 İptal Edilen 
Ödenek  

PERSONEL GIDERLERI 390.000,00 215.000,00 54.000,00 551.000,00 497.185,50 53.814,50 

SOSYAL GUVENLIK 
KURUMLARINA DEVLET 
PRIMI GIDERLERI 

77.000,00 25.000,00  102.000,00 93.321,58 8.678,42 

MAL VE HIZMET ALIM 
GIDERLERI 

2.050.000,00 408.000,00 408.000,00 2.050.000,00 901.374,45 1.148.625,55 

CARI TRANSFERLER 1.550.000,00  650.000,00 900.000,00 6.997,32 893.002,68 

TOPLAM 4.067.000,00 648.000,00 1.112.000,00 3.603.000,00 1.498.878,85 2.104.121,15 

 
 

    2015 Yılı Resmi Evrak Bilgileri   

    Gelen evrak sayısı : 241 

    Giden Evrak Sayısı : 71  

 

                          SUNULAN HİZMETLER VE FAALİYETLER 

               MEVLİD KANDİLİ ÖZEL PROGRAMI ( 02 OCAK 2015 ) 

            Yer : Karalar Düğün Salonu  Program :Kur'an Tilaveti ,ilahi konseri, Sema Gösterisi ve dua   

Katılımcı Misafir Sayısı : 1100 Yaklaşık          

               2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SERİK BELEDİYESİ YARIYIL    

             KARNE HEDİYESİ ETKİLİKLERİ  VE ÇOCUK SİNEMASI GÜNLERİ 

      Etkinlikler kapsamında ilçemizde bulunan tüm ilk,orta ve liselerdeki öğrencilerimiz arasından 

okullarında başarı ortalamalarına göre ilk dört sıraya giren öğrencilerimize M.E.B lığı onaylı 100 Temel  

Eser arasından seçilen  350 ( üç yüz elli ) kitap hediye edilmiştir.Çizgi Sinema Gösterimi: Çandır Şehit 

Öğretmen M. Saadettin Küçük İlkokulu Y. Kocayatak İlkokulu  Merkez Gazi İlkokulu öğrencilerimize 

yönelik  Müdürlüğümüz tarafından film izlemek için misafir ettiğimiz öğrencilerimize salon girişlerinde 

patlamış mısır ve meyve suyu ikram edilmiştir.  
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   9 MART BÜYÜK ATATÜRK'ÜN SERİK'E GELİŞ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI VE  "ŞEHİTLER 

DİYARI ÇANAKKALE " TİYATROSU ( 9 MART 2015 ) 

  Büyük Önder M. Kemal Atatürk 'ün ilçemize teşriflerinin 86. yıldönümü münasebetiyle, ilçemizde 

düzenlenen kutlamalar çerçevesinde kaymakamlık makamından belediyemize tebliğ edilen emir ve görevler 

müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmiştir. Ayrıca ilçemiz cadde ve sokakları ile Tören alanı olan Belkıs 

Mahallesi ve Aspendos Antik Tiyatrosu  müdürlüğümüzce şanlı Bayrağımız,Atatürk Posterleri ve çeşitli 

dövizlerle süslenmiştir. Aynı gün akşam 100. Yıl Spor Kompleksi salonunda "Dolunayda Akşam Tiyatrosu 

Şehitler Diyarı Çanakkale "  adlı oyun düzenlenmiştir. Tiyatroya ilçemiz protokolü , basın mensupları ve 

vatandaşlarımızdan oluşan yaklaşık 900 ( dokuz yüz ) misafirimiz katılmıştır.  
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             18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 100. YILI ANMA PROGRAMI 

           "ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ PROGRAMI " ( 18 MART 2015 ) 

          Program İlçemiz Protokol üyeleri, Şehit yakınları , gazilerimiz ve kalabalık bir vatandaş topluluğundan 

oluşan kortejin İlçemiz Kaymakamlığının önünden saat 13:00 da İlçemiz Çınaraltı meydanı Zabıta 

Müdürlüğü binamız önüne   doğru saygı yürüyüşü ile başlamıştır.  

Anma Programı: 

   Konuşmalar , şiirler, Çanakkale Türküleri, Çanakkale Zaferi Fotoğraf Sergisi , Düzenlenen yürüyüş ve 

programa yaklaşık 2.000 ( iki bin )  kişi katılmıştır. 

    

   " ÇANAKKALE ' DE BİN ŞEHİT SERİK!TE BİN YÜREK"  PROGRAMI   

                                             ( 25 MART 2015 ) 

           Yer :Karalar düğün salonunda  

            Program : Kuran-ı Kerim Tilaveti,İlahiler , Konferans  ,Dua 
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-"SERİK BELEDİYESİ 23 NİSAN ÇOCUK SİNEMASI ŞENLİKLERİ 22-23 NİSAN 2015" 

FİLM : "CÜCELER DEVLERE KARŞI "                                  

YER GÖSTERİM : GEBİZ-SERİK 

ETKİNLİKLER : ÇOCUK OYUNLARI , SİNEMA ŞAPKA VE BAYRAK DAĞITIMI 
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 "SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI VE TARİHİ GERÇEKLER" KONFERANSI 24 NİSAN 

2015 

YER : SERİK BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU 

KONUŞMACI : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRT. ÜYESİ DOÇ. DR. FERUDUN ATA 

KATILIMCI : 250 KİŞİ 

- SERİK BELEDİYESİ 1.ÖDÜLLÜ ATATÜRK'Ü ANMA SATRANÇ TURNUVASI 9-10 MAYIS 2015 

KATEGORİLER :  

7-10 YAŞ              11-14 YAŞ              14-18 YAŞ                    18 YAŞ VE ÜZERİ  

KATILAN YARIŞMACI SAYISI : 170 

ÖDÜLLER : 

1.LER TBLET PC 

2. LER KOL SAATİ 

3. LER MP3 ÇALAR              

 
 

   SERİK BELEDİYESİ 4. SERİK KADRİYE ÇİLEK FESTİVALİ  VE MUSTAFA CECELİ KONSERİ 

17-18 MAYS 2015 

YER : KADRİYE MAHALLESİ 

FESTİVAL KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLER : 

ÇOCUK OYUN PARKI VE ÇOCUK OYUNLARI : 

PALYAÇOLAR, YÜZ BOYAMA,SOSİS BALON ANİMASYON MASGOTLAR 

FESTİVAL YÜRÜYÜŞÜ : 

    SOKAK BANDOSU, TAHTA BACAKLAR,ÇİLEK MASGOTLAR,PALYAÇOLAR EŞLİĞİNDE 

PROTOKOL ÜYELERİ İLE BİRLİKTE 

KAŞIKS GRUBU GÖSTERİSİ 17 MAYIS 1. GÜN VE KONSERDEN ÖNCE 2. GÜN 

MUSTAFA CECELİ KONSERİ  

KATILIMCI VE İZLEYİCİ 5.000 KİŞİ   
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               19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 

 İlçemiz Kaymakamlığı tarafından ilçemiz kurumların tebliğ edilen emirler gereği kutlamalar çerçevesinde 

belediyemizce yapılması gereken tüm görevler birimimiz tarafından yerine getirilmiştir. 

 

     SERİK BELEDİYESİ İŞLER CADDESİ AÇILIŞ PROGRAMI 25 MAYIS 2015 

Yer : Serik Merkez 

 Program : 

Kaşıks Grubu Gösterisi 

Havai Fişek Gösterisi , Dua ve Açılış Töreni 

Davetli ve Katılımcı Sayısı :  2. 500 ( yaklaşık ) 

 

 

SERİK BELEDİYESİ 1 YILLIK  İCRAAT YILI TANITIM  PROGRAMI ,  SERİK BELEDİYESPOR 

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI VE FUNDA ARAR KONSERİ 31 MAYIS 2015 

    YER : 100. Yıl Futbol Sahası - Serik Merkez  Mahallesi 

    ETKİNLİKLER VE PROGRAM : 1. Yıl tanıtım programı , Sanatçı Funda Arar Konseri , Havai Fişek 

Gösterisi 

  KATILIMCI VE  İZLEYİCİ : 8 Bin kişi ( yaklaşık ) 

 

 

     SERİK BELEDİYESİ 1. ÇANAKKALE GEZİSİ 29-30-31 MAYIS 2015 

        Geziye Götürülen Vatandaş Sayısı : 679  

        Toplam Araç Sayısı : 16 ( Müdürlüğümüzce her araç için  rehber tahsis edilmiştir. ) 

 

 
 

 

 

       SERİK BELEDİYESİ DSİ PARKI VE MESİRE ALANI AÇILIŞ PROGRAMI 3 HAZİRAN 2015 

 Yer : Serik Merkez Yeni Mahalle 

 Program : 

Canlı Müzik ve İkram 

Dua ve Açılış Töreni 

Davetli ve Katılımcı Sayısı : 2.000 ( Yaklaşık ) 
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       SERİK BELEDİYESİ  2. HALKA AÇIK "ANADOLU ATEŞİ" DANS TOPLULUĞU    GÖSTERİSİ 

(04 HAZİRAN 2015 ) 

YER : BELKIS MAHALLESİ  GLORİA ASPENDOS ARENA GÖSTERİ MERKEZİ 

Program :  

Ücretsiz Halka Açık Anadolu Ateşi Dans Gösterisi 

Gösteriye gelmek isteyen vatandaşlarımız için farklı güzergahlardan ücretsiz 15 adet  otobüs tahsisi 

İzleyici Sayısı : 5.200  

 

 
   

  

                  SERİK BELEDİYESİ YAZ ŞENLİKLERİ VE ETKİNLİKLERİ : 

Yer : Boğazkent, Belek ve Kadriye  Mahalleleri 

       Program : 2015 Yaz ayı Salı Çarşamba ve Perşembe Günü akşam kaşıks gurubu dans ve animasyon 

gösterisi 

 
 

 



SERİK  BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 

- 142 - 

 

 

 

   SERİK BELEDİYESİ DENİZ YILDIZI TURİSTİK TESİSİ AÇILIŞ PROGRAMI ( 06 HAZİRAN 2015) 

Yer : BOĞAZKENT MAHALLESİ 

Program : 

Kaşıks gurubu Halk Dansı Gösterisi 

Açılış Töreni  

  SERİK BELEDİYESİ 2. KARNE VE MEZUNİYET ŞENLİĞİ 12-13 HAZİRAN 2015 

  Yer : Serik Merkez  

  Program : 

  Çocuk Oyun Parkları 

  Çocuk Sineması  

  Katılımcı Çocuk ve Öğrenci Sayısı : 3.000 Yaklaşık    
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    SERİK BELEDİYESİ 2015 YILI RAMAZAN AYI ETKİNLİKLERİ ( RAMAZAN AYI BOYUNCA 

HER CUMARTESİ AKŞAMI ) 

YER : İşler Caddesi - SERİK / MERKEZ 

Program :  

Ramazan Ayı Boyunca Her Cumartesi Akşamı  

Tasavvuf Müziği, Semazen Gösterileri 

Hacivat Karagöz Gösterisi 

Çocuk Oyunları 
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SERİK BELEDİYESİ 2015 YILI RAMAZAN AYI GIDA PAKETİ DAĞITIM 

PROJESİ 

Yer ( Kapsam ): Serik teki Tüm Mahalleler 

    Daha önceden müdürlüğümüzce tüm mahalle muhtarlarından alınan listelere göre ihtiyaç sahibi toplam 

5.495 ( beş bin dört yüz doksan beş ) vatandaşımıza belediyemiz başkanlığı adına müdürlüğümüz tarafından 

gıda paketi dağıtılmıştır. 

  

      SERİK BELEDİYESİ 2015 YILI RAMAZAN AYI YETİM ÖKSÜZ VE MUHTAÇ ÇOCUKLAR 

İFTAR YEMEĞİ VE PROGRAMI : 

Yer : Belek Beach Park 

Kapsam : Tüm Mahalleler 

Program :  

İftar Yemeği 

Hacivat Karagöz Gösterisi 

Çocuk Oyunları 

Çocuklarımıza Bayramlık Kıyafet Hediye Çeki Dağıtımı 

Katılan Çocuk Sayısı : 163 
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        SERİK BELEDİYESİ 2015 YILI RAMAZAN AYI GÖNÜL SOFRASI BÜYÜK İFTAR YEMEĞİ ( 

14 TEMMUZ 2015 ) 

  YER : SERİK CUMHURİYET MEYDANI ( ESKİ BELEDİYE BİNASI ÖNÜ ) 

  KAPSAM : TÜM MAHALLELER  

Program : 

İftar Yemeği 

Tasavvuf Müziği , Semazen Gösterisi,Dua Programı 

Davetli ve Katılımcı Sayısı : 4. 250 ( dört bin 250 ) 
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ŞEHİDİMİZ BARIŞ AKKABAK İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI  (05 AĞUSTOS 2015) 

 YER : KOZAN MAHALLESİ GÖKVELİLER MEVKİİ 

Program :Mevlit ve DuaMevlit YemeğiMisafir Sayısı ( yaklaşık ) :2.000 ( iki bin )  

 

 
 

 

       30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ( 2015 ) 

 

 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde kaymakamlık makamından Belediyemize tebliğ 

edilen emir ve görevler müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmiştir. Ayrıca ilçemiz cadde ve sokakları ile 

Tören alanı Müdürlüğümüzce şanlı Bayrağımız,Atatürk Posterleri ve çeşitli dövizlerle süslenmiştir. 

      

 

  

  SERİK BELEDİYESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI ETKİNLİKLERİ 

YER - KAPSAM : Tüm Okullar - Tüm Mahalleler 

Faaliyetler : 

    Okulların başladığı hafta tüm okullara öğretmen ve idarecilerimizin iyi bir öğretim dönemi geçirmeleri 

temennileriyle, Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ramazan ÇALIK adına çiçek gönderilmesi 

     İhtiyaç sahibi çocuklarımıza yönelik kırtasiye yardımı. 

 

SERİK BELEDİYESİ 2015 YILI TOPLU SÜNNET MERASİMİ - KURAN-I KERİM VE DUA 

PROGRAMI ( 25 AĞUSTOS -03 EKİM 2015 ) 

   YER-KAPSAM :  : Serik Cumhuriyet Meydanı Tüm mahalleler 

   Yapılan Çalışmalar: 

   Başvuruların alınması ( 01-24 Ağustos 2015 ) 

   Sünnet İşlemleri 25-29 Ağustos 2015 : İlçemizde ikamet eden 6 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi toplam 48 

çocuğumuzun sünnet işlemlerinin ilçemiz Devlet Hastanesi hekimlerince gerçekleştirilmesi.Tüm 

çocuklarımıza Belediyemiz tarafından sünnet elbiseleri hediye edilmiştir. 

 Program :Kuran-ı Kerim ve dua , İkram 

Katılımcı ve Davetli Sayısı : Sünnet olan çocuk : 48 - Davetli ve Misafir edilen vatandaş sayısı : 1.000 
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                                29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ( 2015 ) 

              Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. Yıl dönümü nedeniyle ilçemizde düzenlenen kutlamalar 

çerçevesinde kaymakamlık makamından belediyemize tebliğ edilen emir ve görevler müdürlüğümüz 

tarafından yerine getirilmiştir. Ayrıca ilçemiz cadde ve sokakları ile Tören alanı Müdürlüğümüzce şanlı 

Bayrağımız,Atatürk Posterleri ve çeşitli dövizlerle süslenmiştir. 
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 2015 YILI MUHARREM AYI AŞURE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ( 29 - 30 EKİM 2015 ) 

    Müdürlüğümüzce Mübarek Muharrem ayı vesilesiyle Belediye Başkanlığımız adına; 

    29 Ekim Sabahının ilk saatlerinde İlçemiz Toptancı halinde çalışmakta olan vatandaşlarımıza toplam 500 

kişilik 

   29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından sonra ilçemiz tören alanında bulunan vatandaşlarımıza 

toplam 1.000 kişilik 

   30 Ekim günü ilçemiz Cuma pazarında toplam 2.000 kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  
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            10 KASIM BÜYÜK ÖNDER M. KEMAL ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI 

           Program çerçevesinde kaymakamlık makamından belediyemize tebliğ edilen emir ve görevler 

müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmiştir. Ayrıca ilçemiz cadde ve sokakları ile tören alanı 

müdürlüğümüzce şanlı Bayrağımız,Atatürk Posterleri ve çeşitli dövizlerle süslenmiştir. 

 

         3 ARARLIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ İSÖMX TÜRK HALK MÜZİĞİ GRUBU KONSERİ 

Yer : Yükseliş Koleji Konferans ve Etkinlik salonu Serik / Merkez 

Davetliler : İlçemizde ikamet eden ve resmi ve özel eğitim yuvalarında eğitimlerine devam eden 

bütün engelleri vatandaşlarımız 

Program :Üyelerinin tamamı engelli bireylerden oluşan İSÖMX Türk Halk Müziği Grubu konseri 

Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu özel eğitim sınıfı sema gösterisi.  

Davete Katılan Bütün engelli misafirlerimize belediye başkanlığımız adına birer adet kol saati hediye 

edilmiştir.  
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SERİK BELEDİYESİ 2.MAHALLE MUHTARLARI ÇALIŞTAYI (5- 6 ARALIK 2015) 

 Yer : Cornellia Otel Belek/Serik 

 Program : 

 5 Aralık Cumartesi Eğitim Seminer -  Mahalle Toplantıları  

 6 Aralık Pazar 

Genel Değerlendirme ve Misafirlerin Dinlenmesi 

Katılımcılar : 

Mahalle Muhtarları ve Aileleri , Belediyemiz Yönetimi ve Protokol üyeleri 

 
 

HZ.MEVLANA'YI ANMA VE MEVLİD KANDİLİ ÖZEL PROGRAMI( 20 ARA.2015) 

 Yer : Karalar Düğün Salonu Serik 

  Program :  

  İlahi Konseri 

  İlahiyatçı Yazar Ömer DÖNGELOĞLU Konferansı 

  Katılımcı : 1.000 Kişi ( yaklaşık ) 
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  SERİK BELEDİYESİ TARAFINDAN  MAHALLE MUHTARLIKLARIMIZA MAHALLELERDE 

DÜZENLENEN SOSYAL FAALİYETLERDE VATANDAŞLARIMIZ TARAFINDAN  

KULLANILMAK ÜZERE ZİMMETLİ SANDALYE TAHSİS EDİLMESİ PROJESİ 

   Mahalle muhtarlarımızdan gelen talepler üzerine aşağıdaki mahallerimize sandalye tahsis edilmiştir. 

 

         SERİK BELEDİYESİ  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

   MUHTARLIKLARA ZİMMET YOLUYLA SANDALYE DAĞITIM LİSTESİ 

 

MAHALLE ADET 

PINARCIK-KARINCALI-ZIRLANKAYA-

ÇANAKÇI  500 ADET 

KÜRÜŞ 250 ADET 

ETLER 150 ADET 

YUKARI ÇATMA 150 ADET 

TEKKE 150 ADET 

TÖNGÜŞLÜ 150 ADET 

NEBİLER 150 ADET 

YENİ MAHALLE 150 ADET 

ÇANDIR 150 ADET 

GEBİZ 400 ADET 

BÜĞÜŞ 200 ADET 

HASDÜMEN 100 ADET 

 BUCAKKÖY 100 ADET 

AKÇAPINAR 300 ADET 

ŞATIRLI 300 ADET 

AŞAĞIÇATMA 250 ADET 

BERENDİ 80 ADET 

MERKEZ 420 ADET 

KOZAN 120 ADET 

DEMİRCİLER 100 ADET 

KOZAĞACI 140 ADET 

KÖKEZ 100 ADET 

ESKİYÖRÜK 150 ADET 

HASKIZILÖREN 100 ADET 

BELEDİYEMİZ TARAFINDAN 

KULLANILAN 140 ADET 

    

TOPLAM 4.800 ADET  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

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

kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli 

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

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

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada 

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

ederim. 30/03/2015 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadi NAMAL 

Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

      -Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması 

yönünde her türlü proğram ve projeyihazırlamak    veya 

hazırlatmak, bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon 

ve kredilerden yararlanmak 

      -Serik ilçesinin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili 

araştırma ve tespitler yapmak, bu değerlerin evrensel 

koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve 

canlandırılması için projeler üretmek, 

             -Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletmek, 

talep halinde açıklayıcı bilgi vermek    ve  uygulamaları 

işbirliği içinde izlemek. 

 

            

  İnsan Kaynakları  

         Müdürlüğümüz bünyesinde  4 adet memur 1 adet daimi işçi olmak üzere 5 personel ile 
hizmet verilmektedir. Memurlar; Müdür V.-Sadi NAMAL, Mimar Efkan ATMACA, Ziraat Müh. Özgür ŞAHİN, 

Mali Hizm.Müd.- Selma TOPAL olup, işçi ise İsmail GÜVEN’dir. 

 

  Sunulan Hizmetler 

 -  Belediyenin hizmet alanına giren projeleri hazırlamak 

       -  Projeleri ilgili kurumlara iletmek ve takibini yapmak 

       -  Hibe ve fonlara başvuru yapmak 

       -  İmar uygulaması için ihale hazırlamak 

 

 

  Mali Bilgiler 

Açıklama B. Toplamı Düşülen Net Bütçe Harcanan 
Kalan 

Ödenek 

Büt. 

Or% 

PERSONEL 

GİDERLERİ 
468.000,00    468.000,00   251.659,28  216.340,72 53.77 

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA 

D.PRİMİ GİDERLERİ 
110.000,00  110.000,00 40.136,64  

 

69.863,36 

 

 

36,49 

 

MAL VE HİZMET 

ALIM GİDERLERİ 
330.000,00  330.000,00 13.958,79  

 

316.041,21 

 

4.23 

 

SERMAYE 

GİDERLERİ 
300.000,00    300.000,00 0 300.000,00 0 

Genel Toplam 
1.208.000,00 

 
 

1.208.000,00 

 

305.754,71 

 

902.245,29 

 

25,31 

 

 

 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

 

 Toplam 1.208.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bunun 305.754,71 TL si kullanılmış, kullanılamayan 

902.245,29 TL lik kısmı ise iptal edilmiştir 

 

 

  

 

 

 

14-ETÜT 
PROJE 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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Performans Bilgileri 

 

1-Köy Meydanı ve Üniteleri Yapımı (10 adet ) : 

20.08.2014 tarih ve 5274 sayılı yazımızla Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne mali yardım 

talebinde bulunulmuş ve 14.01.2015 tarih ve 303 sayılı yazımızla talebimizin 2015 yılı için yenilenmesi 

istenmiştir. 

 Köy meydanı projesinde Muhtarlık binası, Köy Kahvesi ve Wc lerden oluşan üst yapıların proje 

kapsamından çıkarılarak yeniden düzenlenmesi istenmiş olup, Muhtarlık binası, Köy Kahvesi ve Wc lerden 

oluşan üst yapıların Projeden çıkarılarak 11 adet Köy Meydanı için 5.350.000 TL mali yardım talebi dosyası 

13.02.2015 tarihinde İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Bugüne kadar mali yardım yapılmamıştır.  

 

            2-Boğazkent Turizm Yolu Yapılması:  
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yazılan 02.09.2014 tarih ve 5385 sayılı yazımızla Turizm 

Yolunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılması talebinde bulunulmuş ve 14.01.2015 tarih ve 303 sayılı 

yazımızla talebimizin 2015 yılı için yenilenmesi istenmiştir. 

  

            3-Kent Meydanı Projesi (İşler Caddesi) :  
08.09.2014 tarih ve 5550 sayılı yazımızla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na mali yardım talebinde 

bulunulmuş ve 14.01.2015 tarih ve 303 sayılı yazımızla talebimizin 2015 yılı için yenilenmesi istenmiştir. 

Mali destek verilmeyen bu proje Belediyemizce yaptırılmıştır. 

 

            4-Kültür Merkezi Projesi:  
12.09.2014 tarih ve 5674 sayılı yazımızla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na mali yardım talebinde 

bulunulmuş ve 14.01.2015 tarih ve 303 sayılı yazımızla talebimizin 2015 yılı için yenilenmesi istenmiştir. 

Bugüne kadar mali yardım yapılmamıştır 

 

            5-İkinci Bahar Yaşlı Bakım Merkezi Projesi:  
27.11.2014 tarih ve 7746 sayılı yazımızla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca (Engelli ve Yaşlı 

Hizmetler Genel Müdürlüğü) İkinci bahar Yaşlı Bakım Merkezi yapılması yada Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı kaynaklarından mali yardım yapılması talebinde bulunulmuştur. Ancak bugüne kadar olumlu bir 

cevap alınamamıştır. 

           Merkezin Aşağıçatma Mahallesinde su deposunun olduğu 115 ada 2 nolu parselde yapılması 

düşünülmüş ancak burası Mera alanı olduğundan mera vasfından çıkarılıp hazine adına tescil edilmesi ve 

idaremize tahsis edilmesi gerekmektedir Bunun için 13.03.2015  tarihinde de TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

başvuru yapılmıştır. Tarım İl Müdürlüğü’nce koordineli olarak çalışmalar sonucunda,  Mera  Komisyonunca 

19.884 m2 lik alanın meradan çıkarılması yönünde olumlu rapor düzenlemiş olup, 73.391 TL OT bedeli 

yatırılması  için 04.01.2016 tarihinde yazı gönderilmiştir. Bu alanda İmar Plan yapılması için 12 farklı 

kurumdan görüşler toplanmakta ve bu görüşlere göre plan yapılması uygun görüldüğünde, ot bedeli yatırılıp 

adı geçen 19.884 m2 lik Yaşlı bakım Merkezi yapılacak alanın Maliye Hazinesi adına tescili sağlanacak ve 

daha sonra da Belediyemize tahsisi talep edilecektir. 

 

            6-Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Dosyası: 

15.12.2014 tarih ve 8193 sayılı yazımızla Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne ilgili taşınmaz 

ve/veya taşınmazların mera vasfından çıkarılması ve TDİOSB olarak ilan edilebilmesi için başvuru yapılmış 

ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü başvurunun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne 

yapılması yönünde görüş bildirdiğinden 22/12/2014 tarih ve 8322 sayılı yazı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdürlüğüne başvuru yapılmıştır.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün 09.01.2015 tarih ve 71 sayılı yazısıyla bu parsellerin 

kamu yatırımı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesince tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulduğu 
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ve söz konusu müracaat ile ilgili iş ve işlemlerin devam etmekte olduğu bildirilmiştir. Başka bir cevap 

verilmemiştir. 

 

 

            7--Orman İçi Mesire Alanı Tahsis Dosyası:  

Belek mahallesinde ve Kısık Bölgesinde olmak üzere 2 adet Mesire Yerinin 14.11.2014 tarih ve 7613 

sayılı yazımızla Orman Bölge Müdürlüğü’nden Belediyemiz adına tahsis edilmesi için başvuru yapılmıştır. 

Orman Bölge Müdürlüğünce dosya Serik İşletme Müdürlüğüne gönderilmiş, İşletme Müdürlüğünce 

hem arazide hem de büroda yapılması istenen çalışmalar (zemin tespiti, resim vs) tamamlanarak eksik 

görülen belge ve bilgiler İşletme Müdürlüğüne teslim edilmiştir.  

Kısık Mesire Alanının tahsis işlemleri tamamlanmış ve sonuçlanmış olup, Turizm Bakanlığının 

olumlu görüş vermemesi nedeniyle Belek Mesire Alanının tahsisi henüz sonuçlanmamıştır.  

 

            8-“Serik’te Engeller Kalkıyor” Projesi: 

04.07.2014 tarih ve EuropeAid/135743/AID/ACT/TR/1225 referans numarasıyla Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na Başvuru yapılmıştır. Başvurumuz 

kabul edilmiş ve projemiz değerlendirilmeye alınmıştır. Değerlendirme sonucu proje teklifimiz için 50 

üzerinden 31 puan verilmiş ve daha yüksek puan alan tekliflerin bir sonraki aşamaya geçtiği belirtilmiştir.   

 

            9-Silyon Antik Kenti Çevre Düzenlemesi: 

Röleve ve proje çalışması için İdaremizce teknik destek verileceği konusunda  04.09.2014 ve 5461 

sayılı yazımız ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvuru  yapılmış ve 14.01.2015 tarih ve 303 sayılı 

yazımızla talebimizin 2015 yılı için yenilenmesi istenmiştir. 

Turizm İl Müdürlüğünün 26.01.2015 ve 05.03.2015 tarihli yazılarıyla, Turizm İl Müdürlüğünce 

26.01.2015 ve 05.03.2015 tarihli yazılarıyla, Silyon Antik kentinin hâlihazır haritalarının İdaremizce 

çıkarılması istenmiştir.  

Ocak ayı içerisinde, Çevre Düzeni ile ilgili proje hazırlanacağı bildirilen Selçuk Üniversitesi ve 

Pamukkale Üniversitesi öğretim Üyelerinden oluşan bir gurup ile birlikte yerinde yapılan incelemeye iştirak 

edilmiştir. 

 

            10-Gençlik Projesi: Join Hands to Learn Culturel Differences 

ECAS’ tan Belediyemiz adına PIC numarası alınmış ve Gençlik alanında ulus ötesi işbirliği projeleri 

geliştirmek, işbirliği ve değişimleri teşvik etmek, diğer eğitim sistemleri iş gücü piyasası ve toplumsal 

sinerjilerini ve tamamlayıcılıklarını geliştirmek, özellikle imkanı kısıtlı gençleri hedefleyerek katılımcılıların 

yeterlilik seviyelerini iyileştirmek amacıyla İlçemiz Serik Belediyesi başta olmak üzere Almanya, 

Ermenistan, İtalya, Romanya’dan katılımcı ortakların da yer aldığı, Serik İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek 

Lisesi’nin de katılımcı olduğu Gençlik Hareketliliği Projesi, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında 

28.09.2014 tarihinde Ulusal Ajans’a sunulmuş, 13.01.2015 tarihinde kabul edilmiş ve 16.02.2015 

tarihinde sözleşme imzalanmıştır.  
Proje için 11.616 Avro bütçe ayrılmıştır. Proje koordinatörü Selçuk Üniversitesi’nden Deniz 

YALÇINKAYA olup Proje kapsamında Kadriye İMKB Turizm meslek Lisesi öğrencileriyle çeşitli 

etkinlikler koordine edilmiş ve yurtdışından gelen öğrencilerin de katılımıyla proje sonuçlandırılmıştır. 

  

2014-3-TR01-KA0105-14200 referans numaralı "Join Hands to Learn Cultural Differences" 

(JOHA) olarak isimlendirilen projede amacımız önemli bir turizm potansiyeline sahip Serik'imizde 

Turizm alanında eğitim gören ve ileride Turizm alanında çalışacak gençlere Kültürel farklılıkları 

daha iyi anlamaları için fırsat sağlamaktır. 
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Almanya, İtalya ve Romanya’dan katılımcı ortakların yer aldığı proje Belediyemiz 

koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Projeye İlçemizden Serik İMKB Otelcilik ve Turizm 

Meslek Lisesi öğrencileri katılmışlardır. 

 

Projede; Gençlik alanında ulus ötesi işbirliği projeleri geliştirmek, işbirliği ve değişimleri 

teşvik etmek, diğer eğitim sistemleri, iş gücü piyasası ve toplumsal sinerjilerini ve 

tamamlayıcılıklarını geliştirmek, özellikle imkânı kısıtlı gençlerin yeterlilik seviyelerini iyileştirmek 

hedeflenmiştir.  

Bu Projede, Serik IMKB Turizm Meslek Lisesi Öğrencileri ile Proje ortağı ülkelerden gelen 

ve turizm alanında faaliyet gösteren gençler Serik'te buluşmuş, çeşitli etkinlikler koordine edilmiş 

ve faaliyetler başarıyla tamamlanmıştır  

            11-Dorumlar Mahallesine Köy Meydanı Projesi: 

Dorumlar Mah. yerleşik alanında bulunan Orman vasfındaki 6250 m2lik 529 nolu parselin Köy 

Meydanı yapılması amacıyla Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 

İdaremize devri istenmiş olup bundan sonraki takibi de Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Orman İşletme 

Müdürlüğünün 25.02.2015 tarihli yazısında Köy Meydanı yapılmasına izin verilmemiştir. Bu parselin 

2/B çalışması yapılabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur. Orman Bölge 

Müdürlüğünden ‘’değerlendirmeye alındığı’’na ilişkin 10.03.2015 tarihli cevabi yazı gelmiştir. Başka 

bir gelişme olmamıştır. 

 

 

            12-Serik-Akbaş(Zeytintaşı Mağarası)Yolu Güzergahında Turizm Destinasyonu: 

Serik-Akbaş (Zeytintaşı Mağarası) yolu güzergahında ormana ait bir alanın Serik halkının istifade 

edebileceği bir turizm destinasyonuna (çekim merkezine) dönüştürülebilmesi için Akdeniz Üniversitesi 

öğretim görevlileri Yard. Doç. Dr. Zeki AKINCI, Dr. Osman Nuri DEMİREL ve Hakan ELİNÇ ile birlikte 

15.01.2015 Perşembe günü yerinde incelemelerde bulunuldu ve neler yapılabileceği görüşüldü. Bahse konu 

alanın Yörük çadırı, bungalov evler, kamelyalar, çocuk parkı, gezinti ve dinlenme alanı, dereden akan doğal 

suyun yapılacak düzenlemeler ile şelale şeklinde akmasının sağlanması, dere etrafında restoranlar, minik bir 

hayvanat bahçesi, el emeği ürünlerin yapılıp satılabileceği küçük atölyeler ve pazar tezgâhlarının kurulması 

v.b. faaliyetlerin yapılmasına uygun olduğu belirtildi. Bu amaçla Kısık Deresi yanındaki Ormanlık alanın 

Mesire yapılmak üzere idaremize tahsis edilmesi için Orman  Bölge Müdürlüğüne 27.02.2015 

tarihinde başvuru yapılmıştır. 

            Bu Mesire Yeri talebimiz Serik Orman İşletme ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce uygun 

bulunmamıştır.  

 

 

            13-Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Tesisleri: 

Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesine yönelik Tesislerin yapılabilmesi için Gebiz’de bulunan mera 

vasıflı 122 537 m2 yüzölçümlü 1125 nolu parsel ile 145.575 m2 yüzölçümlü 1390 parsel nolu taşınmazların 

Mera Vasfından çıkarılarak hazine adına tescilinin  ve belediyeye tahsisin yapılmasını talep edeceğimiz 

dosya ile 13.03.2015  tarihinde de TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNE başvuru yapılmıştır. Ancak Tarim İl 

Müdürlüğünün 21.05.2015 tarihli cevabında istenen bilgi ve belgeler henüz temin edilememiştir. 

Çünkü kesin proje isteniyor, projeyi kim uygulayacak belirlenmesi gerekiyor. Tesisleri belediye 

yapacaksa eğer tüm yapım işlerini yapmak ve işletmesini de yapmak zorunda olduğu belirtildi. 

 

 

 

            14-Gençlik Merkezi: 
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Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce, 100 yıl  stadına ya da İdaremizce belirlenecek uygun bir yere 

yapılması planlanan Gençlik Merkezi Alanına jeolojik etüt raporu için 4 firmadan teklif alınmış olup yerinin 

değiştrilmesi nedeniyle imar planı değişikliği yapılacağından jeolojik etüd raporu beklenmektedir. Jeolojik 

Etüt için sondaj çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce farklı proje 

yapılacağından, mevcut tribünlerin yıkılması için bina analizleri yaptırılması amacıyla numuneler alınmakta 

ve idaremizce hazırlanan Yola terk işlemleri için Spor Genel Müdürlüğünden yetki beklenmektedir. 

 

            15-Bali Baba Türbesi Peyzaj Düzenlemesi: 

Tekke köyünde BALİ BABA TÜRBESİ etrafının peyzaj düzenlemesi için proje yapılabilmesi 

amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Bali Baba Türbesi, Haziresi ve Camiinin “Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlığı’’ olarak tescil edilmiş olup, Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 660 sayılı 

ilke kararı gereği; 1.Gurup koruma alanının ise her iki yapının da içerisinde bulunduğundan  ve bu alan 

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olduğundan, Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim 

Şube Müdürlüğü’ne    ( KUDEB)‘e 08.04.2015 tarihinde yazı yazılmıştır. 03 Kasım 2015’de KUDEB ile 

yapılan görüşmede, Restorasyon Projesi yapılacağı ve izinler alındıktan sonra düzenleme yapılacağı 

bildirildi. 

 

            16-“Serik Cuma Pazarı Kapalı Pazaryeri ve AVM  

      Elektrik Enerjisini Güneşten Elde Ediyor” Projesi:  
Belediyemiz “Serik Cuma Pazarı Kapalı Pazaryeri ve AVM Elektrik Enerjisini Güneşten Elde 

Ediyor” başlıklı proje ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan hibe almaya hak kazanmıştır.  

Projemiz; Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın açmış olduğu Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek 

Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar) Kapsamında Ajansa sunulmuş ve bu program kapsamında Batı 

Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından hibe ile desteklenmesi yönünde karar verilen 3 

projeden birisi olmuştur. Destek sözleşmesi 29.07.2015 tarihinde imzalanmıştır.  

     Bölgede öne çıkan sektörlerde enerji verimliliklerini artırarak enerji maliyetlerinin azaltması ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesine yönelik olarak hazırlanan projemiz ile 

İlçemiz Serik Cuma Pazarı Kapalı Pazaryeri çatısında 200KWh gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) 

kurulacaktır. Projenin hayata geçirilmesi için İhale süreci ile Kurum izinlerinin alınması süreci devam 

etmektedir. Ancak Ağustos ayında yapmış olduğumuz “Lisanssız GES bağlantı başvurumuzun” ön 

değerlendirme komisyonunca olumsuz karar verilmiş ve Ekim ayında tekrar başvuru yapılmıştır. 

Başvurumuz kabul edilmiş komisyondan olumlu karar çıkmış ve Bağlantı Görüşü ve Çağrı Mektubu 

24.12.2015 tarihinde yazılmış ve Belediyemize ulaştırılmıştır. 

Çağrı Mektubu ve Bağlantı görüşüne uygun projeler hazırlatılmış, gerekli şartname ve ihale 

hazırlıkları da yapılarak TEDAŞ onayına sunularak ihaleye çıkılacaktır.   

 

 

            17-“Sokak Hayvanları için Rehabilitasyon Merkezi”: 

Karataş mahallesi 327 nolu parsel üzerinde yapılması düşünülen “Sokak Hayvanları için 

Rehabilitasyon Merkezi ve Barınaklar” yapılmasına yönelik imar planına esas olacak Kurumların görüşleri 

talep edilmiştir. Tarım İl Müdürlüğü, Turizm İl Müdürlüğü ve EÜİAŞ tan görüş beklenmektedir. 

Planlama yapılabilmesi için görüş beklenmektedir.  

 

            18-Çandır Mahallesinde Düğün Salonu Yapılması: 

Düğün Salonu yapılmak üzere mülkiyeti Hazineye ait olan Çandır mahallesindeki 1147 nolu parsel 

için Serik Mal Müdürlüğünden 22.05.2015 tarihinde tahsis talebinde bulunulmuştur. Serik Malmüdürlüğü 

ise 25.05.2015 tarihinde Defterdarlık Toros Emlak Müdürlüğünden talep etmiştir. Toros Emlak 

Müdürlüğü’nün ticari alanlarda düğün salonu yapılabileceği, resmi kurum alanlarında böyle bir belirlemenin 

bulunmadığı yönündeki raporu doğrultusunda Serik Malmüdürlüğü’nün 02.12.2015 tarihli yazısında adı 

geçen parselin düğün salonu yapılmak üzere tahsisinin gerçekleşemeyeceği bildirilmiştir. 
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19-Sanayi Camii Tadilatı ve Şadırvan Yapımı: 

Akçaalan Mahallesinde bulunan Sanayi Camii tadilatı ile wc, kütüphane ve şadırvan yapımı projesi 

tamamlandı. Proje şadırvan inşaatı ile uygulanmaya başlayacaktır. 

 

20-Akbaş Mahallesi Yayla Kent Projesi:  
Akbaş Mahallesi 88 parselde bulunan Nanalı Yaylası, 87 parselde bulunan Muharcık Yaylasının 

ormanlık alanda olduğu ancak orman örtüsünün bulunmadığı, 6831 sayılı Orman Kanununun 1. Maddesine 

göre orman sayılmayan yerlerden olduğu ve yayla olarak  kullanıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu yerlerde 

Yayla Kent oluşturulması çalışmaları  başlamış ve tapusuz olmaları nedeniyle tapulandırılmaları için 

Kadastro 22-a  yenileme  çalışmaları tamamlandıktan  sonra  ihale  yapım  süreci  başlayacaktır. 

      Yaylaların yolu için de Orman İşletme Müdürlüğü ile görüşmeler devam etmektedir. 

 

  21-Eko-Turizm (Ekolojik Köy Projesi)  
  Belediyemiz tarafından insanlara doğa ile iç içe yaşayıp organik esaslı tarım ve hayvancılık yapma 

olanağı sağlayan Ekolojik Köy Projesi ( Eko Turizm) çalışmaları başlamıştır. Ekolojik Turizm Projesi bölge 

halkına yeni bir gelir kapısı da oluşturacak.  Projede; stresli kent ortamından uzaklaşıp huzurlu bir yaşam 

içinde kırsal ve ekolojik turizmi geliştirmenin, tarımsal faaliyetleri öğrenmenin ve öğretmenin hedeflendiği 

ve köy kadınlarına  Serik Belediyesi tarafından  eğitim verilmesi amaçlanmıştır.  

       Aktivite olarak; olta balıkçılığı, atv turları, trekkingle doğada keşfe çıkmak vb.   aktiviteler 

düşünülmektedir. Orman köylerinde yaşayan insanların ormancılık dışında  alternatif gelir kaynağı yaratması 

ve Köy  kadınlarının el emeği ürünlerinin  değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  

 

  22-Çocuk Sevgi Evleri:  
  Çocuk Sevgi Evleri özellikle ebeveynlerin de çalıştığı, yoksul ailelerin çocuklarının sağlıklı ve 

güvenli koşullarda büyüyebilmeleri için pek çok gereksinimleri vardır. Bunlar arasında gündüz bakımı ve 

eğitim kadar sevgi de önceliklidir.  

        Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı ( AYÇOV) ile birlikte arsa temin edilerek Çocuk 

Cenneti kompleksi projesi yapılabilecektir. Çocuk Cenneti kompleksinde proje kapsamında kreş, gündüz  

bakım, okul öncesi eğitimi  ve  çocuk  kulübü  hizmetleri  verilecektir. AYÇOV ile birlikte Çocuk Sevgi Evi 

yapılması konusunda görüşmeler ve çalışmalar devam etmektedir. 

 

  23-Akçaalan Mahallesi PTT Şubesi: 

  Akçaalan Mahallesi Sanayi Mevkiinde PTT şubesi yapılabilmesi için proje hazırlanmış ve inşaatın 

yapımı için Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. 

  

 

  İMAR UYGULAMASI ÇALIŞMALARI: 

24-Namık OKUDAN beyin bilgisi ve kontrolünde, Gedik Mahallesinin Karadayı Mahallesi sınırına 

bitişik olan 175 hektarlık alanda İmar Uygulaması yapılması amacıyla ön hazırlıklar yapılmış ve ihale 

edilebilir duruma getirilmiştir.  

        25-Boğazkent ve Abdurrahmanlar Mahallelerinde; kapanmadan önce yapılan imar uygulamalarının 

mahkeme kararıyla bozulması nedeniyle, mahkeme kararının uygulanması için yeniden düzenleme 

yapılabilirliği incelenmektedir. 

            26- Namık Okudan beyin bilgisi ve kontrolünde, ilçemizin diğer mahallelerinde de parçalar halinde 

18 uygulaması yaptırılmaktadır. 

 

 

 27-KENT MÜZESİ Çalışmaları: 
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 Eski Cezaevi binasının restore edilerek kent müzesi haline getirilmesi için Belediye Avukatı Mustafa 

GÖNÜL, Bilgi İşlem Sorumlusu Cemal DEMİR, İmar Müdürlüğünden Mimar ve Müdürlüğümüzden İsmail 

GÜVEN ile Serikli bir Koleksiyonerin katılımlarıyla toplantı yapılmıştır. Gerekli mevzuat, çalışma planı ve 

faaliyetler Müdürlüğümüzce çıkarılarak dosya halinde toplantıda sunulmuş ve ayrıntılarıyla bilgilendirme 

yapılmıştır. Ayrıca yararlanılabilecek fonlar hakkında da ön araştırma yapılarak bilgilendirme yapılmıştır.  

 

 28-SİLLYONN ANTİK KENTİ TEMİZLİK VE KONSERVASYON PROJESİ 

Dört farklı üniversiteden alanında uzman öğretim görevlilerinden oluşan 6 kişilik ekibe rehberlik 

edilmiş, Sillyon Antik Kenti ve Çevresinde bulunan tarihi tescilli yapılar ile Bölge gezdirilerek çalıştay 

gerçekleştirilmiştir.  

Konu ile ilgili AB projesi hazırlanmakta olup restore edilecek yapıların tapu durumları ve gerekli 

mevzuat araştırması birimimizce yapılmakta ve gereken teknik destek, doküman her aşamada temin 

edilmektedir. 

Proje kapsamında antik kente yürüyüş yolu üzerinde bulunan 2 yapıdan birisinin yöre halkının 

ürünlerini satabileceği satış alanı, diğerinin ise dinlenme alanı haline getirilmesi planlanmaktadır. Öncelikle 

yol üzerinde bulunan mescidin temizlenerek ön plana çıkarılması ve yol düzenleme çalışmaları ile çevre 

düzenlemesi yapılması gerekmektedir. 

Yine proje kapsamında 1 adet  “Sillyon Kültür Mirasını Koruma Derneği” adında bir dernek 

kurulacaktır. Sillyon Antik Kenti yakınlarında bulunan Tekke Köyü Camii ve Bali Baba Türbesi restore 

edilerek ziyarete açılacaktır. 

Aurası, havası ve muhteşem manzarasıyla da cezbedici olan Sillyon Antik Kenti bu proje sayesinde 

turizme kazandırılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
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 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

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

kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli 

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

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

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada 

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

ederim. 30/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri 

Av. Mustafa GÖNÜL 

Hukuk İşleri Müdürlüğü                                

Harcama Yetkilisi 
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a) Belediyenin diğer birimleri tarafından istenen konularda 

görüş bildirmek. 

 b) Belediye aleyhine açılan davalar ile Belediye tarafından 

açılması gereken davaların takibi ve Hukuk İşleri 

Müdürlüğünün görevine giren diğer konularda Avukatları 

görevlendirmek ve davaların Belediye lehine sonuçlanması 

yönünde gerekli tedbirleri almak. 

 c) Gerekli gördüğü hallerde avukatlık görevini bizzat 

yapmak. 

 d) Müdürlük çalışanları arasında iş dağıtımını en uygun 

biçimde yapmak. Çalışanların verimliliğini sağlamak ve 

çalışmaları denetlemek. 

 e) Çalışma alanına giren konularda ve ilgili Yasa ve 

Yönetmelikler uyarınca kendisine verilen diğer görevleri 

yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.  

 

Dava ve İcra İşlerinin Takibi 

Antalya SERİK Belediyesi leh ve aleyhinde adli ve idari yargıda açılan davalar ile Belediyenin müdahil 

olduğu davalar, icra daireleri ve icra hâkimliklerin de görülen işler Avukatlar tarafından takip edilerek 

sonuçlandırılır. Antalya SERİK Belediyesi adına dava açmak, davalara müdahil olmak, icra takibi yapmak, 

ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve delil tespiti yaptırmak Başkanlık Olur’u alınmak suretiyle Hukuk İşleri 

Müdürü tarafından görevlendirilen Avukatların yetkisindedir. İlamlı İcralarda Başkanlık Olur’u aranmaz. 

Takip edilen bir alacakla ilgili olarak borçluların taksitle ödeme talebini kabul etmekle ilgili dosya avukatının 

yetkisindedir. 

e) Adli ve İdari yargı mercilerinin kararlarına karşı temyiz yoluna gitmeyi gerekli görmesi durumunda bu 

işlemleri yerine getirmek, temyizden vazgeçilmesini uygun gördüğü hallerde Hukuk İşleri Müdürünün parafı 

ve ilgili Başkan Yardımcısının imzası ile Başkanlık Olur’una sunmak. Usul yasalarındaki şartlar mevcut ise 

Karar Düzeltme yoluna gitmek. 

 f) Mahkeme kararının uygulanması önerisini ilgili birimlere sunmak, verilen kararlardan bir örneği ilgili 

birimlere göndermek. 

 g)Arşive kalkması gereken dava dosyasını imzalayıp, Hukuk İşleri Müdürüne de imzalatarak, arşivde 

saklamak üzere görevli memura teslim etmekle görevli ve yetkilidirler. 

 

Büro Memurlarının Görevleri 

a) Belediye birimleri veya diğer yerlerden Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen  yazılar ile Hukuk İşleri 

Müdürlüğünden ilgili yerlere gönderilen yazıları düzenli olarak işleyerek yazışmalara ilişkin kayıtları 

tutmak. Diğer birimlerden cevap istenilen yazıların cevaplarının zamanında alınması için gerekli 

çalışmayı yapmak. 

b) Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş alınmak üzere gönderilen yazıları ilgili  

birime görüş bildirildiğinde mütalaa dosyasını kaldırarak işlemi kapatmak. 

c) Avukatları ilgilendiren yazıları geldiği gün deftere kaydettikten sonra aynı  

gün havale ettirerek ilgili avukata zimmetlemek teslim etmek. 

d) Belediye tarafından veya Belediye aleyhine açılan tüm davaları  

dosyalayarak Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlardan birinin görmesinden sonra esas defterine 

kaydetmek. 

e) Adli ve İdari Mahkemelerden her türlü tebligatı imza karşılığı almak ve alış gününü tebligat zarfına 

yazarak aynı gün ilgili Avukatına zimmetle teslim etmek, herhangi bir dosyayı ilgilendirmeyenleri 

derhal Hukuk İşleri Müdürüne sunmak. 

f) Dava Esas defterini düzenli bir şekilde tutmak ve dosyaların geçirdiği  

aşamayı ve karar özetlerini deftere ve bilgisayara işlemek. 

15-HUKUK 
İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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g) Kararı kesinleşen infaz işlemi tamamlanan dosyaları ilgili Avukatın  

saklanmak üzere teslim etmesi halinde, zimmet karşılığı alarak arşivdeki özel yerine kaldırmak ve 

tarihini de belirterek esas defterine saklamak üzere kaldırıldığını yazmak. 

     h) Çalışma alanına giren işlerin aksatılmadan yürütülmesi. 

     i) Hukuk İşleri Müdürlüğünün her türlü yazışmalarını, yazışma ve işleme   kurallarına uygun olarak 

düzenli bir biçimde en kısa zamanda yazmak ve işlemekle görevlidirler. 

 

Personel Bilgileri : 

Müdürlüğümüzde 2 tam zamanlı sözleşmeli personel , 1 memur , 3 şirket elemanı olmak üzere 6 personel 

çalışmaktadır. 

 

- 2015 Mali yılı içerisinde 1397 adet gelen yazı , 890 adet giden yazı kayıt altına alınmıştır. 

 

- Toplam 764 Adet Dava Dosyamız bulunmaktadır.  Bunların takibi için Belediyemiz Avukatlarına 

dağılımı yapılmıştır. 

 

Davaların Mahkemelere Göre Dağılımı  :  

 

Asliye Hukuk Mahkemeleri  : 480 Adet 

Sulh Hukuk Mahkemesi  :32 Adet  

İcra Hukuk Mahkemesi  :33 Adet 

Kadastro Mahkemesi   :17 Adet 

Vergi Mahkemesi    :13 Adet 

Asliye Ticaret Mahkemesi  :2 Adet 

İdare Mahkemeleri   :116 Adet  

Asliye Ceza Mahkemeleri  :68 Adet 

Ağır Ceza Mahkemesi  :3 Adet 

Encümen Kararı   :35 Adet 

Suç Duyurusu    :34 Adet 

 

İcra Müdürlüğünde  2014 Yılı 105 , 2015 Yılı 21 Adet İcra Takibi yapılmış olup, toplam 126 Adet Derdest 

dosyamız bulunmaktadır.  2015 Yılı içerisinde 33 Adet dosya tahsil edilip kapatılmıştır.   

                 

2015 MALİ YILI BÜTÇE HARCAMA RAPORU 

  

Açıklama 
 Bütçe 

Toplamı  
 Eklenen   Düşülen   Net Bütçe    Harcanan  

 İptal Edilen 
Ödenek  

PERSONEL GIDERLERI     246.500,00          40.000,00       11.000,00        275.500,00        245.755,67          29.744,33    

SOSYAL GUVENLIK 
KURUMLARINA DEVLET 
PRIMI GIDERLERI 

      43.000,00          17.000,00            60.000,00          30.653,22          29.346,78    

MAL VE HIZMET ALIM 
GIDERLERI 

 1.470.000,00     1.390.000,00     190.000,00     2.670.000,00     2.627.157,12          42.842,88    

TOPLAM  1.759.500,00     1.447.000,00     201.000,00     3.005.500,00     2.903.566,01        101.933,99    
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

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

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

ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sapladığını 

ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

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

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

olmadığını  beyan ederim. 30/03/2016 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Hasan KÜÇÜK 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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 İlgili Kanun, Yönetmelik, Tüzük hükümlerine 

uygun şekilde emlak beyanlarının (arsa, bina, arazi ve çtv) 

alınması ve tahakkukların yapılarak dosyalarının 

oluşturulması 

-Kamulaştırma ile ilgili işlemler 

-Satış ile ilgi işlemler 

    

 Kiralama ile ilgili işlemler. 

-Belediyenin ihtiyacı durumunda özel ve tüzel kişilerden 

gayrimenkul kiralanması, trampa yapılması, intifa e irtifak 

tesisi yapılması. 

-Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde 

bulunan işgalleri tespit ederek fuzuli işgalciden kira 

(ecrimisil) tahakkuk ettirmek. 

-Belediyemize ait gayrimenkullerinin tespit edilerek özel ve tüzel kişiler tarafından işgalini önlemek. 

-Belediyeye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kişilere 2886 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince kiraya 

vermek. 

 

  Satış ile ilgili işlemler: 

-Belediyemize ait gayrimenkullerin tespit ve tesciline ait işlemleri yürütmek. 

-Belediyemize ait taşınmazların Tapu sicil müdürlüğünden kayıtları çıkarmak, listelerini düzenlemek, 

işgallerini tespit etmek, 

-Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda kanunlar çerçevesinde satılması (2886 sayılı yasanın 

45.maddesi, 3194 sayılı yasanın 15,16 ve 17. maddelere göre satışı) 

-Belediyemizin ihtiyacı durumunda özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması ve satışına karar 

verilmesi. 

 Müdürlüğümüzce 2015 Mali yılı içerisinde; 

- Kapatılan 9 beldede bulunan emlak arşivleri yeni hizmet binasına taşınmış olup aynı mükelleflere ait 

sicillerin birleştirme işlemi devam etmektedir. 

-Mükelleflerce 7000 adet ödemeye çağrı mektubu gönderilmiştir. 

-Belediyemiz hisselerinden 39 adet Belediye hissesi satışı yapılmış olup 703,752.00 TL gelir elde edilmiştir. 

-Tapuya entegrasyon sağlanmıştır. 

-Sosyal yardımlaşma vakfı tarafından gönderilen gelir tespiti formlarına doldurulmuştur. 

         İnsan Kaynakları: 

   Müdürlüğümüz, 5 memur ve 9 kadrolu işçi olmak üzere 14 personel ile hizmet vermekteyiz. 

         Mali Bilgiler: 

           2015 yılında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce; 

- 32472 kişiden 77303 adet bina beyannamesi alınmış 21,852,292.80 TL tahakkuk ettirilmiş ve 266,643.07 

TL gecikme faizi işletilmiştir. 

-13880 kişiden 42701 adet arsa beyannamesi alınmış 5,045,844.13 TL tahakkuk ettirilmiş ve 109,362.32 TL 

gecikme faizi işletilmiştir. 

-29153 kişiden 171181 adet arazi beyannamesi alınmış 624,729.94 TL tahakkuk ettirilmiş ve 66,793.76 TL 

gecikme faizi işletilmiştir. 

- 37633 kişiye tahakkuk ettirilen bina, arsa ve arazi vergisinin binde 10’u olan 2,750,947.90 TL’si Kültür ve 

Turizm Varlıkları payı olarak tahakkuk ettirilmiş ve 37,764.78 TL gecikme faizi işlenmiştir.  

-5746 adet sicilde 13239 adet Çevre Temizlik Vergisi beyannamesi bulunup 1,156,719.89 TL Çevre 

Temizlik Vergisi tahakkuk ettirilmiştir. 

 

 

16-EMLAK VE 
İSTİMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

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

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

ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sapladığını 

ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

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

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

olmadığını  beyan ederim. 30/03/2016 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Yusuf AKÇEHRE 

Veteriner İşleri Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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-Başıboş sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi 

açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini 

kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, 

aşılamak, antiparaziter mücadelelerini yapmak, 

sahiplendirmek veya küpeleyerek ve kayıt altına alarak 

alındığı ortama bırakmak, sahipli evcil hayvanları kayıt 

defterine kayıt etmek, sahiplik belgesi vermek,  

-Tüm hayvansal gıdaların, insan sağlığına zarar 

verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli bütün 

önlemler almak, alınmasına yardımcı olmak,  

-Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan kurbanlıkları 

canlı hayvan pazarına yönlendirmek, canlı hayvan 

pazarındaki kurbanlıkların belediye kontrolünde 

vatandaşa satışa sunulmasını sağlamak, Kurban 

Bayramı süresince mezbahada vatandaşların 

kurbanlıklarının yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kesimini yapmak veya yaptırmak, --Salgın 

hastalıkların görülmesi durumunda ilgilileri ve kurumları haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasında 

yardımcı olmak,  

-Belediye sınırları içindeki hayvan pazarı ve kurban satış yerlerinin, genel hijyenik ve teknik şartlar 

yönünden kontrolünü yapmak, yasa, yönetmelik ve talimatnamelerin hükümlerini uygulamak,  

-Mesleki konularda, birim içi ve dışı eğitim çalışmaları yapmak. 

 İnsan Kaynakları 

 Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, 1 adet Müdür V. ve 7 adet daimi işçi personel ile hizmet vermektedir.  

3 adet işçi personel, sahipsiz hayvanların bayıltılarak yakalanması ve nakledilmesi ile görevlidir. 

4 adet işçi personel ise 6360 sayılı kanun hükümleri gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından devir alınan Mezbaha bünyesinde geçici görevli kasap kadrosunda görev yapmaktadır.  

Araçlar 

 Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet 07YR396 plaka numaralı Ford Transit Connect marka araç 

bulunmaktadır. Araç, sahipsiz hayvanların nakli ile ilgili hizmetlerde kullanılmaktadır. 

 Sunulan Hizmetler 

Müdürlüğümüzce: İlçemiz sınırları dahilinde bulunan tüm mahallelerdeki sokaklarda yaşayan 

sahipsiz hayvanların sağlığı ve refahını temin etmek, populasyonunu kontrol altında tutmak ve zoonoz 

(kuduz, cyst hydatique, echinococcus granulosus, şarbon vb gibi) hastalıklardan korunmak amacıyla; 5199 

sayılı Kanun, 5393 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince Belediyemize yüklenen sorumluluklar 

çerçevesinde,  

01/01/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında sahipsiz sokak hayvanlarına verilen veteriner sağlık 

hizmeti aşağıdaki cetvelde belirtilmiştir: 

 

   

(+): Tedavi giderleri. 

Veteriner sağlık hizmetleri kapsamında yukarıda belirtilen sahipsiz sokak hayvanlarının tamamı, 

başta kuduz olmak üzere birçok zoonoz hastalığa karşı koruyucu aşılarla aşılanmış, antiparaziter 

mücadeleleri yapılmış, işaretlenmiş, kayıt altına alınmış ve sahiplendirilemeyenler ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde alındıkları doğal ortamlara geri bırakılmışlardır. 

Kurban Bayramında, kurbanlık hayvanların satış yerleri belirlenerek hazırlanmış, kurban kesim 

yerleri müracaatları İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu koordinasyonu ile tespit edilerek gerekli izinleri 

verilmiş, ilçemiz sınırları içerisinde iki adet kurban kesim yeri hazırlanmış mezbaha ile birlikte toplam 3 

noktada kurban kesim hizmeti verilmiş, gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri Belediyemiz Temizlik 

İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmıştır. Kurban satış ve kesim yerleri ile satılan ve kesilen 

17-
VETERİNER 
İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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kurbanlık hayvanların, hijyen, kesim koşulları, kurbanlık hayvanların canlı ve antemortem muayeneleri İlçe 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmıştır.  

Müdürlüğümüze çeşitli kurum ve kişilerden 101 adet kayıtlı evrak ve dilekçe gelmiş, 72 adet yazı ve 

cevap gönderilmiştir. Gelen evrakın 15 adeti bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki başvurular olup, 

tamamı yasal süresi içerisinde cevaplandırılmıştır. 

Mali Bilgiler 

 
Veteriner İşleri Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçe Harcama Raporu 

Açıklama B.Toplamı Eklenen Düşülen Net Bütçe Harcanan Kalan Ödenek 
Bütçe 

Or% 

Personel 

Giderleri 
310.000,00 84.000,00 76.000,00 210.060,68 210.060,68 99.939,32 67,76 

SGK Destek 

Primi Giderleri 
64.000,00 10.000,00 0,00 46.502,37 46.502,37 17.497,63 72,66 

Mal ve Hizmet 

Alım Giderleri 
750.000,00 368.000,00 84.000,00 429.808,07 429.808,07 320.191,93 57,31 

Genel Toplam 1.124.000,00 462.000,00 160.000,00 686.371,12 686.371,12 686.371,12 61,07 

 

 

 

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

Müdürlüğümüzün 2015 yılı bütçesine 1.124.000,00 TL ödenek konulmuştur. Yıl içerisinde eksik 

gelen kalemlere yapılan aktarmalarla toplam 1.586.000,00 TL olmuş, bu ödenekten 160.000,00 TL başka 

birimlere aktarılmış, toplam ödenek 1.426.000,00 TL olmuş, bu ödeneğin 686.371,12 TL'si harcanmış, 

kullanılmayan 739.628,88 TL ödenek yıl sonunda imha edilmiştir. 

.  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

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

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

ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sapladığını 

ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

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

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

olmadığını  beyan ederim. 30/03/2016 

 

                                                                                                         

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elif EROĞLU 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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A-FİZİKSEL YAPI: 

 

       Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 

bulunan 3 Memur, 3 Mühendis, 1 Sin-kar şirketi işçisi 

olmak üzere 6 kişi ile görev yapılmaktadır. 

 

 

B-SUNULAN HİZMETLER 

 

1- Kanunlar çerçevesinde çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az ya 

da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek kuruluşlar 

olarak tanımlanan gayrisıhhî müesseselerin 2. ve 3. sınıflarının, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik gereği Zabıta Ruhsat Kısım Amirliğinin 2015 yılı içerisinde ruhsatlandırmış olduğu 164 adet 

işyeri için 06.05.2014 tarih ve 30 sayılı meclis kararı ile birimimiz kurulduktan sonra ruhsat komisyonunda 

görev alınarak denetim görevinde bulunuldu. 

 

2- 214 Adet inşaata yapı kullanma izni verilebilmesi için çevre sağlığı açısından gerekli kontrolleri yapılarak 

sağlık raporu verildi. 
 

3- 85 adet vatandaş dilekçe şikâyeti ile 45 adet BİMER şikayeti (Duman, Atıksu, Gürültü, Çevresel Kirlilik) 

alınarak ve ilgili kanun yönetmelik doğrultusunda değerlendirildi. 

 

4- Gürültü ile ilgili şikâyet ve dilekçe sahiplerine 04.06.2010 tarih 27601 (Değişik RG 18/11/2015-29536) 

sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nce cevap ve bilgilendirme yazıları 

yazıldı. 
 

5- Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme 

ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği doğrultusunda 2015 yılı kış döneminde il sınırları dahilinde hava 

kirliliğinin insan ve toplum sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirilmesi amacıyla; ısınma 

amaçlı kullanılan yakıtlardan, yakma tesislerinden kaynaklanan kirletici parametrelerin hava kalitesi 

üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve uygulamalarla ilgili kontrol ve denetimlerini sağlamak için kömür 

Satış yerlerine denetimlerde bulunuldu. 

18- ÇEVRE 
KORUMA VE 
KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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6- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 24. Maddesi ve İşyeri eğlence yerine 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre 2015 yılı içerinde 6 adet eğlence 

yerine Canlı Müzik İzin Belgesi verilmiştir. Mevzuat gereği gerekli denetimler yapılarak canlı müzik izni 

olmayan eğlence yerlerinin Belediye Başkanlığımıza başvurması sağlanmıştır. 

7- İlçemiz dâhilinde yapılması planlanan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği 

Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarca hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Proje 

Tanıtım Raporları incelenerek kurumumuz sorumluluk alanı içerisinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ve 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na kurum görüşleri sunuldu. 

 

8-Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğine göre gerekli denetimler yapılmış, 

şikâyet ve talepler alınmıştır. 
 

9- İlçemiz sınırları içerisinde her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol 

halindeki emisyonları kontrol altına almak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve 

komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortadan 

kaldırılmasına yönelik gerekli kontroller yapıldı. 
 

10- İlçemiz sınırları içerisinde atık suların toplanması, uzaklaştırılması, arıtılması ve deşarjı aşamasında 

olumsuz etkilerine karşı çevreyi koruma amaçlı gerekli denetimler yapıldı.  
 

11- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrı 

toplanmasına başlandı. Atık yağını getir hediyeni götür projesi gerçekleştirilmiştir. Atık yağların geri 

dönüşümünün çevre açısından önemi çok büyüktür. Kullanılmış kızartmalık yağları ağzı kapalı şişe  ve 

benzeri kaplara koyularak Belediyemizin belirlediği ve atık yağların konulduğu (Camiler, Belediye, Okullar, 

Zabıta Müdürlüğü) varillere bırakılarak çevremizin korunması amaçlanmıştır. Proje kapsamında birimimize 

getirilen bitkisel atık yağ miktarına göre çeşitli hediyeler verilmiştir. 
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12- TÜRÇEV (Türkiye Çevre Koruma Vakfı ) ile Mavi Bayrak etkinliği olarak Belek Halk Plajında 02-06 

Eylül 2015 tarih leri arasında çevre bilinçlendirme projesinde bulunulmuş olup; Etkinlikte mavi bayraklı halk 

plajlarında plaj temizliği algısı üzerine anketler yapılmış, Plajın temizlik derecesinin nicel olarak sabah ve 

akşam ölçülerek kaydedilmesi sağlanmış Plaja kurulan stant ile yerli-yabancı turistler ile yörede yaşayanlar 
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ve plajı kullananların bilgilendirilmesi, Plajda bulunan stanttan 5 gün boyunca 6-12 yaş çocuk grubuna çevre 

bilincinin pekişmesi amacıyla plajda çeşitli oyunlar oynatılması sağlanmıştır. Bu proje ile halk plajımızda 

kullanıcıların temizlik algısını geliştirmek, çevre bilincini ve duyarlılığını arttırmak ve bu vesileyle 

plajlardaki kullanıcı kaynaklı kirlilik düzeyinin azaltılması sağlanmıştır. 
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13- Dünya Çevre Günü (05.06.2015) kapsamında ilçemiz  İşler Caddesinde Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğümüz tarafından stand kurularak vatandaşlarımıza atıklar ile ilgili çeşitli broşür ve hediyeler 

verilmiştir. Standı ziyaret eden vatandaşlara atıklar ve bertaraf yöntemleri hakkında bilgi verilerek çevre 

kirliliğinin önlenmesi için  çevre bilinci oluşturulmaya çalışılmıştır. Canlı müzik eşliğinde yapılan etkinlikte 

çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturulmuştur.  

 

 
 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçe Harcama Raporu 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BELEDİYE BAZINDA KESİN HESAP ÇİZELGESİ  

AÇIKLAMA  B, TOPLAMI   EKLENEN  
 

DÜŞÜLEN  
 NET BÜTÇE  

 
HARCANAN  

 KALAN 
ÖDENEK  

PERSONEL 
GIDERLERI 

     
450.000,00    

    
19.000,00    

    
19.000,00    

     
450.000,00    

     
283.714,15    

            
166.285,85    

SOSYAL GUVENLIK 
KURUMLARINA 
DEVLET PRIMI 
GIDERLERI 

     
115.000,00    

    
     
115.000,00    

       
37.359,22    

              
77.640,78    

MAL VE HIZMET 
ALIM GIDERLERI 

     
810.000,00    

    
     
810.000,00    

       
42.480,89    

            
767.519,11    

SERMAYE 
GIDERLERI 

     
100.000,00    

    
     
100.000,00    

         
4.015,93    

              
95.984,07    

GENEL TOPLAM 1.475.000,00 19.000,00 19.000,00 1.475.000,00 367.570,19 1.107.429,81 
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Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

Müdürlüğümüzün 2015 yılı bütçesine 1.475.000,00 ödenek konulmuştur. Yıl içerisinde eksik gelen 

kalemlerle  yapılan aktarmalarla ödenek toplamı 1.494.000,00 TL olup  367.570,19 TL harcanmış, 

kullanılmayan 1.107.429,81 TL ödenek yıl sonunda imha edilmiştir. 

 

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FALİYET PERFORMANS 

TABLOSU 

 

 

 Tanımlar Bütçe Yılı 

Maliyeti 

Hedeflenen Gerçekleşen Performans 

P.Göstergesi1 Encümen Karar 

sayısı 
  22 adet  

P.Göstergesi2 Gelen Evrak 

Sayısı 
  708 adet  

P.Göstergesi3 Giden Evrak 

Sayısı 
  700 adet  

P.Göstergesi4 Canlı Müzik İzni 

için yapılan 

başvurular ve 

dilekçeler 

değerlendirilmiştir. 

Canlı müzik izin 

belgeleri 

verilmiştir.  

 

  6 adet  

P.Göstergesi5 İnşaatlara yapı 

kullanma izni 

verilebilmesi için 

Gerekli kontrolleri 

yapılarak sağlık 

raporu verildi. 

  214 Adet  

P.Göstergesi6 Vatandaş dilekçe 

şikayeti (Duman, 

Atıksu, Gürültü, 

Çevresel Kirlilik) 

alınarak 2872 

sayılı Çevre 

Kanunu ve ilgili 

yönetmelik 

doğrultusunda 

değerlendirildi. 

 

  85 adet  

P.Göstergesi7 BİMER den gelen 

dilekçe şikayeti 
  45 adet  
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(Duman, Atıksu, 

Gürültü, Çevresel 

Kirlilik) alınarak 

2872 sayılı Çevre 

Kanunu ve ilgili 

yönetmelik 

doğrultusunda 

değerlendirildi. 

 

P.Göstergesi8 Zabıta Ruhsat 

Kısım Amirliği 

koordinasyonunda 

2015 yılı 

içerisinde iş yeri 

açma ve çalışma 

ruhsatlarına ilişkin 

yönetmelik 

gereğince 

ruhsatlandırma 

komisyonunda 

görev alınmıştır. 

 

  164 adet  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

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

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

ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sapladığını 

ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

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

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

olmadığını  beyan ederim. 30/03/2016 

 

                                                                                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zülfiye BAŞ 

Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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A- Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 5216 Sayılı 

Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 Sayılı Belediye 

Yasası’nın 48.maddesine dayanılarak kurulmuş ve 

Belediye Başkanının yada görevlendireceği Başkan 

Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 

1. Kadının ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve 

güçlendirilmesi için uzun,orta ve kısa vadeli plan 

ve programlar hazırlamak. 

2. Toplumsal yapımızın temelini oluşturan aile kurumunu sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan 

desteklemek amacıyla faaliyetlerde bulunmak 

3. Aile kurumunun temel direği ve garantisi olan kadınlarımızı bedensel, ruhsal, sosyal, kültürel, 

ekonomik ve eğitsel bakımdan destekleyip güçlendirmek 

4. Toplumsal ve demokratik değerlerin benimsetilmesinde, ortak yaşama kültürünün oluşmasında ve 

eğitim güçlüklerinin aşılmasında ilgili kurumlarla işbirliği yapmak 

5. Kadın ve ailenin rehabilitasyonu konularında, aileyi ve kadını bilinçlendirici programlar hazırlamak 

ve uygulamak. 

6. Kadınlara yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi ve ortadan kaldırılması için 

çalışmalar yapmak, gerekli sosyal destek sistemlerinin oluşturulmasını sağlamak, kadını ekonomik 

açıdan güçlendirici çalışmalar yapmak 

7. Kadın sağlığı ve anne çocuk sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak 

8. Bayanların örgün ve yaygın eğitimin tüm aşamalarına katılımını özendirici çalışmalar yapmak, bu 

çalışmaları desteklemek 

9. Kadın ve aile sorunları ile ilgili sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere 

bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı 

çalışmalarda bulunmak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile 

işbirliği yapmak, gerçekleştirilecek her türlü etkinliğe katılmak 

10. İlçe halkını belediyemizin Kadın ve Aile Hizmetleri faaliyetleri hakkında bilgilendirmek amacıyla; 

a. Kitapçık, CD, kısa film çalışması yaptırmak ve bu çalışmaları kamuoyuna sunmak, 

b. Bu konuda; uzmanların, akademisyenlerin, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının 

katılacağı bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlemek. 

 

B-  İNSAN KAYNAKLARI  

 Müdürlüğümüz, 1 memur ve 2 daimi işçi olmak üzere 3 personel ile hizmet vermektedir.     

  

C- SUNULAN HİZMETLER 

1- SOSYAL YARDIMLAR 

    Müdürlüğümüze müracaat eden maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza Belediyemizin imkanları 

çerçevesinde kıyafet, kırtasiye v.b. yardımlar yapılmaktadır. Müdürlüğümüze talepte bulunan 

vatandaşlarımızın sorunları dinlenerek diğer resmi kurumlar ile irtibata geçilip sorunları çözülmeye 

çalışılmaktadır. 

19- KADIN 
AİLE 
HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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2-  BEBEK DOĞUMLARI                                                                                                  

      Serik Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak Belediye Başkanımız  

Prof. Dr. Ramazan ÇALIK’ın talimatları doğrultusunda hastanede yeni doğan  bebeklere 2015 yılı Ocak  ayı 

itibariyle ziyaretlere başlanılmış olup, yeni doğan bebeklere bebek takımı hediye edilmektedir ve 

vatandaşlarımız bu uygulamadan memnuniyetlerini dile getirmektedir. Ayrıca  Belediye Başkanlığımızda 

görev yapan personellerimizin yeni doğan bebekleri de ziyaret edilmekte olup, yeni doğan bebeklerimize 

Başkanımız adına bebek takımı hediye edilmektedir. 

 

3- EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ 

    Serik Belediye Başkanlığı ile Kamu Hastaneleri Genel Birliği Serik Devlet Hastanesi arasında imzalanan 

protokol gereğince 17.09.2015 tarihi itibariyle Evde Sağlık Hizmetleri’ne başlanılmıştır. Evde Sağlık 

Hizmetleri ile evde bakıma muhtaç hastalar ziyaret edilerek sağlık ile ilgili ihtiyaçları Serik Devlet Hastanesi 

personeli , diğer ev ve kişisel bakım ihtiyaçları Serik Belediyesi personeli tarafından giderilmektedir.  

             

4- RESİM SERGİSİ  

     30 Ocak 2015 Cuma günü Belediye Hizmet Binasında resim sergisi açılmıştır. Belek’te faaliyet gösteren 

Nurel ÜÇOK  tarafından eğiticiliği yapılan 25 bayandan oluşan kursiyerler el emekleri göz nurlarını 

sergilediler. Serginin açılışını Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf KAYA, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halim 

İZGİ, İlçe Müftüsü Abdulkadir KARAKUŞ ve Belediye Başkanımız Prof.Dr.Ramazan ÇALIK’ın eşi 

Hayrunnisa ÇALIK yaptılar. Sergiye Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet ECE, Vergi Dairesi 

Müdürü Fahri GÜN, Tarım İlçe Müdürü Mustafa ÇÖMEZOĞLU, Nüfus Müdürü Hatice TÜMER , 

Malmüdürü Yusuf KOÇ, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 

Bayanlar tarafından açılan resim sergisi çok beğenildi. 

 

5- ÖZGECAN EYLEMİ 

    Mersin’in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan ASLAN’ın vahşice öldürülmesine tepki 

göstermek için Türkiye genelinde siyah giyinme eylemi yapıldı. Eyleme Serik Belediyesi’nde çalışan 

bayanlarda destek vererek siyah giyindiler. 

          

6- 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ PROGRAMI  

    8 Mart 2015 Pazar  günü “Kadınlar Günü “ dolayısıyla Serik Karalar Düğün Salonunda bayanlara 

yönelik  etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte  Kuranı Kerim Tilaveti  okundu. Kadın ve Aile üzerine 

Yrd.Dç.Dr. Sema ERYÜCEL tarafından konuşma yapıldı.  Konuşmanın ardından Serik İmam Hatip Lisesi 

öğrencilerinden oluşan grup ilahiler söyledi. Son olarak yapılan dua ile program bitirildi. Etkinliğe katılan 

bayanlarımıza eşarp hediye edildi. Yaklaşık 1000 bayan etkinliğimize katıldı. 

7- YAŞLILAR HAFTASI ETKİNLİĞİ  

    18- 24 Mart tarihleri arasında  “Yaşlılar Haftası” kutlandı.  İlçemizde ikamet eden yaşlılarımız evlerinde 

ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.  Yapılan ziyaretlerde yaşlılarımızın sorunları dinlenerek talepleri 

değerlendirildi.            

8- ANNELER GÜNÜ                                                                                                    

    10 Mayıs 2015 Pazar günü  “Anneler Günü “  etkinliği düzenlendi.  Yapılan etkinlikte Kuranı Kerim 

okundu, ilahiler söylendi, anneliğin önemi ile ilgili konuşmalar yapıldı. Program sonunda misafirlere  keşkek  

ve irmik helvası ikram edildi. Yaklaşık 1500 bayan ve erkek etkinliğimize katıldı. 

 

 

9- ENGELLİLER HAFTASI  
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    10-16 Mayıs tarihleri arasında “Engelliler Haftası “ kutlandı. Belediye Başkanımızın eşi Hayrünnisa 

ÇALIK ile birlikte “Engelleri Kaldırıyoruz” sloganı ile engelli çocuklar ziyaret edildi. Serik Sevgi Bağı 

Eğitim Merkezi, Özel Kum Saati Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören engelli öğrencilerimiz 

ziyaret edilerek çeşitli hediyeler sunuldu. Ayrıca  Tekeli İlk ve Ortaokulu , Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu, 

Gülşen Baki İlk ve Ortaokulundaki  özel eğitim sınıfları ziyaret edilerek çocuklarımıza çeşitli hediyeler 

sunuldu.  

            

10- HEMŞİRELER HAFTASI 

      12-18 Mayıs  tarihleri arasında “Hemşireler Haftası” kutlandı. Belediye Başkanımızın eşi Hayrünnisa 

ÇALIK ile birlikte Serik Devlet Hastanesi ve Özel Aspendos Hastanesinde görev yapan hemşirelerimiz 

ziyaret edilerek  günleri kutlanıp hemşirelerimize canlı çiçek (begonya) hediye edildi. 

 

11- KURAN KURSLARI ZİYARETLERİ  

       Belediye Başkanımızın eşi  Hayrünnisa ÇALIK ile birlikte ilçemizde faaliyet gösteren bayanlara yönelik 

Kuran Kerim Öğrenme Kursları ziyaret edildi. Yapılan ziyaretlerde bayanlarımıza çeşitli hediyeler verilirken 

bayanlarımızın talepleri değerlendirildi. 

             

12- KONYA İLİNE GEZİ DÜZENLENMESİ  

       19 Mayıs 2015 Salı  Kuran Kurslarında eğitim gören bayanlara yönelik olarak yaklaşık 150 Adet 

bayanımız için Konya İline gezi düzenlenmiştir. Günübirlik olarak düzenlenen gezide bayanlarımız başta 

Mevlana Müzesi olmak üzere Konya İlinin  önemli mekanları gezdirilmiştir. 

13- ENGELSİZ EĞLENCE ETKİNLİĞİ  

       04 Haziran 2015 Perşembe günü saat 13.00’de İlçemiz içerisinde eğitim veren Özel Kum Saati Eğitim 

ve Rehabilitasyon Merkezine kayıtlı öğrenci ve velilere öğle yemeği organizasyonu düzenlendi. Yapılan 

organizasyona  Özel Kum Saati Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 52 adet öğrencimiz  ve 

velileri katılmıştır. Organizasyon Belek Mahallesi’nde bulunan Magıc Lıfe Water World Otelde yapılmıştır. 

İlk olarak gelen öğrenciler ve veliler kapıda karşılanarak kendilerine tahsis edilen özel golf arabalarıyla 

etkinliğin olduğu alana gezdirilerek götürülmüşlerdir. Daha sonra kendileri için özel ayrılan restaurantta 

sağlık açısından öğrencilerimize uygun olan yemekler ikram  edilmiştir. Yemek ikramından sonra  palyaço 

ve maskotlar çocuklarımızın arasında gezerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmış, çocukların izni alınarak 

yüz boyamaları yapılmıştır. Belek Mahallesi’nde bulunan Limak İlkokulu öğrencileri tarafından folklor ve 

halk oyunu gösterileri yapılmıştır. Folklor gösterisinden sonra çalınan canlı müzik ile öğrencilerimiz 

gönüllerince eğlenmiştir. Ulaşım Belediye Başkanlığımız tarafından karşılanmıştır.  

              

         

14- ENGELSİZ EĞLENCE ETKİNLİĞİ                                       

      08 Haziran 2015 Pazartesi  günü saat 13.00’de İlçemiz içerisinde eğitim veren Özel Sevgi Bağı Eğitim 

ve Rehabilitasyon Merkezine kayıtlı öğrenci ve velilere öğle yemeği organizasyonu düzenlendi. Yapılan 

organizasyona  Özel Sevgi Bağı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 52 adet öğrencimiz  ve 

velileri katılmıştır. Organizasyon Kadriye Mahallesi’nde bulunan IC Santaı otelde yapılmıştır. İlk olarak 

gelen öğrenciler ve veliler kapıda karşılanarak kendilerine tahsis edilen özel golf arabalarıyla etkinliğin 

olduğu alana gezdirilerek götürülmüşlerdir. Daha sonra kendileri için özel ayrılan restaurantta sağlık 

açısından öğrencilerimize uygun olan yemekler ikram  edilmiştir. Yemek ikramından sonra  palyaço ve 

maskotlar çocuklarımızın arasında gezerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmış, çocukların izni alınarak 

yüz boyamaları yapılmıştır. Daha sonra ise  mehteran grubu salona gelerek gösteri yaptı ve çocuklar bu 

gösteriden çok mutlu oldular. Mehteran gösterisinden sonra sahneye çıkan sihirbaz çocuklara eğlenceli 

dakikalar yaşattı. Sihirbaz gösterisinden sonra çalınan canlı müzik ile öğrencilerimiz ve velilerimiz 

gönüllerince eğlenmiştir. Günün sonunda ise öğrencilerimiz mutlu bir şekilde yapılan  organizasyondan 
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ayrılmışlardır. Özel Sevgi Bağı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 52 adet öğrenci ve 

öğrenci velilerinin yemeğe geliş ve gidiş organizasyonu Belediye Başkanlığımız tarafından sağlanmıştır. 

 

15- BAYANLARIMIZA ÜCRETSİZ MAMOGRAFİ ÇEKİLMESİ ETKİNLİĞİ 

      Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı  KETEM’e  (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi 

) bayanlarımız sağlık testlerini yaptırmak üzere ücretsiz olarak götürülmektedir.  2015 mali yılı içerisinde 

toplam toplam 155 bayanımız mamografi çekimi, meme kanseri taraması, smear testi, kolon kanseri taraması 

yapılmak üzere ücretsiz olarak Pazartesi günleri KETEM’e götürülmüştür. Kanser taramaları yapılan 

bayanlarımız sonuçları alınmak üzere Salı günleri tekrar KETEM’e götürülmüştür.  

 

 

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI BÜTÇE HARCAMA RAPORU 

       

Açıklama  Bütçe Toplamı   Eklenen   Düşülen   Net Bütçe    Harcanan  
 İptal Edilen 

Ödenek  

PERSONEL GIDERLERI       199.000,00              199.000,00            91.595,36         107.404,64    

SOSYAL GUVENLIK 
KURUMLARINA DEVLET 
PRIMI GIDERLERI 

         51.000,00                 51.000,00            14.738,69            36.261,31    

MAL VE HIZMET ALIM 
GIDERLERI 

      348.000,00         22.000,00         22.000,00          348.000,00         109.628,81         238.371,19    

CARI TRANSFERLER       300.000,00              300.000,00               1.484,00         298.516,00    

SERMAYE GIDERLERI       200.000,00              200.000,00    
                            

-      
     200.000,00    

TOPLAM   1.098.000,00         22.000,00         22.000,00      1.098.000,00         217.446,86         880.553,14    

 
 

      

 

   TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

 

 Müdürlüğümüzün 2015 yılı bütçesine 1.098.000,00 TL ödenek konulmuştur.Bu ödeneğin  

217.446,86 TL harcanmış, kullanılmayan 880.553,14 TL  ödenek yıl sonunda imha edilmiştir.       

 

 

 Performans Bilgileri 

 

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET-PERFORMANS 

TABLOSU 

 TANIMLAR 

BÜTÇE 

YILI 
MALİYETİ 

HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN PERFORMANS 

 KURUMSAL YAPININ VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ 

 Etkin,Verimli ve Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması 
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Belediyemiz sınırları içerisinde 

kadınlarımıza,yaşlılarımıza ve 
çocuklarımıza ulaşığ Belediyemizin 

imkanları ölçüsünde yardım yapmak ve 

diğer resmi kurumlarla bağlantı kurmak.. 

   

 

P. Göstergesi 1 Müdürlüğe gelen evrak sayısı 
 

 105   

P. Göstergesi 2 Müdürlük giden evrak sayısı 
  

 26  

P. Göstergesi 3 Ziyaret edilen yeni doğan bebek sayısı 
  

 542  

P. Göstergesi 4 
Mamografi,kanser taraması yapılan bayan 

sayısı  

  
 185  

P. Göstergesi 5 
Evde Sağlık Hizmetleri ziyaret edilen 

hasta sayısı 

  
 33  

P. Göstergesi 6 Konya gezisine katılan bayan sayısı 
  

 150  

P. Göstergesi 7 
Engelsiz Eğlence etkinliğine katılan 

engelli ve aile sayısı 

  
 102  

P. Göstergesi 8 İkinci el kıyafet verilen kıyafet parça sayısı 
  

 364   
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

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

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

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

ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sapladığını 

ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

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

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

olmadığını  beyan ederim. 30/03/2016 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bünyamin OKUDAN 

Spor İşleri Müdürlüğü 

Harcama Yetkilisi 
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SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ 

VE SORUMLULUKLARI 

 

1)Serik Belediyesine ait her türlü spor tesisinin bakım ve 

onarımını yapmak ve faal durumda bulundurmak. 

 

2)Tesislerde sportif faaliyetlerin yerine getirilmesi için 

programlar belirlemek ve uygulamak. 

 

3)Spor işleri Müdürlüğü olarak gençlerimizin yaşam 

tarzını arttırmak amacıyla yaz spor okulları açmak. 

 

4)Halka açık spor turnuvaları düzenlemek. 

 

5)Gelen evrakların doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak.  

 

6)Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis edilen personel 

araç gereç malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik hedefler ve standartlar belirlemek. 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI 

 

Müdürlüğümüz 5 memur, 10 daimi işçi ve 47 sinkar müdürlüğüne ait toplam 62 personel ile hizmet 

vermektedir. 

 

 

SUNULAN HİZMETLER 

 

1)U11,U12,U13,U14,U15,U16,U17,U19 yaş gruplarında en alt kademeden en üst kademeye kadar 

futbolcular yetiştirmek. 

 

2)Yaz okulları açarak gençlerimizi spora ve boş zamanlarını değerlendirmek üzere uzman eğitmen 

kadrosuyla kurslar düzenlemek. 

 

3)Bayanlara özel step aerobik kursları düzenlemek ve sağlıklı yaşama kavuşturmak. 

 

4)Doğa yürüyüşü düzenleyerek ilçe halkımızı spora ve doğaya teşvik etmek. 

 

5)Genç kızlarda 5 voleybol takımı ile kız öğrencilerimize spor yapma ve yarışma becerilerini kazandırmak. 

 

6)Hentbol branşı ile  Türkiye birinci ligi ve diğer ligleri sevdirmek, aynı zamanda  katılımı sağlamak 

 

7)Parklara spor aletleri yerleştirerek halkı spora teşvik etmek.   

 

8)Basketbol branşında hem kız hem erkek sporcular yetiştirmek. 

 

9)Serik Belediyespor BAL ligi ile ivme kazanması ve seyirci potansiyelinin yükselmesi. 

20-SPOR 
İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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 Kickboks yaz okulu eğitim döneminde 120 öğrencimiz egitim aldı.

 

 

 

 

 Futbol yaz okulu eğitim döneminde en çok ilgi gören branşlardan biride futbol oldu. Çocuklar 

Futbolda temel ve teknik eğitim aldılar.Yetenekleriyle ön plana çıkan öğrenciler Serik Belediyespor 

altyapı takımlarına dahil edildi. 
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 Yüzme yaz okulu eğitim döneminde en çok ilgi gören branşlardan biride yüzme oldu. 285 

öğrencimiz yüzmeyi öğrendi.  
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 2015 Yaz Spor okulunda 90 öğrencimiz Golf sporu ile tanıştı ve öğrencilerimiz sahil bölgesinde 

bulunan otellerin golf sahalarıda eğitim gördü.  
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 Basketbol yaz okulu eğitim döneminde çeşitli yaş gruplarında 130 kız ve  erkek öğrencilerimize 

uzman hocalar eşliğinde ders verildi.  
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 65 Öğrencimiz zihinsel gelişimini ve dikkatini destekleyen zeka oyunlarında egitim aldı. 
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 Yaz spor okulun da 225 öğrencimiz yabancı dillerini geliştirme fırsatı buldu. 
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 Yaz spor okullarında 85 öğrencimize tenis eğitimi verildi. 
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 Yaz spor okulunda 100. Yıl spor salonunda 25 öğrencimize güreş eğitimi verildi. 

 

 
 

 2015 Yaz spor okulunda 190 öğrencimize voleybol eğitimi verildi. 
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 2015 tarihi Edirne Kırkpınar güreşlerinde Serik Belediyespor güreşcisi başpehlivan Osman AYNUR, 

Muratpaşa Belediyespor Baş Pehlivanı Orhan OKULU ile finale kalıp finalde 2. Olan Osman 

AYNUR “Pehlivanlar Diyarı Serik” Adını Tüm TÜRKİYE’ ye duyurdu. 

 
 

 

 Serik Belediyespor Hentbol takımımız bu yıl 2. Ligten 1. Lige çıkma başarısını gösterdi. 2. Lig de 

33 takım arasında genç kadrosu ile mücadele veren ekibimiz kurulduğu ilk yılda hiçbir ekibe nasip 

olmayan bir başarıya imza atmıştır.
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Serik belediye spor alt yapı (U11-U12-U13-U14-U15-U16-U17-U19) takımları gelecek vaadediyor. 

140 lisanslı sporcumuz ile 8 katagoride liglerde yolumuza emin adımlar ile devam ediyoruz. U13 ve U14 

takımımız Antalya ilinde kendi liglerin de ilk yılların da play-off oynayarak bizlere büyük bir sevinç 

yaşatmışlardır. U12 takımımız K.K.T.C. ‘nin Girne şehrinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı etkinliklerinde düzenlenen turnuva da ilk 4’e girmiş olup, ilçemiz Kadriye mahallesin de 

düzenlenen ve 8 takımın katıldığı 1.Caretta Caretta turnuvasın da şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Aynı 

zaman da da Antalya/Kundu Kremlin Palace Otel’de düzenlenen Chıldıren fest. turnuvasında yine bizlere 

şampiyonluk sevinci yaşatmışlardır.  

 

 U19 
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 U17 

 

 

 U16 
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 U15 

 
 

 U14 
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 U13 

 
 

 U12 
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 U11 

 
 

BAL LİGİ’ne Yükseliş ; 

1955 yılında kurulmuş olan Serik Belediye Spor 2014-2015 Antalya Süper Amatör Lig’i doğu grubun 

da grubu birinci olarak bitirmiş olup Süper Amatör Lig play-off maçlarını oynamaya hak kazanmıştır. 

Oynanan play-off maçları sonucunda bir üst lig olan Bölgesel Amatör Lig’ine yükselmiştir. Serik 

Belediye Spor Kulübünün 5000 ila 6000 arası maç başına taraftar desteklemektedir. Süper Amatör 

Lig’inde şampiyon olup Bölgesel Amatör Lig’e yükselen takımımız, kendi tesislerinde hazırlıklarını 

tamamlayıp, yeni transferlerle birlikte daha güçlü bir kadro ile 2015/2016 Bölgesel Amatör Lig’ine 

İli haftalık Nevşehir Avanos kampı ile sezona hazırlanmıştır. Bölgesel Amatör Lig’de ilk yılı 

olmasına rağmen iyi bir performans sergilemiş 3. Lig’e çıkma yolunda iddialı olduğunu tüm Serik 

halkına ve futbol severlere sergilemektedir.  
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Stad Çalışması ; 
 İsmail Ogan Stadyumunun (Eski Hali) 
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 İsmail Ogan Stadyumunun (Yeni Hali) 
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 Belediye binamızın üst katında bulunan salona tatamin minderler yerlere döşenerek bayanların 

rahat bir şekilde hareket etmesinin sağlanması, soyunma odalarının yapılması, tuvaletlerin 

yapılması ayrıca  duş almaları için banyo yapılarak  bayanların uzman hoca eşliğinde aerobik ve 

pilates eğitimi alması sağlanmaktadır. Ayrıca yoğun bir ilginin olması ve Serik’te böyle sağlıklı 

ortamların insanlar için ne kadar değerli olduğunu göstermesi sevinç vericidir.   Belediye 

Başkanımızın ve bayanların katılımıyla açılışımız 17.11.2015 tarihinde gerçekleşmiştir.            

 Spor İşleri Müdürlüğü olarak hepimiz  elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. 
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 İlçemizde bulunan liselerdeki öğrencilere spora teşvik etmek için  forma dağıtımı yapılmıştır. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim.  

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden 

harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 

yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve 

mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sapladığını ve 

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 

uygulandığını bildiririm.  

 Bu güvence beyanı, harcama yetkilisi olarak sahip 

olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim 

dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

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

olmadığını  beyan ederim. 30/03/2016 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015  | Gelirler    : 7,332,637.20 TL 

 | Borçlar 

  SSK Borcu  : 9,728,962.69 TL 

  VERGİ Borcu  : 1,776,583.41 TL 

  Firma Borçları : 1,983,600.95 TL 

  Personel Borcu : 1,553,000.00 TL 

Toplam Borç  : 15,302,147.05 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-Sin-Kar. 
Tur. Eml.Gıda 
Tar. Org. Ltd. 
Şti. Müdürlüğü 

İbrahim ALTINAY 

Şirket Müdürü 

Harcama Yetkilisi 
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