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2014 YILI
MANAVGAT BELEDĠYESĠ FAALĠYET RAPORU
ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU;
Faaliyet Raporu; 5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 41. maddesi ile 5393 Sayılı
Belediye Kanunu’nun 56. maddesine
göre Nisan ayından Nisan ayına kadar
yapılan
bir
yıllık
çalıĢmaları
kapsamaktadır. Yıllık Faaliyet Raporu
hazırlanırken
stratejik
plan
ve
performans hedefleri göz önünde
tutulmuĢtur.
Faaliyetlerimizin yer aldığı bu
rapor
Meclisimizde
görüĢülüp
değerlendirileceği gibi Ġlçemiz halkı
tarafından incelenerek kamuoyunun da
belediyemizin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. ġeffaflık ve hesap verebilirlik
ilkelerinin gereği olarak tüm birim yöneticilerimizin bir yıllık süre içinde gerçekleĢtirdikleri
faaliyetleri bu tür raporlarla ortaya koymaları faaliyet sonuçlarının çok daha verimli hale gelmesini
sağlamaktadır.
Böylece 2014 yılı faaliyet raporunun siz değerli meclis üyelerimizin ve akabinde de Manavgat
halkının görüĢ, değerlendirme ve eleĢtirilerine sunulması ile elde edilecek sonuçlar, daha sonraki yıllarda
yapılacak çalıĢmalarımıza rehber ve ıĢık olacaktır.
Faaliyet Raporunu hazırlayan yönetici arkadaĢlarımı, hem bu rapor, hem de yıl içinde gösterdikleri
baĢarılı çalıĢmaları nedeniyle kutluyor, tüm birim yönetici ve personeline teĢekkür ediyor, 2014 yılı
Faaliyet Raporumuzda gerçekleĢtirilen iĢ ve iĢlemlerin ilçemize, halkımıza ve ülkemize hayırlı olmasını
diliyorum.
GENEL BĠLGĠLER
A- Misyon ve Vizyon:

Misyon: Manavgat halkının yaĢam kalitesini yükseltmek amacıyla; halk ile yönetim arasında
iliĢki kurabilen, halkın isteklerine zamanında cevap verebilen bir yönetim misyonudur.
Vizyon: Refah seviyesi yüksek olanaklar sunan; yaĢanılabilir örnek bir kent olma vizyonunu
taĢıyan örnek bir belediye olmaktır.
B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar:
(5393 Sayılı Yasanın 14. maddesi)
Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Kanunun 14. ve 15. maddelerinde belirtilmiĢtir.
Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla;
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a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik;
defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile
bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir. Mabetlerin yapımı, bakımı ve onarımını
yapabilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların
ve iĢlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün
olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine
malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı
müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediye, kanunlarla baĢka bir kamu kurum ve kuruluĢuna verilmeyen mahallî müĢterek
nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği
dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları: (5393 Sayılı Yasanın 15. maddesi)
a) Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her türlü
faaliyet ve giriĢimde bulunmak, Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 05.11.2008 tarihli ve 5809
sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunun, 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma,Denizcilik ve
HaberleĢme Bakanlığı’nın TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Ġlgili Diğer
Mevzuata göre KuruluĢ Ġzni verilen alanda tesisi edilecek Elektronik HaberleĢme Ġstasyonlarına Kent ve
Yapı Estetiği ile Elektronik HaberleĢme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karĢılığında yer seçim
belgesi vermek.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kiĢilerin 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 dıĢındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken
doğal gaz, su, atık su ve hizmet karĢılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve
yağmur suyunun uzaklaĢtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek
ve iĢlettirmek; kaynak sularını iĢletmek veya iĢlettirmek.
f) Toplu taĢıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaĢım araçları, tünel, raylı sistem dâhil
her türlü toplu taĢıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müĢterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,
tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
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i) Borç almak, bağıĢ kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat
limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiĢilerce
açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine karar
vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıĢ yapan
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıĢ 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 dıĢı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iĢyerlerini
kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı
(LPG) depolama sahalarını; inĢaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıĢ yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taĢımalarda çevre kirliliği oluĢmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol,
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iĢletmek, iĢlettirmek
veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iĢleri
yürütmek.
r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
HaberleĢme Kanunun, 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma,Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı’nın
TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Ġlgili Diğer Mevzuata göre KuruluĢ Ġzni
verilen alanda tesisi edilecek Elektronik HaberleĢme Ġstasyonlarına Kent ve Yapı Estetiği ile Elektronik
HaberleĢme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karĢılığında yer seçim belgesi vermek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıĢındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüĢü ve ĠçiĢleri Bakanlığının
kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taĢıma hizmetlerini
imtiyaz veya tekel oluĢturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taĢıma
hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
( r ) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karĢılığında alınacak ücret UlaĢtırma, Denizcilik ve
HaberleĢme Bakanlığınca belirlenir.Ücreti yatırılmasına rağmen 20 gün içerisinde verilmeyen yer seçim
belgesi verilmiĢ sayılır.BüyükĢehir sınırları içerisinde Yer Seçim Belgesi vermeye ve ücretini almaya
BüyükĢehir Belediyeleri yetkilidir.Belediye ve Bağlı Ġdareler Meclis Kararı ile mabetlere indirimli
bedelle yada ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
Ġl sınırları içinde büyükĢehir 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 çalıĢmalarını
faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun
karĢılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliĢtirecek projelere
ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düĢük bir bedelle amacı dıĢında kullanılmamak kaydıyla arsa
tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüĢ ve düĢüncelerini tespit etmek
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir.
Belediye mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. 2886 sayılı Devlet
Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taĢınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıĢlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri
haczedilemez.
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Belediyeye tanınan muafiyet: (5393 Sayılı Yasanın 16. maddesi)
Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen
taĢınmazları ile bunların inĢa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından
muaftır.
Belediye Meclisi
Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre
seçilmiĢ üyelerden oluĢur.
1- ErĢan ÖZDEN
2- Oytun Eylem DOĞMUġ
3- Hasan ġEKERLĠSOY
4- Bülent ÖZGÜVEN
5- Abdulhalim DEMĠRAL
6- Aydın ÖZ
7- AyĢe ÇETĠN ÖNAL
8- Nilsu Müzeyyen CENGĠZLER GÜNDÜZ
9- Mustafa YAPIR
10- Füsun YILMAZ
11- Abdullah ÖNEL
12- Osman SARIKAYA
13- Ali COġKUN
14- Mehmet Hakan SÜRAL
15- Hüseyin EROL
16- Mustafa Erkan ERSOY
17- Cenk Halil BAYAZ
18- Ömer ġAHĠN
19- Ahmet GÜVEN
20- Ahmet ALP
21- Fazıl ÖZ
22- Salih DELĠKKULAK
23- Ġbrahim ġAġMAZ
24- Cemil YĠĞĠT
25- Demir DURAR
26- Selçuk SENĠRLĠ
27- Ünsal ÇĠVĠLER
28- Tuba VURAL ÇOKAL
29- Hadiye ĠNCĠ
30- Hasan ÇETĠN
31- Hilmi USLU
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Meclisin görev ve yetkileri
Belediye meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır:
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalıĢma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin
performans ölçütlerini görüĢmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Belediyenin imar plânlarını görüĢmek ve onaylamak, büyükĢehir ve il belediyelerinde il çevre
düzeni plânını kabul etmek.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiĢtirilmesine veya
tahsisli bir taĢınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan
fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar
vermek.
f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı
hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) ġartlı bağıĢları kabul etmek.
h) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı beĢbin TL'den fazla dava konusu olan belediye
uyuĢmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
i) Bütçe içi iĢletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıĢına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iĢlet veya yap-iĢlet-devret
modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iĢletme ve iĢtiraklerin özelleĢtirilmesine karar vermek.
k) Meclis baĢkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluĢlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiĢtirilmesine karar vermek.
m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması,
birleĢtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiĢtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem,
flama ve benzerlerini kabul etmek.
o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuĢ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar
vermek.
p) Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıĢındaki belediyeler ve mahallî idare
birlikleriyle karĢılıklı iĢ birliği yapılmasına; kardeĢ kent iliĢkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal
iliĢkileri geliĢtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleĢtirilmesine;
bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
r) Fahrî hemĢehrilik payesi ve beratı vermek.
s) Belediye baĢkanıyla encümen arasındaki anlaĢmazlıkları karara bağlamak.
t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
u) Belediye Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıĢ belediye imar programlarını görüĢerek
kabul etmek.
Belediye BaĢkanının Görevleri:
Belediye BaĢkanının görev ve yetkileri, 13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye kanunu’nun 38. maddesinde belirlenmiĢtir.Buna
göre;Belediye baĢkanı, belediye idaresinin baĢı ve belediye tüzel kiĢiliğinin temsilcisidir. Belediye
baĢkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.
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Belediye baĢkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında
görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin baĢkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.
Belediye encümeni: (5393 Sayılı Yasanın 33. maddesi)
Belediye encümeni, belediye baĢkanının baĢkanlığında;
a) Ġl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl
kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye
baĢkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kiĢiden,
b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla
seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baĢkanının birim amirleri arasından bir yıl için
seçeceği bir üye olmak üzere beĢ kiĢiden,OluĢur.
Belediye baĢkanının katılamadığı toplantılarda, belediye baĢkanının görevlendireceği baĢkan
yardımcısı veya encümen üyesi, encümene baĢkanlık eder.
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye baĢkanı
tarafından oy hakkı olmaksızın görüĢleri alınmak üzere çağrılabilir.
Encümenin görev ve yetkileri: (5393 Sayılı Yasanın 34. maddesi)
Belediye encümeninin görev ve yetkileri Ģunlardır:
a) Stratejik plân ve yıllık çalıĢma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine
görüĢ bildirmek.
b) Yıllık çalıĢma programına alınan iĢlerle ilgili kamulaĢtırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu olan belediye uyuĢmazlıklarının anlaĢma ile
tasfiyesine karar vermek.
g) TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliĢkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç
yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılıĢ ve kapanıĢ saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
Belediye baĢkanının görev ve yetkileri ise Ģunlardır; (5393 Sayılı Yasanın 38. maddesi)
a) Belediye teĢkilâtının en üst amiri olarak belediye teĢkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin
hak ve menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini
oluĢturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise
sunmak.
c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde
temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Meclise ve encümene baĢkanlık etmek.
e) Belediyenin taĢınır ve taĢınmaz mallarını idare etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleĢme yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
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i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıĢındaki aktarmalara onay vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k) Belediye ve bağlı kuruluĢları ile iĢletmelerini denetlemek.
l) ġartsız bağıĢları kabul etmek.
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri
yürütmek ve özürlüler merkezini oluĢturmak.
o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı:
Belediyenin kuruluĢu, sınırları,hizmet binaları,nüfusu,yüzölçümü,mahalle sayısı;
Belediyemiz 1913 yılında kurulmuĢtur. Belediyemizin yüzölçümü 2.283 km², 13 Adet hizmet
binası, 216.000 Nüfusu, 107 adet Mahallesi bulunmaktadır.
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2- Örgüt Yapısı
MANAVGAT BELEDĠYESĠ
ÖRGÜT YAPISI
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III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
A - GĠDER BÜTÇESĠ
Belediyemizin 2014 yılı Gider Bütçesi 250.000.000,00 TL olarak Belediye Meclisince kabul edilip, yıl
içinde 250.000.000,00 TL ödenekten 167.160.882,72.- TL harcama yapılıp, harcanmayan 82.839.117,28 TL
ödenek bir sonraki yıla devredilmeyerek Belediye Encümeninin 05.01.2015 tarih ve 12 sayılı kararı ile imha
edilmiĢtir. Yıl içinde 13517 yevmiye numarası verilip gider dağılımı aĢağıdadır;
1 - Personel Gideri

:

23.059.028,97.- TL.

2 - Sosyal Güv.Kur.Dev.Katk.

:

4.206.649,32.-TL.

3 - Mal ve Hizmet Alım Gideri

:

117.878.833,23- TL.

4 - Cari Transferler

:

5- Sermaye Giderleri

:

6- Sermaye Transferleri

:

-------

7- Yedek Ödenekler

:

-----------

GĠDERLER TOPLAMI

:

48.494,33.- TL.
21.967.876,87- TL.

167.160.882,72.- TL

B - GELĠR BÜTÇESĠ
Gelir Bütçesi de Gider Bütçesine denk olarak hazırlanarak 250.000.000,00 TL. olup, gelir dağılımı
aĢağıdadır;
1 - 01 Vergi Gelirleri 49.006.000,00 TL tahmini bütçe olup, yılı içinde tahsilatı 35.726.735,17.- TL
dir.
2 - 0 3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 34.215.000,00 TL tahmini bütçe olup, yılı içinde tahsilatı
18.361.823,98.- TL dir.
3 - 0 4 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 12.326.000,00 TL tahmini bütçe olup, yılı içinde tahsilatı
1.372.215,95.- TL dir.
4 - 0 5 Diğer Gelirler 86.828.000,00 TL tahmini bütçe olup, yılı içinde tahsilatı 52.002.102,57.- TL
dir.
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5 - 0 6 Sermaye Gelirleri 69.160.000,00 TL tahmini bütçe olup, yılı içinde tahsilatı
141.802.865,00.- TL dir.
6 - Red ve Ġadeler bakiyesi (-) 1.535.000,00 TL tahmini bütçe olup, yılı içinde tahsilatı 651.020,51.TL dir.
GELĠRLER TOPLAMI : 250.000.000,00 TL tahmini bütçe olup, yılı içinde tahsilatı 249.916.763,18.- TL
dir.
Böylece bankalarda hesap açıldığından bu tarafa 2014 yılı sonu itibari ile toplam 721.033.937,62.- TL.
tahsilat yapılmıĢtır. Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası ġubelerinde cari hesaplar açılarak paralar bu
hesaplara yatırılmıĢ olup, bu hesaplardan yıl sonu itibariyle 636.610.547,33.-TL harcama yapılmıĢtır.2014
yılından 2015 yılına 84.423.390,29.- TL devir olmuĢtur.
Belediyemizin 2014 yılı kesin hesabını gider bütçesi gerçekleĢme oranı % 66,86 olup, Gelir Bütçesi
gerçekleĢme oranı % 84,46 dır.
Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü,
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerini
iĢletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düĢünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye
raporlandığımı beyan ederim.

Ġdaremizin 2014 yılı faaliyet raporunu 111/A Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu teyit eder, 2014 yılı Mali Hizmetler Birimi Müdürlüğü ne ait Faaliyet Raporumun kabulünü arz
ederim.
2 - Mali Denetim Sonuçları
2014 yılında Mali Denetim yapılmıĢtır.

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ' ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1- Müdürlüğümüz' ün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

T.C. Manavgat Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat
ve Belediye BaĢkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, BaĢkanlık Makamının emir ve
direktifleri doğrultusunda, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, öngörülü,
ihtiyaçlara duyarlı, ayrıca altyapı, üstyapı ve çevre hizmetleri, yüksek kalitede planlı ve
sürdürülebilir yerel hizmetleri vererek, çağdaĢ bir kentte yaĢama olanağını sunmak, ilçemizin
sosyal ve ekonomik geliĢmesini sağlayacak yatırımlar için;
 Ġlçemizin stratejik planlarını hazırlamak,
 Stratejik planlar doğrultusunda yıllık bütçe hazırlamak
 Stratejik planlar ve bütçe doğrultusunda projeler hazırlamak ve/veya hazırlatmak, hazırlanan
projelerin ihale ve uygulamasını sağlamak.
 Hak ediĢleri ve ödemelerini takip etmek,
 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliğini
dikkate alarak belirlemek,
 Halka hizmetin yerine getirilebilmesi için her türlü malzeme, mal, araç ve personel teminini
yasaların mevzuatı çerçevesinde sağlamak,
 Ġlçemizdeki diğer kamu kuruluĢlarına (ASAT, TEDAġ, TELEKOM, A.B.B, Vakıflar, v.s.) ait
eksiklikleri tespit etmek, bu eksiklikleri ilgili kuruma iletmek, yapımı için takibini sağlamak,
 Yapım, bakım, onarım ihtiyacı olan cadde, sokak ve meydanları tespit etmek, bu ihtiyaçlara
binaen asfalt, yol, bordür, tretuar ve meydan düzenlemeleri ile ilgili fiyat tespiti yaklaĢık maliyet
hazırlamak, ihale iĢlemleri ve ihale dosyası hazırlamak,
 Ġhale iĢlemleri, ihale iĢlem dosyası hazırlamak, ihale iĢlemlerini yürütmek, iĢlerin yönetmelik ve
Ģartnamelere uygun yapılmasını kontrol etmek,
 Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve
mevcut yolların onarılmasını sağlamak,
 Yaya ve araç trafiği ulaĢımının rahatlıkla sağlanması için köprü, kavĢak, alt-üst geçit yapımı ve
yayalaĢtırma uygulamaları yapmak,
 Park, meydan ve açık alanlarda aydınlatma sistemlerinin projelendirilmesi ve yapım iĢleri,
 Kentte KreĢ, Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Aile DanıĢma Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri,
Belediye Hizmet Binaları, Sokak Çocukları Evleri, Hayvan Hastanesi ve Muhtarlık binalarının ve
karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
 Ġlçedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak,
 Gelen her türlü evrakı yazılı ve bilgisayar ortamında kayda almak,
 Tebliğ edilen yazılı ve sözlü müracaatları incelemek ve sonuçlandırmak,
 VatandaĢlara ait kazıları incelemek, kazıların süresinde bitirilmesi ve her türlü emniyet
tedbirlerinin alınmasını sağlamak,
 Ġlgili müdürlüğün talebi halinde kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım iĢlemlerinde, birimine
bağlı iĢçi, makine ve her türlü araç ve gerecin yıkımı gerçekleĢtirmek amacıyla ilgili müdürlüğün
emrine vermek,
13

 Ġhtiyaç olan malzemeleri önceden tespit ederek temini için talepte bulunmak, miktar, kalite, ebat
v.s. yönünden kontrol ederek teslim almak, depodaki malzemeleri bilgisayar ortamı ve yazılı
ortamda kayıtlı tutmak, malzemeleri düzgün bir Ģekilde stoklamak ve depodan çıkan malzemelerin
çıkan miktar, kullanılan yer olarak kaydını tutmak,
B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ' E AİT BİLGİLER
I. FİZİKİ YAPI
1.1-

Hizmet Araçları:

Müdürlüğümüzde 86'sı resmi, 42'si kiralık olmak üzere toplam 128 araç vardır.
ARAÇ LİSTESİ

Sıra No
1
2
3
4
5

Aracın Cinsi
Binek Oto
Kamyonet
Kamyon
ĠĢ Makinası
Servis Otobüsü

TOPLAM

Resmi
7
17

Kiralık
15

Toplam
7
32

17
43
2
86

11
14
2
42

28
57
4

128

2 - TEŞKİLAT YAPISI
Müdürlüğümüz' ün teşkilat yapısı aşağıdaki şemada belirtilmiştir.
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3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Müdürlüğümüz' de bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 74 adet muhtelif bilgi ve teknoloji
kaynağı mevcuttur.

KAYNAK LĠSTESĠ
CĠNSĠ

SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SAYISI

BĠLGĠSAYAR
RENKLĠ YAZICI
LAZER YAZICI
ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI
SABĠT TELEFON
SERVER KABĠNĠ
SERVER
TARAYICI
FOTOKOPĠ MAKĠNESĠ
FAKS MAKĠNESĠ

TOPLAM

30
15
6
16
6
1
74

4 - İNSAN KAYNAKLARI
4.1 – Personel Yapısı
Fen İşleri Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayısı aşmamak üzere
Müdür, Şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.
4 . 2 - Personel istihdamı
Müdürlüğümüz 2014 yılı hizmet ve faaliyetlerini toplam 88 personelle yürütmüştür. Bu personelin 35'
i memur, 53 'sı işçi personelidir.
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4.2 - Personelin Eğitim Durumu :
Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki belirtilmiştir.
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4.3 - Personelin Yaş Durumu:
Kamu görevlisi personelimizin yaş durumu ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.

II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZ'ÜN AMAÇ VE HEDEFLERĠ
2015 yılı amaç ve hedeflerimiz aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir.
Hedefler:
Bulvar ve Cadde düzenlemesi
Genel Depo temizlik iĢlemi
Kaldırım düzenlemesi ( Manavgat ġehir içi genel)
Katlı Pazaryeri Yapımı
Kent Müzesi yapımı
Yol Trafik ġeridi ve yaya geçidi çizilmesi (Tüm Manavgat ana
yolları)
Tarihi Zindan Kalesi ve benzeri tarihi eserlerin restorasyonu ve
Kamu kullanımının sağlanması
Günübirlik tesis yapımı
Manavgat Irmağı Üzeri Köprü yapılması
KreĢ yapımı
Manavgat Kum Mevkii ve Titreyengöl bağlantı yolları,
 Kum mevkii turizm yolu
 Manavgat Irmağı- Sorgun Mahallesi arası
Agua park ve plaj düzenlemesi
Belediye hastanesi yapımı
Kent içi meydan ve yaya bölgeleri düzenlemesi
KeĢif Ġhale Metraj Kontrolörlük ve Kabul ĠĢlemleri
Mevcut Binalarının Bakım Onarımı
Yeni imar yolu açımı
Asfalt üretimi ve Yapımı
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IĢıklı Sinyalizasyon Sistemi Yapımı
Trafik levhalarının bakım ve yenilenmesi
Belediye Elektrik arıza taleplerinin karĢılanması.
Parke TaĢı ile kaplama yapılması
Tretuvar Tamir ve Bakımı ile Ġlgili müracaatların karĢılanması
Yol Tamir ve Bakımı ile Ġlgili müracaatların karĢılanması
Talep Ve Ģikâyetlere yanıt verme.
Birim Ġçi Eğitim
Birim Yönetim Değerlendirme
Diğer Birim Memnuniyeti
Birim Ġçi Toplantı
Kıyaslama
VatandaĢ Memnuniyeti
Birim Ġçi ĠĢ Memnuniyeti
III - FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A- ) MALĠ BĠLGĠLER
1- BÜTÇE UYGULAMARI:
Müdürlüğümüzün 2014 yılı bütçesi ile ilgili bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir :
Bütçe Uygulamaları
Belediyenin
Tahmini Bütçesi
( tl )

Belediyenin
Gerçekleşen
Bütçesi
( tl )

250.0000,00

167.160.882,70

2014 YILI BÜTÇEMİZ
Müdürlüğümüz
Müdürlüğümüz
Tahmini Bütçesi
Gerçekleşen
( tl )
Bütçesi
( tl )
53.362.000,00

66.462.647,99

Belediye Bütçesi
Kullanma Oranı
(%)
39,76

Kaynak :Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2 0 1 4
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S.NO
1
2

ĠKN
2014/89098
2014/71466
2014/130815

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2014/56827
2014/72228
2014/64843
2014/3965
2014/133005
2014/134827
2014/139101
2014/126080
2014/136061
2014/117854
2014/98312
2014/73841
2014/145899
2014/170633

17
2014/167859
18
19
20
21
22

2014/142915
2014/33296
2015/31508
2015/31424

23

2015/25194

24
25
26
27
28
29
30

2015/13231
2015/5965
2015/5105
2014/179049
2014/173511
2014/156961
2014/95014

ĠġĠN ADI
MANAVGAT HOCAOĞLU CAMĠĠ ĠÇĠN WC
VE ġADIRVAN YAPILMASI
BETON VE BETONARME BORU ALIMI
MANAVGAT SAĞIRĠN MAH. YOL
KENARLARINA ĠSTĠNAT DUVARLARI
YAPILMASI
ALT TEMEL MALZEME VE ASFALT MICIRI
ALINMASI
MUHTELĠF RENKLERDE PARKE VE
BORDÜR ALIMASI
GREYDER KĠRALANMASI
MUHTELĠF RENKLERDE PARKE VE
BORDÜR ALINMASI
ALT TEMEL MALZEME VE ASFALT MICIRI
ALINMASI
VĠNÇ KĠRALANMASI
DAMPERLĠ KAMYON KĠRALANMASI
MANAVGAT GENÇLER MAH. PAKE VE
BORDÜR ĠġLERĠ YAPILMASI
MANAVGAT KARAKAYA MAH. ÇEġĠTLĠ
PARKE VE BORDÜR ĠġLERĠ YAPILMASI
HAZIR BETON ALIMI
SORGUN MAH.GÖKBELENĠ MEVKĠĠ CAMĠ
ÇEVRESĠ ĠSTĠNAT DUVARI YAPILMASI
4 AYLIK FEN ĠġLERĠ BETON ELEMANLARI
YOL YAPIM BAKIM ONARIM HĠZMET ALIMI
ANITSAL SAAT KULESĠ YAPILMASI
33 AY SÜRE ĠLE FEN ĠġLERĠ BETON
ELEMANLARI ÜRETĠMĠ YOL BAKIM
ONARIM HĠZMET ALIMI
3 AY SÜRE ĠLE FEN ĠġLERĠ BETON
ELEMANLARI ÜRETĠMĠ YOL BAKIM
ONARIM HĠZMET ALIMI
ESKAVATÖR KĠRALANMASI
ÇEġĠTLĠ BORU MALZEMESĠ ALINMASI
MADENĠ YAĞ ALINMASI
EKSKAVATÖR KĠRALANMASI
MANAVGAT TĠLKĠLER MAH. TAġ DUVAR,
BETONARME MERDĠVEN VE PARKELĠ
YOLYAPILMASI
HACIOBASI MAH. ÇEġĠTLĠ ĠNġAAT
ĠMALATLARI YAPILMASI
ALTTEMEL MALZEME ( FĠLLER ) VE
ASFALT MICIRI ALINMASI
KAMYON KĠRALANMASI
SALUR MAH. ÇEġME VE TUVALET
YAPILMASI ĠġĠ
ALT TEMEL MALZEME VE ASFALT MICIRI
ALINMASI
MANAVGAT GENÇLER MAH. PARKE VE
BORDÜR ĠġLERĠ YAPILMASI
VĠNÇ KĠRALANMASI

ĠHALE
TÜRÜ

ĠHALE USULÜ

YAPIM

AÇIK ( 4734 / 19 )

MAL

AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )

YAPIM
MAL
MAL
HĠZMET
MAL
MAL
HĠZMET
HĠZMET
YAPIM
YAPIM
MAL
YAPIM
HĠZMET
YAPIM

AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )

HĠZMET
HĠZMET

PAZARLIK

HĠZMET
MAL
MAL
HĠZMET

AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )

YAPIM
YAPIM
MAL
HĠZMET
YAPIM
MAL
YAPIM
HĠZMET

AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )
AÇIK ( 4734 / 19 )

PERFORMANS BİLGİLERİ

1-) Müdürlüğümüz Tarafından 2014–2015 yılında Yapılan Yapım, Mal ve Hizmet Alım İhaleleri

19

2 – Yapılan ĠĢler
Manavgat Atatürk Kültür Merkezi ĠnĢaatı tamamlanarak kullanıma açıldı.

20

Manavgat Huzurevi ĠnĢaatı tamamlanarak kullanıma açıldı.

Manavgat Belediyesi Atatürk Stadyumu ĠnĢaatı tamamlanarak kullanıma açıldı.
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Antalya Caddesi Yaya öncelikli bölge düzenlemesi tamamlandı.

Yeni Ġmar Yolu Açılması

68.350 mt.

22

Sathi Kaplama Asfalt Yapılması
Sıcak Asfalt Yapımı

46.500 m2
40.285 mt

Altyapı Beton Boru DöĢenmesi

24.943 mt

Açık Kanal Temizliği
Muhtelif Mahallelerde Asfalt Yama Yapılması
Parke DöĢenerek muhtelif kaldırım ve
muhtelif tamirat yapılması

14.380 mt
18.360 m3
44.579 m2
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Bordür ile muhtelif kaldırım, refüj ve
muhtelif tamirat yapılması

21.519 mt

Asfalt Üretim Miktarı
40.875 ton
Muhtelif Mahalle yollarının reglaj ve bakımının yapılması
465.000 mt
78 tane Kırsal Mahallede yol altyapı, yol üstyapı v.b. iĢler yapılmıĢtır.
Sinyalizasyon çalıĢmasında kullanılan malzemeler
LEVHA
890

DİREK
407

SINIR
ELEMANI
250

DELİNATÖR REFLEKTÖR
900

200

Sorgun Titreyengöl Irmak Kenarı yol yapımı
Bahçelievler Mahallesi Kaldırım ve Asfalt yapılması.
Sorgun Mahallesi Kemer cadde,yol,kaldırım ve refüj yapılması.
Okul,Cami ve benzeri Kamu kurumlara ait bahçe düzenlemesi yapımı.7 Adet
Sorgun 8134 ana Cadde ve bağlantı yolları yapımı
TaĢağıl merkez kaldırım ve Asfalt yapımı
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Sorgun 8134 ana Cadde ve bağlantı yolları yapımı
TaĢağıl merkez kaldırım ve Asfalt yapımı
Tarihi Su Kemeri Aydınlatılması yapımı.
Evrenseki sahil yolu Aydınlatma yapımı.
Park, yaya yolu, ırmak kenarları düzenlemesi, sahil yolları aydınlatma
direkleri bakım ve onarımının yapılması.

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

I - GENEL BĠLGĠLER
A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ' ÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI
1-Müdürlüğümüz' ün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

T.C. Manavgat Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat
ve Belediye BaĢkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, BaĢkanlık Makamının emir ve
direktifleri doğrultusunda, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, öngörülü,
ihtiyaçlara duyarlı, ayrıca altyapı, üstyapı ve çevre hizmetleri, yüksek kalitede planlı ve
sürdürülebilir yerel hizmetleri vererek, çağdaĢ bir kentte yaĢama olanağını sunmak, ilçemizin
sosyal ve ekonomik geliĢmesini sağlayacak yatırımlar için;
Müdürlüğün

görevleri

:

1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Manavgat Belediyesi sınırları dâhilinde her türlü park ve bahçe, kavĢak
ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeĢil alanların düzenli ve
programlı bir Ģekilde, her geçen yıl yapılan hizmetlerin daha iyiye götürülmesini amaç edinerek
faaliyetlerini
planlayan
veya
yaptıran
bir
birimdir.
2) Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavĢak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun
alanları
v.b.)
3) Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir
Ģekilde
çalıĢarak,
arazi
üzerinde
tatbikini
yapmak
veya
yaptırmak.
4) Park, bahçe, koru, yeĢil alanlarda düĢünülen fiziki ve mimari yapılaĢma için görüĢ bildirmek ve etüt
etmek.
5) Ġdare ve iĢletmelerin ilçe belediyesine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karĢılayacak sera,
fidanlık
v.b.
tesisleri
yapmak
ve
iĢletmek
6) Halkın park ve bahçeler konusunda çeĢitli dilek, talep ve Ģikâyetini inceleyerek gerekli araĢtırma ve
çalıĢmaları
yaptıktan
sonra
gerekli
yanıtları
ve
aydınlatıcı
bilgileri
vermek.
7) Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.
8) Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalıĢmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluĢlarla temasa geçip iĢbirliği
yapmak.
9) Park ve yeĢil alan düzenleme çalıĢmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek.
10) Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak.
11)
Çim
ekimi,
biçimi
ve
bakımı
iĢlerini
yürütmek
12) Tüm yeĢil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp
uygulamak.
13) Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım
çalıĢmalarını
yürütmek.
14)
Bitki
hastalık
ve
zararlılarına
karĢı
zirai
mücadele
etmek.
15) Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere
naklini
sağlamak,
monte
etmek,
bozulanların
tamir
iĢini
yapmak.
16) Parklarda ve yeĢil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak iĢleri, çim
biçme,
temizlik
yapma,
sulama
v.s.
bakım
ve
onarım
çalıĢmaları
yapmak.
17) Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi kulübeleri yapmak
veya
yaptırmak.
18) Bölgemizde müdürlüğümüz çalıĢmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin çalıĢmalarını
26

denetlemek.
19) Halkın yeĢil alan, orta refüj ve kavĢaklarda yapmıĢ oldukları tahribatları bir rapor hazırlayıp tahribat
yapanlardan
masrafların
temini
yönünde
çalıĢma
yapmak.
20) Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını
yapmak,
mevcut
araç
ve
makineleri
çalıĢır
halde
bulundurmak.
21)
Yıllık
bütçesini
ve
yatırım
planlarını
hazırlama.
22) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerler
düzenlemek.
23) Alım, hizmet ve yapım ihalelerinin Ģartname ve protokollerini hazırlamak.
24) Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması
ile sorun yaratacağı anlaĢılan hususların tespiti halinde telafisi için ilgili müdürlüğü bilgilendirmek.
25) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalıĢmaları ile
ilgili
aldığı
kararları
uygulamak.
26) Belediye Meclisi ve Encümenine çalıĢmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak.
Müdürün

Görev

Yetki

ve

Sorumlulukları

:

1)
Park
ve
Bahçeler
Müdürlüğünü
BaĢkanlık
Makamına
karĢı
temsil
eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kiĢidir. Müdürlüğün her türlü çalıĢmalarını düzenler.
3) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1.
Sicil
ve
Disiplin
amiridir.
4) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
5)
Yasalarla
verilen
her
türlü
ek
görevi
yapar.
6) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli Ģekilde
yürütülmesinin
sağlanması,
7) Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapması, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan
alt birim yetkililerinin yerine, bir baĢkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli
önlemlerin
alınması,
8) Personelin gizli sicillerinin düzenlenmesi; her türlü özlük ve sosyal haklarının izlenmesi; müdürlüğün
çalıĢma
konuları
ile
ilgili
kuruluĢ
ve
birimlerle
iĢ
birliği
kurulması,
9) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir Ģekilde çalıĢmalarını düzenleyerek, personel arasında
uyumlu bir iĢbirliği ortamı kurulmasının sağlanması ve çalıĢmalarının izlenmesi, denetlenmesi,
10) ÇalıĢma verimini arttırma amacıyla, kanunların, idari ve genel yargı kararlarının ve bunlarla ilgili
yayınların satın alınması, abone olunması, bunlardan personellerin yararlanmasının sağlanması,
11) Müdürlüğün çalıĢmalarının mevzuat esaslarına göre düzenlenmesi amacıyla her yıl çalıĢma
programının
hazırlanması,
baĢkanlığın
onayına
sunulması,
12) BaĢkanlıkça onaylanan çalıĢma programının gerçekleĢmesi için gereken malzemenin temin edilmesi,
13) Müdürlükte yapılan çalıĢmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlenmesi, çalıĢmaların
değerlendirilmesi,
14) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalıĢmalarının izlenmesi, denetlenmesi ve gerekli direktiflerin
verilmesi,
15) Müdüriyetin kuruluĢuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedeflerin gösterilmesi,
16) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararların verilmesi, çeĢitli konulara iliĢkin farklı
yollar
ve
çözümler
arasında
son
ve
kesin
seçimin
yapılması,
17) Müdür, görev ve çalıĢmaları yönünden Belediye BaĢkanlığına karĢı sorumludur. BaĢkanlık
Makamınca;
mevzuat
hükümlerine
uygun
verilen
diğer
görevleri
de
yapar.
18) Birim yetkilisi, görev ve çalıĢmaları bakımından müdürüne karĢı sorumludur. Müdür tarafından
mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ' E AİT BİLGİLER
I. FĠZĠKĠ YAPI
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1.2-

Hizmet Araçları:

Müdürlüğümüzde 26'sı resmi, 25'i kiralık olmak üzere toplam 51 araç vardır.
ARAÇ LĠSTESĠ

Sıra No
1
2
3
4
5
6

Aracın Cinsi
Binek Oto
Kamyonet
Kamyon
ĠĢ Makinası
Servis Otobüsü
Sulama Arazözü
TOPLAM

Resmi
1
10
2
11
2
26

Kiralık
9
6
7
2
1
25

Toplam
1
19
8
18
2
3
51

2 - TEġKĠLAT YAPISI
Müdürlüğümüz' ün teşkilat yapısı aşağıdaki şemada belirtilmiştir.
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3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Müdürlüğümüz' de bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 9 adet muhtelif bilgi ve teknoloji kaynağı
mevcuttur.

KAYNAK LĠSTESĠ
SIRA CĠNSĠ
NO
1
BĠLGĠSAYAR
2
RENKLĠ YAZICI
3
LAZER YAZICI
4
ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI
5
SABĠT TELEFON
6
SERVER KABĠNĠ
7
SERVER
8
TARAYICI
9
FOTOKOPĠ MAKĠNESĠ
10
FAKS MAKĠNESĠ
TOPLAM

SAYISI
4
1
1
2
1
9

4 - ĠNSAN KAYNAKLARI
4.1 – Personel Yapısı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayısı aĢmamak üzere
Müdür, ġef, memur, iĢçi personelden oluĢmaktadır.
4 . 2 - Personel istihdamı
Müdürlüğümüz 2014 yılı hizmet ve faaliyetlerini toplam 29 personelle yürütmüştür. Bu personelin 9' i
memur, 20 'sı işçi personelidir.
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4.2 - Personelin Eğitim Durumu :
Personelimizin eğitim durumu aĢağıdaki belirtilmiĢtir.

4.3 - Personelin Yaş Durumu:
Kamu görevlisi personelimizin yaĢ durumu ile ilgili bilgiler aĢağıda sunulmuĢtur.
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II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZ'ÜN AMAÇ VE HEDEFLERĠ
2015 yılı amaç ve hedeflerimiz aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir.

Hedefler:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Etüd ve projelendirme keĢif, metraj, ihale ve kontrolörlük faaliyetleri.
Oyun ve spor alanları düzenlemesi
Park ve Çocuk oyun alanı ve yeĢil alan düzenlemesi
Botanik parkı yapımı için etüt, proje, keĢif
Irmak kenarı peyzaj düzenlemesi.
Süs havuzu ve su oyunları yapımı
Plastik eserler yapımı
Park YeĢil Alan ve Kaldırım Ağacı sulaması (Sulama mevsiminde)
Park ve YeĢil Alanlarda Çim biçme.
Mevsimlik çiçek dikimi (Tüm Çiçek Parterleri Ġçin)
Park ve YeĢil Alanların Temizliği
Açık Alan Jimnastik Aleti ve Çocuk Oyun Grupu Tamir Bakımı
Park Donatı Elamanları Bakım Ve Onarımı
Ağaç ve Çalı Fidanı Üretimi
Park ve YeĢil Alan Sulama Sistemi Otamasyonu.
ġikayet Dilekçelerinin Değerlendirilmesi
Birim Ġçi Eğitim
Birim Yönetim Değerlendirme
Diğer Birim Memnuniyeti
Birim Ġçi Toplantı
Kıyaslama
VatandaĢ Memnuniyeti
Birim Ġçi ĠĢ Memnuniyeti
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III - FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A- ) MALĠ BĠLGĠLER
1- BÜTÇE UYGULAMARI:
Müdürlüğümüzün 2014 yılı bütçesi ile ilgili bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir :
Bütçe Uygulamaları

S.N
O

ĠKN
2014/115500

1
2

2014/125419
2014/75652

3
2014/171673
4
5

2014/174644
2014/167983

6

ZÜBEYDEHANIM
CAD.SANAYĠ GĠRĠġĠ PARK
YAPILMASI
SĠBĠRYA SARI ÇAM LATA
KERESTE ALINAMSI
4 AY SÜRE ĠLE PARK VE
YEġĠL ALANLARIN BAKIM
ONARIM HĠZMETĠ
33 AY SÜRE ĠLE PARK VE
YEġĠL ALANLARIN BAKIM
ONARIM HĠZMETĠ
PĠK DÖKÜM AHġAP BANK
AYAĞI ALINMASI ĠġĠ
3 AY SÜRE ĠLE PARK VE
YEġĠL ALANLARIN BAKIM
ONARIM HĠZMETĠ

ĠHALE
TÜRÜ
YAPIM

AÇIK

HĠZMET

AÇIK

HĠZMET

AÇIK

MAL

AÇIK

HĠZMET

PAZARLIK

AÇIK ALAN SPOR ALETLERĠ
MAL
ALIMI

2014/158442

MUHTELĠF ÇOCUK OYUN
GRUBU
MALZEMESĠ MAL
ALINMASI
MANAVGAT
ÇEVRE
YOLUNDA
PEYZAJ YAPIM
DÜZENLEMESĠ YAPILMASI

8
2015/22043

ĠHALE
USULÜ
AÇIK

MAL

2014/158532
7

9

ĠġĠN ADI

AÇIK
AÇIK
AÇIK
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2014 YILI BÜTÇEMİZ
Belediyenin
Belediyenin
Tahmini Bütçesi Gerçekleşen
( tl )
Bütçesi
( tl )

Müdürlüğümüz
Tahmini Bütçesi
( tl )

Müdürlüğümüz
Gerçekleşen
Bütçesi
( tl )

Belediye Bütçesi
Kullanma Oranı
(%)

250.0000,00

13.440.000,00

19.363.102,46

11,58

167.160.882,70

Kaynak :Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2 0 1 4

B - ) PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
Müdürlüğümüz Tarafından Yapılan Yapım, Mal ve Hizmet Alım Ġhaleleri

C-) Yapılan ĠĢler
Belediye sınırları içerisindeki çim alanların ve çit bitkilerin bakımı
Belediye sınırları içerisindeki ağaç ve çalıların bakımı
Belediye sınırları içerisinde çim ekimi, mevsimlik çiçek ile bitki dikimi yapılması ve bakımı
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Park ve yeĢil alanlara spor aletleri ile oyun grubu yapılması ve bakımları
Belediye sınırları içerisindeki yeĢil alanlarda yabancı ot mücadelesi yapılması
Park ve Bahçeler müdürlüğü bünyesindeki fidanlıklarda mevsimlik çiçek ve bitki üretimi
yapılması
Belediye bünyesindeki tüm boya iĢlerinin yapılması
Park ve YeĢil alanlarda parke – bordür iĢleri yapılması ve bakım onarımları

YeĢil alanlarındaki sulama sistemlerinin kurulması, bakım ve onarımlarının yapılması
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Park ve YeĢil alanlarındaki bitkilerin ilaçlanması, gübrelenmesi ve budanması
Süs havuzlarının bakımının yapılması
Park ve YeĢil Alanların Temizliğinin yapılması
Tüm yeĢil alan ve parklara 300.000 adet mevsimlik çiçek dikimi yapılmıĢtır.
Tüm yeĢil alan ve parklara 1000 adet bitki, çalı ve ağaç dikilmiĢtir.
Sarılar
mahallesi
Muhittin
Ersoy
Bulvarı
orta

refüjde
peyzaj
düzenlemesi
yapılmıĢtır.(bitkilendirme,çimlendirme,sulama sistemleri kurulması)
Manavgat belediyesi sınırları içerisindeki antalya- alanya d-400 karayolundaki orta refüjlerin (65 km)
bakımı ve 3 adet kavĢakta düzenleme yapılması (diğer kalan kavĢaklarda çalıĢma devam etmektedir )
TaĢağıl ilköğretim okulu bahçesine pergole yapılması
Gündoğdu, Side, Sarılar mahallelerinde bulunan 9 adet parka revizyon yapılması (2 adet yeni oyun grubu
kurulması,6 adet mevcut oyun gruplarının tamiratı, 3 takım spor aletleri kurulması,6 adet mevcut spor aletlerinin
tamitalarının yapılması)
Doğançam mahallesi, Karakaya mahallesi, Oymapınar mahallesi ilköğretim okulu, Ören Ģehir mahallesi
ilk öğretim okuluna, Side mahallesi Hacı ġaheste GüneĢ anaokuluna ,Yayla mahallesi Manavgat anaokuluna 6
adet oyun grubu yapılması ve BucakĢeyhler mahallesi parkına spor aletleri yapılması ve revizyon yapılması
Manavgat Belediye sınırları içerisindeki mahallelerde okul, cami ve meydanlarına 300 adet bank, 100 adet
piknik masası konulması.
Salkımevler mahallesindeki cami bahçesinin peyzaj düzenlemesinin yapılması
Sorgun mahallesi avĢaroğlu camisinin bahçesinin peyzaj düzenlemesinin yapılması
AĢağıpazarcı ırmak kenarına 250 metre ahĢap korkuluk yapılması
Side-Ilıca-Evrenseki-Çolkalı-Gündoğdu turizm yolu orta refüjünün 7 km lik kısmında peyzaj düzenlemesi
yapılması (halen devam etmektedir)
13.Side mahallesi Kazım Karabekir caddesi orta refüjünde peyzaj düzenlemesi yapılması
AĢağıhisar mahallesi ırmak kenarında 3 adet tenis kortuna drenaj sistemi kurularak torak zemine çevrilmesi
Mevcut futbol sahalarının (10 adet) periyodik bakımlarının yapılması
Park ve yeĢil alanlardaki süs havuzlarının (19 adet) periyodik bakımlarının yapılması
Sorgun mahallesi Kemer Caddesi orta refüj düzenlemesi yapılması (halen devam etmektedir.)

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
ġehrin tüm mahallelerinde 2014 yılı boyunca temizlik hizmetleri aksatılmadan, zamanında ve özenle
yapılmıĢtır. Birimimiz temizlik ekiplerince çöpler günlük olarak toplanmıĢtır. Cadde, sokak ve
meydanların temizliği günün erken saatlerinden baĢlayarak tüm gün boyunca sürdürülmüĢtür.
Pazaryerlerin temizliği yıl boyunca haftalık düzenli ve zamanında yapılmıĢtır. Kentimizin temizliği ve
düzeni için personelimiz görevlerini özverili ve eksiksiz olarak yapmaktadırlar. Temizlik hizmetleri,
birimimizdeki görevli ekiplerce kesintisiz yapılmaktadır. Halkımızın, yaptığımız etkin, verimli ve baĢarılı
çalıĢmalarla bizlerden memnun olması bizleri mutlu etmektedir.
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EVSEL ATIKLARIN (ÇÖP) TOPLANMASI: Belediyemizin sorumluluk bölgesinde bulunan
apartmanlar, müstakil konutlar, iĢyerleri ve dükkânlar, resmi kurumlar, okullar, hastaneler, sağlık
ocakları, turistik tesisler (otel, apart otel, pansiyon, tatil sitesi vb.), sahildeki gezinti tekneleri, yatlar,
gemiler, sahil büfeleri, caddeler, sokaklar ve meydanlarda bulunan çöpler düzenli olarak toplanmıĢtır.
ġehirde toplanan evsel atıklar, Manavgat ilçesi Kızıldağ Köyü, Göğü mevkiinde bulunanDüzenli
Depolama Alanında depolanmakta ve üzeri toprakla kapatılıp bertaraf edilmektedir. 2014 yılında
Manavgat merkezden kıĢ aylarında günlük toplanan çöp miktarı ve yaz aylarında günlük toplanan çöp
miktarı sezona göre değiĢiklik göstermektedir. Mobil Araç Takip Sistemi ile birimimizdeki araçların gün
içerisindeki faaliyetleri izlenmektedir. Bu sayede günlük çalıĢma raporlarının dökümü yapılabilmekte ve
yıl içerisindeki tüm hareketler programa kaydedilmektedir.
CADDE, SOKAK VE MEYDAN TEMĠZLĠĞĠ: Müdürlüğümüzde görevli süpürgegörevlileri tarafından
tüm cadde ve sokaklar el ile süpürülmesi hafta boyu rutin olarak yapılmaktadır. Gündüz vardiyasında
süpürge aracı be hamarat süpürge makinesi ile belli program dahilinde ilçemizin tüm cadde ve sokakları
süpürülmektedir. Ayrıca yol yıkama araçları ile yollar yıkanıp temizlenmektedir.
PAZARYERĠ TEMĠZLĠĞĠ:Manavgat Ģehir merkezinde haftanın her günü semt pazarları kurulmaktadır.
Bu pazarlar kendi gününde kendi Pazar yerinde halkımıza hizmet vermektedirler. Bu pazarlarda gün
içerisindeki faaliyetler sonucu oluĢan çöpler, pazarcı esnafının ayrılmasının ardından müdürlüğümüzce
görevlendirilen temizlik ekipleri tarafından temizlenmektedir. Daha sonra pazar yerinin yıkaması
yapılmaktadır.
SANAYĠ SĠTESĠ TEMĠZLĠĞĠ: 2014 yılı içerisinde sanayi sitesinin tehlikeli atık sınıfına girmeyen ve sıvı
nitelikte olmayan çeĢitli atıkları düzenli olarak toplanmıĢtır. Ayrıca, pazar günleri sanayi bölgesi
içerisinde kalan sokakların temizliği süpürge makinesi ile yapılmıĢtır.
KURBAN SATIġ VE KESĠM YERLERĠ TEMĠZLĠĞĠ: Kurban Bayramı boyunca kurban kesim
yerlerinde oluĢan atıklar, görevlendirilen ekiplerce toplanmıĢtır. Kurban satıĢ yerlerinin temizliği, bayram
sırasında ve sonrasında, arazinin boĢaltılmasıyla beraber yapılmıĢtır.
MEZBAHA ATIKLARININ TOPLANMASI: Mezbahada kesim sonrası oluĢan atıklar, mezbaha atık
konteynerinde biriktirilerek mezbaha aracı ile taĢınmıĢtır.
CAMĠLERĠN TEMĠZLĠĞĠ: Ġlçe genelinde bulunan camilerimiz dini bayramlardan önce ekiplerimiz
tarafından halkımızın daha rahat kullanabilmesi için temizlenmektedir.
BOġ ARSA VE ARAZĠLERĠN TEMĠZLĠĞĠ: Ġlçe genelindeki tüm boĢ arsa ve arazilerin temizliği toplu
çalıĢma ekiplerimiz tarafından rutin olarak yapılmakta ve ilçemizin her tarafının sürekli temiz kalması
sağlanmaktadır.
BAHÇE VE MOLOZ ATIKLARININ TOPLANMASI:ġehrimiz genelinde konutlarda ve iĢyerlerinde
yapılan yıkım ve tadilatlar nedeniyle oluĢan moloz atıkları, eski eĢya ve mobilya atıkları, ağaç budama,
çim biçme, ot ve çalıların toplanması sonrası bırakılan bahçe atıkları görevlendirdiğimiz ekiplerle kepçe
yardımıyla açık kasa moloz aracı ve açık kasa dal aracına yüklenerek Ģehrin çeĢitli noktalarından
toplanmaktadır.
KONTEYNERLERĠN TAMĠR VE BAKIMI: ġehir merkezi dıĢındaki çeĢitli noktalardaki apartmanlara
ya da iĢyerlerine ait çöp konteynerleri yanmıĢ, kırılmıĢ, çatlamıĢ olup kullanılmayacak durumda olanlar
tespit edilerek yenisi ile değiĢtirilmesi sağlanmıĢtır. Birimimizde görevli tamir-bakım personeli tarafından
eskimiĢ, altı çürümüĢ olan konteynerlerin tamiratları yapılmıĢ ve tekerlekleri kırılmıĢ olanlar,
değiĢtirilmiĢ; boya yapılması gerekli olanların, boyaları yapılarak yenilenmiĢtir. Eğimli yollarda
konteynerlerin sabitlenmesi için yol kenarında uygun yerler yapılmıĢtır.
ĠSTEK VE ġĠKÂYETLERĠ DEĞERLENDĠRĠRLMESĠ: Günlük olarak müdürlüğümüze gelen
telefonlardaki Ģikâyet ve istekler kayıt altına alınmıĢ ve görevli araç yönlendirilerek gün içerisinde
atıklarının alınması sağlanmıĢtır.
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ATIK PĠL TOPLANMASI: Oteller, konutlar, okullar, tatil köyleri ve siteleri, kamu kurumları, market ve
alıĢveriĢ merkezlerin toplamından yaklaĢık 750,5 kg atık pil toplanmıĢ ve TAB adlı kuruluĢa
gönderilmiĢtir. Ayrıca TAB ile birlikteokullar arasında yarıĢma düzenlenerek en çok pil toplayan okula
ödül verilmiĢtir.
ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠ TOPLANMASI: 145,8 ton lastik düzenli olarak toplatılarak
Çevre izin ve Lisans Belgesi olan geri kazanım tesislerine teslim edilmiĢtir
AMBALAJ ATIĞI TOPLANMASI: Geri dönüĢüm çalıĢmaları kapsamında ilçemizdeki okul ve kamu
kuruluĢlarına Geri DönüĢüm Kutusu verilmiĢtir. Ayrıca gün içinde gelen Ģikâyetler ve talepler
değerlendirilerek en kısa sürede ambalaj atıklarının alımı yapılmıĢtır.

ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
1- 875 Adet ĠnĢaat ruhsatı.
2- 2044 Adet Ġskan ruhsatı düzenlenmiĢtir.
3- 240 Adet Yanan yıkılan bina için düzenlenen ruhsat.
4.) 57 Adet Ġfraz iĢlemi.
5.) 38 Adet Tevhid iĢlemi.
6.) 34 Adet Yola terk iĢlemi.
7.) 71 Adet Cins değiĢikliği.
8.) 6 Adet Ġhdas iĢlemi.
9.) 8 Adet 18.Madde uygulaması iĢlemi.
10.) 700 Adet Ġmar çapı.

YAPILAN YAZIġMALAR:
1.) Ġç yazıĢma
2.) Tevhid-Ġfraz v.s.
5.) Orman Bakanlığı
6.) Dilekçe cevabı
7.) Resmi yazıĢmalar
8.) Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
9.) Kültür ve Turizm Bakanlığı
11.) SGK.
12.) Milli Emlak Müdürlüğü
13.) TÜĠK
TOPLAM :

: 150 Adet
: 214 Adet
:
1 4 Adet
: 1000 Adet
: 5269 Adet
: 37 Adet
: 53 Adet
: 622 Adet
: 64 Adet
: 12 Adet
7435 Adet
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PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALĠYET RAPORU

I - GENEL BĠLGĠLER
Plan ve Proje Müdürlüğü Manavgat Belediye Meclisi’nin 03.06.2014 tarih ve 47 sayılı kararı ile
kurulmuĢtur.
A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ' ÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI
1-

Müdürlüğümüz' ün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Ġlçe sınırları içerisindeki imar planı bulunmayan alanların bölgenin sosyo ekonomik yapısına uygun olarak
1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlamak hazırlattırmak.

b) 1/5000 ölçekli Ġmar planı bulunmayan veya ihtiyaca cevap vermeyen alanlarda BüyükĢehir Belediye
BaĢkanlığı’na teklif olarak sunulmak üzere 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı veya 1/5000 ölçekli
Revizyon Nazım Ġmar Planı teklifi hazırlamak - hazırlattırmak.
c) Ġmar planı değiĢikliği taleplerinin, Ġmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilerek,
mevcut planın aksayan yönleri var ise tespit edilmesi, mevcut ve öneri planların iĢlev, uygulanabilirlik,
zayiat hesapları, inĢaat alanları, donatı büyüklükleri, mülkiyet durumları v.b. hususlarda etüdleri temin
etmek, açıklama raporu hazırlanması, gerekli hallerde ilgili kamu kurum kuruluĢları ve sivil toplum
örgütlerinden görüĢ almak, taleplerin Meclise sunulması ile ilgili iĢlemlerin yapmak,
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d) Belediye Meclisi'nden çıkan plan kararlarının ilgili Koruma Bölge Kurulu, BüyükĢehir Belediyesi
ve/veya Kültür ve Turizm Bakanlığı'na onaylanmak üzere gönderilmesi için plan paftaları ile eklerini
hazırlamak,
e) 1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra 1 ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesi ve bu sürede
yapılan itirazların takip ederek ve inceleyerek yeniden Belediye Meclisi'ne gönderilmesi için gerekli
iĢlemlerin yapılması,
f) Ġmar planlarındaki değiĢiklikleri imar planı paftaları üzerine iĢleyerek imar planlarının güncelliğini
sağlamak,
g) Meclisten Ġmar Komisyonuna havale edilen planlama ile ilgili dosyaların takibi, gerekli kurum içi ve
diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlamak. Ġmar Komisyonunca, hakkında olumlu ya da olumsuz
olarak karara varılan dosyaların Belediye Meclisi'ne gönderilmesi için gerekli iĢlemlerin yapılması,
h) Kurum içi ve diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlamak ve talepleri mevzuat çerçevesinde
sonuçlandırmak,
i) Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca
karara bağlanıp Belediyemize iletilen kararları gereği kurum içi ve diğer kurumlarla koordinasyonu
sağlamak ve bu kararları arĢivlemek,
j) UlaĢım etüdü yapmak,
k) 6306 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde plan çalıĢmaları yapmak veya yaptırmak,
l) 6306 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat gereği BüyükĢehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla koordinasyonu
sağlamak,
m) Yürürlükteki Uygulama Ġmar Planı kararlarına uygun olarak Kentsel Tasarım Projelerini hazırlamak,
ulusal ve uluslararası ölçekte yarıĢma, atölye çalıĢması, seminer vb. etkinlikler düzenlemek,
n) Ulusal ve uluslararası kuruluĢlarla, yurt dıĢı ve yurt içi üniversitelerle, ilgili meslek örgütleriyle
kaynak, model araĢtırma, proje teknolojileri ile ilgili diyalog ve haberleĢme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi
alıĢveriĢi sağlamak, yurt içi ve yurt dıĢı geziler yapmak.

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ' E AİT BİLGİLER
I. FĠZĠKĠ YAPI
1.1- Hizmet Araçları:
Müdürlüğümüze ait resmi ve kiralık araç bulunmamaktadır.
1.2-Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüz' deki hizmetlerin sunulduğu birimler aşağıdaki tabloda izah edilmiştir.
HİZMET BİRİMLERİMİZ

Sıra No
1
2

Kullanım Amacı
Plan ve Proje Müdürlüğü
Evrak Kayıt Birimi
TOPLAM

Oda Sayısı
1
1
2
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2 - TEġKĠLAT YAPISI
Müdürlüğümüz' ün teşkilat yapısı aşağıdaki şemada belirtilmiştir.

3 - BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR
Müdürlüğümüz' de bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 16 adet muhtelif bilgi ve teknoloji kaynağı
mevcuttur.

KAYNAK LĠSTESĠ
SIRA
NO
1
2
3
4
5
3

CĠNSĠ

SAYISI

Bilgisayar
Renkli Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi(A3-A4)
Plotter( Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi(A0)
Tarayıcı (A4)
Ciltleme Makinesi
Sabit Telefon

6
1
1
1
1
6

TOPLAM

16

4 - ĠNSAN KAYNAKLARI
4.1 - Personel istihdamı
Müdürlüğümüz 2014 yılı hizmet ve faaliyetlerini teknik personel ve memur personelleriyle yürütmüştür.

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün personel yapısı aĢağıda belirtilen Ģekildedir.
a) Müdür
b) Memur (1)
c) Teknik Personel (5)
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II- FAALĠYETLER
A- 2014 YILI FAALĠYET DURUMU
2014 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce yürütülen iĢ ve iĢlemler aĢağıda belirtilmiĢtir.
1. Çenger Turizm Merkezi Ġlave+Revizyon Nazım Ve Uygulama Ġmar Planları Kültür ve Turizm
Bakanlığınca 02.08.2013 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir. Askı sonrası yapılan
itirazlar kapsamında 28.05.2014 tarihinde yeniden onay yapılmıĢtır.
2. Ġller Bankasınca yürütülen; Side Turizm Alanı kapsamında, Kültür Ve Turizm Bakanlığı
yetkisindeki Sorgun- Kum Mevkileri ile Hatipler Mevkii Revizyon Nazım ve Uygulama Ġmar
Planı Bakanlıkça onaylanmıĢtır.
3. Manavgat I. Etap (Kent Merkezi) Ġlave + Revizyon Uygulama Ġmar Planı Notları'nın bazı
bölümlerinde yeniden düzenleme yapılması çalıĢması ilgili meclislerce onaylanmıĢtır.
4. Hisar Mahallesi Zindan Kalesi ve Yakın Çevresi Arkeolojik Sit-Koruma Amaçlı Uygulama
Ġmar Planı Notları'nın bazı bölümlerinde yeniden düzenleme yapılması çalıĢması ilgili
meclislerce onaylanmıĢtır.
5. Kızılağaç turizm bölgesinde, sorgun bölgesi planlı alan sınırları ile karpuz çayı arasında kalan
alanda plan yapımına dair Kültür ve Turizm Bakanlığınca ön izin verilmiĢ olup, imar planına
esas ilgili kurumlardan görüĢler alınmıĢtır. Planlama çalıĢmaları devam etmektedir.
6. ÇavuĢköy mahallesi sınırları içerisinde 120 hektar alanda, halihazır harita iĢi tamamlanmıĢ,
ilgili kurumlardan imar planına esas görüĢler alınmıĢtır. Planlama çalıĢmaları devam
etmektedir.
7. Ulukapı Mevki’in de yaklaĢık 300 hektarlık alan ile kentin kuzeyinde yer alan imar planlarının
tamamlandığı çeltikçi yerleĢme lekesi arasındaki yaklaĢık 86 hektarlık alan için kurum
görüĢleri tamamlanmıĢ olup, Planlama çalıĢmaları devam etmektedir.
8. Manavgat belediyesi sınırları bütününde yaklaĢık 228300 ha alanın, mevzuata uygun olarak
ilgili bakanlıklar, il özel idaresi onaylanmıĢ tüm imar planlarının ve bu planlarda yapılmıĢ olan
tüm plan tadilatlarının bir araya getirilerek bütünleĢtirilmesi, plan notlarının revizyonu
çalıĢmalarına altlık oluĢturacak matrislerin hazırlanması ve planların teslimi hizmet alımı iĢi
kapsamında; 6360 sayılı BüyükĢehir Yasası gereği tüzel kiĢiliği sona ererek mahalle statüsüne
dönüĢen Belde ve köylerin imar planlarının ve plan hükümlerinin birbirleri ve kent merkezi ile
entegrasyonu ve bütünleĢtirilmesi çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır.
9. Mahalle statüsüne dönüĢen, Beldelerin geçmiĢte baĢlatılan ve halen devam eden imar planı
çalıĢmaları ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde devam ettirilmektedir.
10. 6360 sayılı BüyükĢehir Yasası gereği tüzel kiĢiliği sona ererek mahalle statüsüne dönüĢen
Köylerde, planlama ve köylerde yapılacak yapılara iliĢkin ilgili yasa ve yönetmelikler
doğrultusunda “Tip Proje” oluĢturulması çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır.
Proje ve Tasarım-Çevre Düzenleme çalışmalarına yönelik yürütülen iş ve işlemler
11. Side mahallesi yemiĢli mevkiinde yer alan 32 dönüm c tipi mesire yerinin peyzaj bitkisel
projesi ve projenin detaylarının yaptırılması iĢi.
12. Ilıca mahallesindeki 743 ada 1 parsel nolu günübirlik tesis alanı niteliğindeki taĢınmazın;
"kamu taĢınmazların turizm yatırımlarına tahsisi hakkındaki yönetmeliğin 27.maddesi
kapsamında belediyemize tahsisi amacıyla söz konusu alana proje ve mimari detaylarının
hazırlanması iĢi
13. Kültür ve Turizm Bakanlığından belediyemize tahsisli sorgun mahallesi 930 parsel 17.000 m2
'lik alanda peyzaj projesi çalıĢması
14. Y.pazarcı mah. ve Y.hisar mahallesi bağlantısına yaya köprüsü tasarımı ve mimari projenin
hazırlanması iĢi
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III - FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A- )MALĠ BĠLGĠLER
1- BÜTÇE UYGULAMARI:
Müdürlüğümüzün 2015 yılı bütçesi ile ilgili bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir :
Belediyenin
Tahmini Bütçesi
( tl )
250.0000,00

2014 YILI BÜTÇESİ
Belediyenin
Müdürlüğümüz
Gerçekleşen Bütçesi
Tahmini Bütçesi
( tl )
( tl )
167.160.882,70

400.000,00

Müdürlüğümüz
Gerçekleşen Bütçesi
( tl )
226.238,55

Kaynak :Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2 0 1 4

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde 40 Adet Zabıta Memuru, 40 Adet Yardımcı Destek Personeli,
15 Adet ĠĢçi, 2 Adet Mühendis, 1 Adet ġoför, 2 Adet Memur, 1 Adet Temizlik Görevlisi, 1 Adet Ölçü
Ayar Memuru görev yapmaktadır.
Belediyemiz Zabıta Hizmetleri günün 24 saat esasına göre çalıĢmakta olup, halkın ihtiyaçlarına
daha etkin ve daha verimli çalıĢarak cevap verebilmesi için 6360 Sayılı Yasa gereği mülga Belediyelere
Bağlı Zabıta Karakolları dahil olmak üzere Çevre Denetim ve Sağlık Zabıta, Turizm Zabıta, Genel Zabıta
olarak birimlere ayrılmıĢtır.
Çevre Denetim ve Sağlık Zabıta Birimi :
14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı ĠĢyeri açma Ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik
gereği, Ruhsat Çevre Denetim ve Sağlık Zabıta Birimi’nin yaptığı denetimler sonucunda:
Denetimlerimiz sırasında 181 adet iĢyerinde SGK yoklaması yapıldı.
Birimimize gelen yazılı ve sözlü Ģikayetlere istinaden 880 adet iĢyeri denetlendi. ĠĢyerlerinden;
 132 iĢyeri ruhsatsız faaliyette bulunduğundan mühürlenerek faaliyetten men edildi.
 393 iĢyerinin ruhsatlı olduğu görülerek uygundur tutanağı düzenlendi.
 74 iĢyerinin boĢaltılmıĢ olduğu görülerek tutanaklar düzenlendi.
 6 iĢyerinin mühür fekki yaparak ticari faaliyette bulunduğu tespit edildi ve tekrar
mühürlendi.
Kaymakamlık Makamından gelen (jandarma ve ilçe emniyet ve diğer kamu kuruluĢları) yazılı
ve yazılı-sözlü gelen Ģikayetlere istinaden 293 adet iĢyeri denetlenmiĢ olup;
 173 iĢyerinin ruhsatlı olduğu görülüp uygundur tutanağı düzenlendi.
 79 iĢyeri ruhsatsız faaliyette bulunduğundan mühürlenmiĢtir.
 23 iĢyerine ruhsata aykırı faaliyette bulunduğuna dair tutanak düzenlendi.
Kaymakamlık oluru ile geçici olarak mühürlenen 4 adet iĢyeri tutanağı düzenlenip açılarak iĢyeri
sahibine teslim edildi.
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı alma aĢamasında ve Canlı Müzik izni aĢamasında birimimize gelen
50 iĢletmeye ait Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu incelenerek sonuçlandırıldı.
Yazılı ve Sözlü ve e-mail gürültü Ģikayetlerine istinaden 33 adet iĢyerinde Gürültü Ölçümü
yapılarak denetim tutanakları düzenlendi. Ġlçe Müftülüğünün yazılı istemi üzerine 2 adet Camiinin ses
seviyesi ölçümü yapıldı.
Kaymakamlık Makamından gelen yazılar ekindeki Ģikayetlere istinaden 4 adet iĢyerinde denetimler
yapılarak tutanakları düzenlendi.
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Ġlçe Jandarma Komutanlığından gelen yazılara istinaden gerekli denetimler yapılarak
sonuçlandırıldı.
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünden gelen Ģikayete istinaden 1 adet iĢletme denetlenmiĢ ve sonuca
bağlandı.
ÇGDY Yönetmeliği ve Eğlence Yerlerinden kaynaklanan Çevresel Gürültünün kontrolü genelgesi
kapsamında çevresel gürültü ölçümü değerlendirilmesi aĢamasında birimimiz tarafından 58 iĢlemeye
görüĢ yazısı verildi.
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün ÇGDY Yönetmeliği ile Eğlence Yerlerinden kaynaklanan
Çevresel Gürültünün Kontrol Genelgesi Hakkındaki yazısı Ġlçemiz genelinde bulunan 241 iĢletmeye
tebliğ yapılmıĢtır.
Mavi Bayrak kapsamında yerel sorunlu olarak 33 adet otel iĢletmesinde komisyon ile birlikte
denetimler yapılmıĢtır.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı adına yerel sorumlu olarak 48 adet otele mavi bayrak baĢvuru formu
dağıtılarak müracaatları kabul edilmiĢtir.
Çevre Denetim ve Sağlık Zabıta Birimi olarak rutin denetimlerimiz devam etmektedir.
Turizm Zabıta:
Manavgat Titreyengöl Turizm merkezinde TĠSOYAB, Kızılağaç Turizm merkezinde KITUYAD
ile birlikte çalıĢılarak eksiklikler giderilmeye çalıĢıldı. YürüyüĢ yolları ve caddelerdeki uygunsuz
tabelalar kaldırıldı. Temizliği sağlandı.
Turizm Merkezlerindeki baĢıboĢ sahipsiz köpekler belediye köpek toplama merkezine bildirildi.
Köpeklerin toplanmasında ekiplere yardımcı olundu.
Titreyengöl Turizm Bölgesindeki Sorgun Ormanları rutin olarak kontrol edilerek çöp, moloz vb.
atık maddelerin dökümü engellenmiĢtir.
Manavgat Titreyengöl Turizm Merkezi ve Kızılağaç Turizm Merkezine gelen seyyar satıcı,
hurdacı ve dilenciler Ģehir dıĢına çıkartıldı.
Titreyengöl Turizm Bölgesi ve Kızılağaç Turizm Bölgesindeki alıĢveriĢ merkezleri ve sahillerdeki
seyyar satıcı, dilenci ve atlı spor yapan Ģahıslar engellendi ve bölge dıĢına çıkarıldı.
Titreyengöl Turizm Bölgesi ve Kızılağaç Turizm Bölgesindeki tatilcilerden gelen Ģikayetler
değerlendirilerek turistlerin ve tatilcilerin rahat ve huzurlu bir tatil geçirmeleri sağlandı.
Manavgat Belediyesi’nden gelen tebligatlar zamanında yapıldı.
Manavgat Kaymakamlığı’ndan gelen 12 adet dilekçe incelenerek zamanında çözümlendi.
18 Mart ġehitlik Haftası nedeniyle Manavgat Cumhuriyet Meydanındaki anma törenine katılındı.
Çelenk sunma merasimi gerçekleĢtirildi.
Manavgat Belediyesinin 23 Nisan günü Cumhuriyet Meydanındaki 23 Nisan törenlerindeki
etkinliğe yardımcı olundu.
Manavgat Cumhuriyet Meydanındaki 19 Mayıs Etkinliğine yardımcı olundu.
Manavgat ırmağında Bot ve teknelerin Atık alımı ve Mavi Kart uygulamasına yardımcı olundu.
Manavgat Jandarma Komutanlığı ve Çenger Karakol Komutanlığı Ġlçe Sağlık Birimleri ile
Manavgat Kum Mevkii ve Çenger Mahallesi Çöplüğünde kaçak sigara imhası yapıldı.
Manavgat Titreyengöl Turizm Merkezindeki ve Kızılağaç Turizm Merkezindeki halkın sağlık ve
huzuru için uygunsuz durumda olan araçlar(kaldırıma ve yola park etmiĢ) kaldırtıldı.
Manavgat Kızılağaç Turizm Merkezindeki ve Titreyengöl Turizm Merkezindeki eksiklikler
Manavgat Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü’ne ve Ġmar Müdürlüğü’ne bildirildi.
Manavgat ırmağında Bot ve teknelerde kontrol ve denetimlerimiz devam etmektedir.
Manavgat Uluslar arası Motor Festivaline yardımcı olundu.
Manavgat Belediyesinin düzenlemiĢ olduğu 19. BarıĢ suyu Turizm Festivaline yardımcı olundu.
Manavgat Belediyesinin düzenlemiĢ olduğu Sünnet ġölenine yardımcı olundu.
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarında Manavgat Cumhuriyet Meydanındaki Çelenk koyma
Merasimine yardımcı olundu.
Manavgat Belediyesinin düzenlemiĢ olduğu 3.Yağlı pehlivan güreĢleri kapsamında Manavgat
Titreyengöl, Kızılağaç, ÖrenĢehir köyündeki otel, motellere ve duraklara Yağlı pehlivan güreĢleri afiĢi
dağıtıldı. Duraklara ve müsait yerlere afiĢ yapıĢtırıldı.
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Manavgat Cumhuriyet Meydanında Düzenlenen Gaziler günü kutlamasına ve çelenk sunma
merasimine yardımcı olundu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yardımcı olundu.
Manavgat Cumhuriyet Meydanında 10 Kasım törenlerine katılındı ve çelenk sunma törenine yardımcı
olundu.
Turizm Merkezlerindeki Fen ĠĢlerinin çalıĢmalarına yardımcı olundu.
Titreyengöl Turizm Merkezinde çirkin görüntü oluĢturan tabelalar Fen ĠĢleri elektrik ve kaynak ekipleri
ile kesilerek temizlendi.
Turizm Merkezlerindeki çöpler Temizlik ĠĢleri ekiplerine bildirildi.
Denetimlerimizde emre aykırı davranıĢ gösteren esnaflara uyarılar yapılmıĢ olup, uymayanlar
hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiĢtir.
Manavgat Irmağı’ndaki botların kontrolü ve denetimi yapıldı. Irmak kenarındaki çirkin görüntü ve
çöpler Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Manavgat Irmağı üzerinde muhtelif yerlerde biriken çöpler Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü’ne
bildirildi. Temizlenmesinde ekiplere yardımcı olundu.
Çevre yolu köprüsünün yanında yapılan boat ve teknelerden atık alım yerinin takibi yapıldı.
Irmaktaki zarar gören iskeleler projeye uygun Ģekilde yaptırılması sağlandı.
Titreyengöl Turizm Merkezinde bozuk ve yanmayan lambalar belediyemiz elektrikçileri ile birlikte
yapılmasına yardımcı olundu.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün yapmıĢ olduğu çalıĢmalara yardımcı olundu.
Sorgun Çamlığı’nda yapmıĢ olduğumuz kontrol ve denetimlerimizde Sorgun Çamlığı’nı mesken
edinen kiĢiler ve yatılı kalan gruplar bölge dıĢına çıkarıldı.
Titreyengöl Turizm Merkezinde tadilata giren yıkılıp yeniden inĢa edilecek olan oteller gürültü ve
çevre kirliliği konusunda uyarıldı. Çevre güvenlik önlemlerinin alınması sağlandı.
Titreyengöl’deki kaldırım düzenleme çalıĢmalarında Fen ĠĢleri Müdürlüğü ekiplerine yardımcı
olundu.
Kızılağaç Turizm Merkezi ve Titreyengöl Turizm Merkezindeki inĢaatlar Ġmar Müdürlüğü’ne
bildirildi. ĠnĢaatların çevre güvenliği aldırıldı.
Aciz, muhtaç ve engelli vatandaĢlarımıza yardımcı olundu. UlaĢımları sağlandı.
Manavgat Belediyesi Turizm Zabıta olarak Titreyengöl Turizm Merkezi ve Kızılağaç Turizm
Merkezindeki rutin kontrollerimiz devam etmektedir.
Genel Zabıta:
Zabıta Müdürlüğümüze gelen 911 adet dilekçe, Ġlçe Jandarma Komutanlığından gelen 102 adet,
Ġlçe emniyet Müdürlüğünden gelen 110 adet ve Kaymakamlık Makamından gelen 809 adet yazılı Ģikayet
bildirimi değerlendirilerek, sonuca bağlandı.
Ġcra Müdürlüğü’nden gelen 260 adet yazıya istinaden tellal görevlendirildi.
Tüm birimler olarak 1234 adet ceza tutanağı düzenlendi. (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
gereğince 843 adet idari yaptırım karar tutanağı, 02.03.2007 tarih ve 2007/3-1 sayılı Belediye Meclis
Kararı ile kesinleĢen Manavgat Belediyesi Emir ve Yasaklar Hakkında Yönetmelik gereğince 335 adet
ceza tutanağı, 5957 sayılı Hal Kanunu gereğince 56 adet )
Ġlçemiz genelinde yapılan rutin kontrollerde tespit edilen eksiklikler hakkında tutanak tutulmuĢ ve
sorunların giderilmesi hususunda Belediyemizin ilgili birimleri bilgilendirilmiĢtir.
Tüm semt Pazarlarında bulunan esnaflara pazaryerlerinde uyulması gereken kurallar tebliğ edildi.
Tüm semt Pazarlarında rutin denetimlerimiz yapılarak pazarlar içerisindeki izinsiz seyyar satıcılık
yapanlara idari yaptırım düzenlenmiĢ ve malzemelerine el konularak faaliyetleri sonlandırılmıĢtır.
Pazartesi ve PerĢembe Pazarları için erken sergi açılmaması konusunda zabıta karakolu anons
sisteminden uyarı yapılmıĢtır.
Tüm semt pazarlarında 5957 sayılı Sebze ve Meyveler Ġle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna istinaden çıkarılan ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından çıkarılan 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği günübirlik tazgah açanlara müdahale edilerek
cezai iĢlem uygulanmıĢ ve tezgahlar kaldırılmıĢtır. Yine ilgili Yönetmelik gereği pazarcıların yoklaması
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yapılmıĢ ve 27. maddesinin c bendi gereği pazara mazeretsiz 3(üç) hafta üst üste gelmeyen 94 pazarcıya
toplam 282 adet tutanak tutularak encümene sevk edilmiĢtir.
5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen “ĠĢyeri
veya satıĢ yeri bulunmaksızın toptancı halinde veya pazaryerinde toptan ya da perakende satıĢ yapılması
yasaktır.” Hükmünü ve yine ilgili Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendinde belirtilen “Toptancı
Halinde ya da Pazaryerindeki iĢyeri veya satıĢ yeri dıĢında ya da buralardaki geçiĢ yollarında mal teĢhir
edilmesi, satılması, mal veya boĢ kap bulundurulması yasaktır.” Hükmünü ihlal eden pazarcılar hakkında
tutanak tutularak Encümene havale edildi.
Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğinin 13. maddesinin 7. fıkrasına istinaden 56 adet KarĢılıklı Yer
DeğiĢikliği ve yine ilgili Yönetmeliğin 16. Maddesine istinaden 95 adet devir iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince Ġlçemizde seyyar satıcılık yapmak isteyenler
engellenmiĢtir.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince, ilçe merkezinde dilencilik yapılmaması için rutin
kontroller yapıldı.
2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetler Kanunu gereğince Ġlçe Jandarma ve Ġlçe Emniyet
Müdürlüğünden gelen yazılı Ģikayetlere istinaden 32 adet iĢyeri denetlenerek Encümene havale edilmiĢtir.
394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu kapsamında Ġlçemiz genelinde denetimler yapılmıĢ olup, 80
iĢyerinin Hafta Tatil Ruhsatı olmadığı görüldüğünden cezai iĢlem uygulanmak üzere tutanak tutularak
Encümene havale edilmiĢ ve Hafta Tatil Ruhsatlarını almaları sağlanmıĢtır.
2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu gereğince 496 Adet Kaldırım üzerine Park eden araçların
fotoğrafları çekilerek Ġlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmiĢtir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, pazarlarda yer iĢgal ücretlerinin tahsilâtında,
Hesap ĠĢleri Müdürlüğü’ne yardımcı olundu.
6502 (4077) Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereği, Manavgat’ta bulunan tüm
sebze pazarlarındaki esnaflarımıza sattıkları ürün üzerine etiket koymaları için gerekli anonslar yapılarak
etiketsiz ürün satıĢı engellenmiĢtir.
4207 Sayılı Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanuna istinaden kurulan
komisyon tarafından 5091 adet iĢyeri denetlenmiĢtir.
Manavgat Belediyesi Meclis Toplantısı için meclis üyelerine tebligatlar yapılmıĢtır.
Antalya BüyükĢehir Belediyesi Meclis Toplantısı için meclis üyelerine tebligatlar yapılmıĢtır.
Alo 153 hattına ve Zabıta Müdürlüğümüze bağlı diğer mülga belde zabıta karakollarına gelen
1008 adet ihbar değerlendirilerek, sorun yerinde değerlendirilerek giderildi. Sonuçlanan Ģikayetlere geri
dönüĢüm yapılarak vatandaĢa yapılan iĢlemler hakkında bilgi verildi.
Irmak kenarındaki yürüyüĢ yollarının açık olması ve halkın huzuru için Özel Güvenlik
personelleri ile birlikte koordineli olarak gerekli kontroller yapılmıĢtır. Rutin takiplerimiz devam
etmektedir.
Kaldırım üzerindeki çıkmaların önlenmesi için iĢyerleri denetlenmiĢ ve gerekli uyarılar
yapılmıĢtır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet meydanında
yapılan kutlamalarda görev alındı.
CumhurbaĢkanlığı Bisiklet Turnuvası Manavgat etabında Emniyet ekipleri ile birlikte görev alındı.
19 Mayıs Etkinlikleri kapsamında yapılan törenlerde görev alındı.
Ramazan Bayramında ekiplerce koordineli bir Ģekilde çalıĢılarak halkın huzuru sağlandı.
Manavgat Belediyesi’nin düzenlemiĢ olduğu sünnet Ģöleninde ekip olarak çalıĢılarak Ģölenin
sorunsuz geçmesi sağlandı.
Ġlçemizde yapılmakta olan inĢaatlarda gerekli denetimlerimiz yapılmakta olup, güvenlik tedbiri
almayan inĢaatlara yazılı uyarılarda bulunulmuĢ ve Belediyemiz yapı kontrol müdürlüğüne tutanakla bilgi
verildi.
Manavgat Belediyesi’nin düzenlemiĢ olduğu 3.yağlı pehlivan güreĢlerinde ekip olarak GüreĢ
organizasyonunda görev alarak GüreĢ organizasyonumuzun sorunsuz geçmesi sağlandı.
Kurban Pazarı satıĢ yerleri düzenlenerek vatandaĢların hizmetine sunuldu.
Kurban Bayramı tatilinde nöbet grupları tarafından gelen ihbarlar değerlendirildi.
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25 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaĢlarımıza gerekli
yardımlar yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinleri kapsamında görev alınarak sorunsuz geçmesi sağlandı.
Manavgat Kaymakamlığı Ġlçe Afet Bürosu tarafından oluĢturulan aralarında Zabıta Amirinin de
bulunduğu 3(üç) kiĢilik komisyon tarafından kamu binaları denetlenmiĢtir.
Odun yardımı yapılacak olan kiĢilere dağıtılmasında yardımcı olundu.
Kültür Merkezi açılıĢ töreni için davetiyeler 2 kiĢilik ekip tarafından tarafımızca dağıtıldı.
Kültür Merkezi açılıĢ töreni kapsamında Kubat konserinde görev alındı.
Yeni yıl tebrik kartları ve Manavgat Belediyesine ait 2015 yılı takvimi dağıtılmasında yardımcı
olundu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet meydanında yapılan çiçek
dağıtım iĢinde görev alındı.
15 Mart’ta yapılan YGS sınavına girilecek olan okulların kolay bulunması için yön levhaları
konulmuĢ ve sınav günü okulların etrafında ekiplerimiz tarafından devriye atılarak gürültü yapılmaması
konusunda uyarılar yapılmıĢtır.
Ġlçemiz sınırları içerisinde D400 karayolu üzerinde bulunan Manavgat Belediyesi ilan reklam
tabela ve tanıtım yönetmeliğine göre gerekli izinleri almayan ve görüntü kirliliğine sebep olan totem
tabelaların sahiplerine kaldırmaları hususunda yazılı tebligatlar yapılmıĢ olup, kaldırılmayan tabelaların
tespitleri yapılarak belediyemiz fen iĢleri müdürlüğü ekiplerinden yardım alınarak kesim iĢlemleri
gerçekleĢtirilmiĢ ve tutulan tutanaklar encümene havale edilmiĢtir. Sahil yürüyüĢ yollarında seyyar
satıcılar uzaklaĢtırıldı. Yürümede güçlük çeken engeli ve yaĢlı misafirlere ve Antik Side içerisinde
bulunan esnaflarımızın malzemeleri taĢımasına golf aracıyla yardımcı olundu.

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
1- Belediyemizce 01.03.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında 9 adet olağan, 1 adet olağanüstü
meclis toplantısı, 2015 yılında Ocak, ġubat ve Mart ayı meclis toplantısı yapılmıĢtır. Meclisde alınan
kararlar kayıt altına alınmıĢtır.
2- 2014 Mart ayından itibaren 1615 adet, 2015 yılı Mart ayına kadar 396 adet encümen kararı
alınmıĢ ve bu kararlar karar defterine iĢlenmiĢtir.
3- 2014 Yılı Mart ayından yıl sonuna kadar 29700 adet, 2015 yılı Mart ayına kadar 6610 adet
gelen evrak ve dilekçe kaydı yapılmıĢtır.
4- 2014 yılı Mart ayından yıl sonuna kadar 355 adet, 2015 yılı Mart ayına kadar 53 adet giden
evrak kaydı yapılmıĢtır.
5- Evlendirme memurluğunca 2014 Yılı Mart ayından itibaren Aralık ayı sonuna kadar 1501 adet,
2015 yılı baĢından Mart ayı baĢına kadar 253 adet evlenme iĢlemi yapılmıĢtır. Toplam iĢlem sayısı
1754’dür.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
I- GENEL BĠLGĠLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI
Özel Kalem Müdürlüğü, Manavgat Belediye Meclisinin 03.06.2014 Tarih ve 47 sayılı Meclis
kararı ile kurulmuĢtur.
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Müdürlüğümüz, Belediye BaĢkanlığının amaçları ve prensipleri doğrultusunda, ilgili mevzuat ile
Belediye BaĢkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde çalıĢmalarını yürütmekle görevli olup, görevleri
aĢağıda sıralanmıĢtır.
1- Belediye BaĢkanının ziyaret, davet, karĢılama, ağırlama, uğurlama, açılıĢ, milli ve dini
bayramlar ile mahalli kurtuluĢ günleri gibi önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü
protokol ve tören iĢlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye BaĢkanına bildirmek, bu
gibi törenlere Belediye BaĢkanının katılımını sağlamak, Belediye BaĢkanının katılamadığı program, tören
v.b.lerde baĢkan adına protokol gereklerini yerine getirmek.
2- Belediye BaĢkanın günlük, haftalık ve aylık çalıĢma programını hazırlamak, randevu taleplerini
değerlendirip programa almak ve telefon görüĢmelerini sağlamak, BaĢkan'ın zamanını planlamasına
yardımcı olmak için gerekli tüm iĢlemleri yapmak,
3- Randevu günleri ve diğer günlerde vatandaĢların Belediye BaĢkanı ile görüĢmelerini sağlamak,
4- BaĢkanlık ve Belediye birimleri arasında koordinasyonun sağlanması için gerekli iĢlemlerin
yapılmasını takip ederek sonuçlandırmak,
5- BaĢkan tarafından yapılacak konuĢma ve sunumlarda gerekli hazırlıklara iliĢkin tüm iĢlemlerin
yapılmasını, kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
6- Kurum içi ve Kurum dıĢı yazıĢmaların yapılması,
7- BaĢkanlık tarafından organize edilen toplantı ve davetlerle ilgili resmi prosedürün sağlanması
ve Belediye bütçesinden Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine ve diğer yasal mevzuata
uygun olarak giderlerin yapılması,
8- Belediye BaĢkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleĢme, temsil, yurt içi ve yurt dıĢı
seyahatlerindeki yazıĢma ve tahakkuk iĢlemlerini yapmak,
9- BaĢkanlığın yurt dıĢı ve kardeĢ Ģehirlerle olan iletiĢim ve faaliyetlerinin organize edilmesi,
BaĢkanlığa gelen yabancı misafirlere ev sahipliği yapılması ve dıĢ ülkelere yapılan gezilerin organize
edilmesi iĢlemlerinin yapılması ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
10- BaĢkanlığı ilgilendiren toplantı, konferans, brifing ve görüĢmeleri düzenlemek, bunlara ait
önemli not ve tutanakların tutulması ve yayımlanması iĢlemlerin yapılmasını sağlamak,
11- Belediye BaĢkanın imzalaması gereken tüm evrakların kontrol edilerek makama sunulmasını
ve sonucun ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,
12- Resmi ve özel tebrik, kutlama, teĢekkür, taziye, mektup gibi konuların hazırlanması,
13- Müdürlüğe faks, e-mail, posta yoluyla gelen Ģikayet, talep ve davetleri baĢkana sunmak,
verilen talimat doğrultusunda ilgili yerlere dağıtımını yapmak ve sonucunu takip etmek.
14- Belediyenin ve Belediye BaĢkanının tüm medya kuruluĢları (gazeteler, dergiler, televizyonlar,
radyolar) ile iletiĢimini sağlamak,
15- Müdürlüğün harcamaları ile ilgili Ödeme Emirlerini hazırlayarak Mali Hizmetler
Müdürlüğüne göndermek,
16- Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu taĢınır mallarla ilgili iĢlemlerini yapmak.
B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AĠT BĠLGĠLER
1- Fiziksel Yapı:
Müdürlüğümüz, hizmetlerini BaĢkanlık binasından yürütmektedir. Müdürlüğümüz hizmet birimleri
aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
HĠZMET BĠRĠMLERĠMĠZ
Sıra
No
1
2
3
4
5

Kullanım Amacı
BAġKAN ODASI
BAġKAN YARD. ODASI
MÜDÜR ODASI
SEKRETER ODASI
OFĠSLER
TOPLAM

Alan m2
90
100
25
20
45
280

Sayı
1
4
1
4
2
12
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2- Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için 45 adet bilgi ve teknoloji kaynağımız mevcuttur.
Bunların 21 tanesi iletiĢim amaçlı diğerleri muhtelif iĢler için kullanılmaktadır.
ARAÇ - GEREÇ LĠSTESĠ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7

Cinsi
Bilgisayar
Yazıcı
Telefon
Dect Telefon
TV
Fax
Tarayıcı
TOPLAM

Sayı
11
7
17
3
5
1
1
45

3- Ġnsan Kaynakları
Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetleri toplam 10 personelle yürütülmektedir. Bu personelden 4'ü BaĢkan
Yardımcısı, 1'i Müdür, 1'i Memur, 5'i hizmet alımı personelidir.
II- FAALĠYETE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A- MALĠ BĠLGĠLER
Bütçe Hedef ve GerçekleĢmeleri
AÇIKLAMA
2014 YILI BÜTÇESĠ
ÖDENEN
MÜDÜRLÜK BÜTÇESĠ
4.601.000,00
2.005.113,70

GERÇEKLEġME
%44

B- GENEL FAALĠYETLER
1- BaĢkanın her türlü sözlü ve yazılı emirleri, talimatları ve genelgeleri ilgili kiĢilere veya
birimlere iletilmiĢ, gerekli duyurular yapılmıĢ olup sonuçları takip edilerek BaĢkana bilgi verilmiĢtir.
2- BaĢkanın ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluĢları ile olan toplantı ve randevuları
düzenlenmiĢ katılımı sağlanmıĢtır.
3- BaĢkanın heyet ağırlamaları ve heyet toplantıları programlanarak misafirlerin en iyi Ģekilde
ağırlanması sağlanmıĢtır.
4- BaĢkanımıza gelen tebrik, düğün, tören, açılıĢ, toplantı, yemek v.b. davetiyelerini takip ederek,
BaĢkanlık Makamına arz edilmiĢtir.
5- BaĢkanımızın ilçemizde yaĢayan vatandaĢlarımızın sevinçli günleri olan açılıĢ, düğün, nikah,
niĢan töreni ve sünnet düğünlerine katılımı, katılamadıkları ile telefon görüĢmesi yapması sağlanmıĢtır.
6- BaĢkanımız ilçemizde yaĢayan vatandaĢlarımızın acılı günü olan cenazelerin çoğuna bizzat
katılmıĢ, katılamadığı cenazelerde ise yakınları ile telefon görüĢmesi yaparak veya evlerinde ziyaret
ederek taziyelerini iletmesi sağlanmıĢtır.
7- BaĢkanımızın yoğun programı sebebiyle katılamadığı tören ve toplantılara BaĢkanlık makamı
adına gerekli telgraf, mesaj, çelenk yada çiçek gönderilmiĢ katılamayacağı bildirilmiĢtir.
8- Kamu kurum, kuruluĢ ve çeĢitli atamalarda BaĢkanımız adına kutlama mesajı gönderilmiĢtir.
9- Bayramlarda mesaj yolu ile vatandaĢların bayramları kutlanmıĢtır.
10- BaĢkanımızdan randevu talep edenlerin BaĢkan ile görüĢülmesi sağlanmıĢ ve misafirler en iyi
Ģekilde ağırlanmıĢtır.
11-BaĢkanın makamında bulunmadığı zamanlarda belediyemizi ziyarete gelen vatandaĢlarımızla
Özel Kalem Müdürümüzün bizzat görüĢmesi sağlanmıĢtır. VatandaĢlarımızın problem ve temennileri
ilgili birimlere aktarılmıĢtır.
12- VatandaĢlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla faks, mail, posta yolu ile BaĢkanlık
Makamına gelen dilek, istek, ve Ģikayetler; ilgili müdürlüklere iletilerek, tamamına yakını
cevaplandırılmıĢ olup, gelen cevaplar yine aynı yolla ilgilisine ulaĢtırılmıĢtır.
13- Ġlçemizde düzenlenen Kültür Sanat programlarına BaĢkanımız müsait olduğu sürece katılımı
sağlanmıĢtır.
14- Müdürlüğümüze gelen kurum içi ve kurum dıĢı yazılar takip edilmiĢtir.
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ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
I GENEL BĠLGĠLER
A-Misyon ve Vizyon
Misyon:

Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile iĢ
verimliliğini yükselterek geliĢim seviyesini ve personel kalitesini sürekli artırmak.
Açıklama: Belde halkının ortak ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla, teĢkilatlanan, toplumun kaynaklarını
kullanarak hizmet üreten belediyemizin; sunmuĢ olduğu hizmetlerinde temel faktörlerden biri olan insan
gücünü yani çalıĢan personeli eğitimli, mevzuata hakim ve halkla iliĢkili bir konuma getirerek, halkın
ihtiyaçlarını karĢılamakta görevlidirler.
Vizyon:
Kaliteli hizmet için insan kaynakları olarak personelin geliĢim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek
tutarak bu konuda öncü ve örnek bir birim olmaktır.
Açıklama: Bu vizyon için, Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda toplam kalite yönetim sistemiyle
bütünleĢerek, etkinlik, verimlilik, sürekli geliĢim ve katılımcı bir yaklaĢımla personellerin eğitim düzeyini
artırarak öncü ve örnek hizmetler sunan bir birim olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiĢtir. Bu amaca
ulaĢabilmek için; yüksek nitelikli ve eğitimli insanların çalıĢtığı ve sürekli iyileĢtirme sağlayan; teknolojik
alt yapıyı etkin ve verimli kullanan öncü ve örnek birim olmak için çabalarını yoğunlaĢtırılacaktır.
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
1- Memur Personellere ĠliĢkin Görevler:
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendine istinaden ve kamu görevlerine
ilk defa atanacaklar için yapılacak olan sınavlar hakkında yönetmelik gereğince KPSS sonucuna göre
devlet memurluğuna ilk defa atanacakların atama iĢlemleri;
2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden sözleĢmeli personelin iĢe alınmasına iliĢkin
iĢlemler.
3- 657 Sayılı D.M.K.'nun 64, 67 ve 84. maddeleri gereğince belediye memurlarını bulundukları kadro
dereceleri içerisinde yasal yükselme süresini doldurmuĢ bulunanlardan, derecelerin yükseltilmesi ile
yapılan terfi iĢlemleri,
4- 17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı kararname ile yürürlüğe giren devlet memurlarına ödenecek zam
ve tazminatlara iliĢkin karar gereği yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvellerinin hazırlanarak onaya
sunulması iĢlemleri;
5- 657 Sayılı D.M.K.'nun 86. maddesine göre vekaleten görevlendirme iĢlemleri;
6- 657 Sayılı D.M.K.'nun 92 ve 94. maddelerine göre açıktan atama iĢlemleri;
7- 657 Sayılı D.M.K.'nun 76. maddesine göre kurum içi naklen atama iĢlemleri;
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8- 657 Sayılı D.M.K.'nun 74. Maddesine göre kurum dıĢı naklen atama iĢlemleri;
9- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu ve 3413 Sayılı kanun gereğince Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan ve korunan çocuklardan yapılacak giriĢ
sınavlarda baĢarılı olanların atamalarının yapılması iĢlemleri;
10- 657 Sayılı D.M.K.'nun 55.maddesi gereği aday memurların yetiĢtirilmesi ve 58.maddesi gereğince
memurların asalet tasdik iĢlemleri;
11- 657 Sayılı D.M.K.'nun 137. maddesine göre devlet memurunun görevden uzaklaĢtırması iĢlemleri;
12- Norm kadro ilke ve standartları yönetmeliğine istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.
maddesinin (l) fıkrası gereği, ihtiyaç doğrultusunda var olan kadrolarımızın iptali, yeni kadroların ihdası
iĢlemleri;
13- 657 Sayılı D.M.K.'nun 94, 95, 96, 97. ve 98. maddeleri gereğince devlet memurluğunun sona ermesi
ve memurluktan çekilenlerin tekrar memuriyete atanması iĢlemleri;
14- Kurumumuzda çalıĢan memur personelin 5510 sayılı kanunun 48. maddesinin (b) fıkrası gereğince
emekliye ayrılması iĢlemleri;
15- 5682 sayılı pasaport kanunu hükümleri doğrultusunda memura yeĢil pasaport verme ve pasaport
süresinin uzatılması iĢlemleri;
16- 657 Sayılı D.M.K.'nun 36/A-12/d bendine istinaden memuriyette iken bir üst öğrenimi bitirenlerin bu
öğrenimine iliĢkin yeni derece ve kademelerinin tespit edilerek yapılan intibak iĢlemleri;
17- Memurların performans değerlendirme iĢlemleri;
18- Memur Personellerin bilgilerinin internet üzerinden elektronik ortamda SGK'ya "HĠTAP" hizmet
takip programına aktarılması iĢlemleri;
19- 657 Sayılı D.M.K.'nun 125. maddesi gereğince disiplin cezalarına iliĢkin hükümler;
20- 657 Sayılı D.M.K.'nun 102. maddesi gereğince memur personelin yıllık izin iĢlemleri;
21- 657 Sayılı D.M.K.'nun 109. maddesine göre nakil giden memurun özlük dosyasının gönderilmesi
iĢlemleri;
22- ĠçiĢleri Bakanlığı merkez ve taĢra teĢkilatı arĢiv hizmetleri yönetmeliğine göre memur personelin
özlük ve sicil dosyalarının arĢivlenmesi iĢlemleri;
23- 657 Sayılı D.M.K.'nun 105. maddesi gereğince memur personelin almıĢ olduğu rapor sürelerine
iliĢkin iĢlemler.
24- 657 Sayılı D.M.K.'nun 108. maddesine göre doğum yapan memurların ve askere gidecek memurların
ücretsiz izne ayrılması iĢlemleri;
25- 5510 sayılı kanunun 8. maddesine göre memuriyete yeni baĢlayan veya naklen gelen memurların
internet ortamında iĢe giriĢ iĢlemlerinin yapılması,
26- 5510 sayılı kanunun 9. maddesi gereği, görevden ayrılan memurun internet ortamında çıkıĢ
bildirgelerinin verilmesi.
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27- Her yılın kasım ayı sonuna kadar tüm müdürlüklere yazı yazılarak eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.
28- Performans değerlendirme formlarından puanı düĢük olanlara iyileĢtirmek performansı yüksek olan
personelden daha iyi verim alınması için verilmesi gereken eğitimlerin belirlenmesi.
29- Yeni çıkan kanunların uygulanması için eğitim verilmesi.
30- Kanunlar çerçevesinde personeli yurt içinde ve yurt dıĢında düzenlenen eğitimlere göndermek ve
bununla ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek.
2. ĠĢçi Personellere ĠliĢkin Görevler:
1- Belediye birimlerinde çalıĢtırılmak üzere vasıf ve Ģartları belirlenen daimi iĢçi kadrolarına "Kamu
Kurum ve KuruluĢlarına ĠĢçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"
hükümleri çerçevesinde ĠġKUR ve ÖSYM BaĢkanlığının iĢbirliği ile düzenlenen Merkezi Sınav ile atama
iĢlemlerinin yapılması. Ġnternet üzerinden iĢe giriĢ bildirgelerinin verilmesi.
2- Toplu ĠĢ SözleĢmesi gereği iĢçi personelin belirlenen senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının
iĢlenmesi ve takip edilmesi
3- Emekliliği dolan iĢçi personelin 506 sayılı kanun gereğince; talepleri üzerine emekli edilmesi; vefat
eden iĢçilerin de iĢlemlerini yürütmek.
4- 4857 sayılı ĠĢ Kanununun ilgili maddeleri gereğince; ĠĢ Akdi feshedilen iĢçilerin ihbar ve Kıdem
Tazminatlarının hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi ve her iĢçi için ĠĢten
Ayrılma Bildirgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi. Ayrıca iĢsizlik aylığı hak edenler için
4857 sayılı yasanın 17.maddesi gereği Ġġ-KUR' a bilgi verilmesi.
5- 4904 sayılı Kanunun 21. Maddesi gereğince, Ġġ-KUR tarafından yerel düzeyde istihdam ve iĢgücü
hareketlerini güncel ve güvenilir bir Ģekilde izlenmesini sağlamak amacıyla kamu ve özel kesim
iĢyerlerinden iĢ ve iĢgücü konularında istenilen Aylık ĠĢgücü Çizelgelerinin online olarak gönderilmesi.
6- Ġnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yukarıda yazılı görevler ile Belediye BaĢkanının vereceği diğer
görevleri kanun, yönetmelik, genelge ve tüzüklere uygun Ģekilde yapmaya yetkilidir.
7- Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye BaĢkanınca kendisine verilen mevzuatlara uygun
tüm görevleri zamanında yapmaktan, BaĢkan yardımcısına ve BaĢkana karĢı sorumludur.
C-Birime ĠliĢkin Bilgiler:
1-Fiziksel Yapı:
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yukarı Pazarcı Mahallesi, Kordon Caddesi, No:1'deki hizmet
binasında müdürlük makamına ait 15 m2'lik, personele ait 15 m2'lik bürolarda hizmet vermektedir.
2-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Müdürlüğün bilgi ve teknolojik kaynakları aĢağıda gösterildiği Ģekildedir.
Malzeme Adı
Bilgisayar
Yazıcı
Telefon

Adet
5
3
3
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3-TeĢkilat Yapısı:
Belediye Meclisinin 03.07.2007 tarih ve 4 sayılı kararı ile kurulan Ġnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü, Belediye BaĢkan Yardımcısına bağlı olarak görevlerini yapmaktadır. TeĢkilat Ģeması aĢağıda
gösterilmiĢtir.
4-Ġnsan Kaynakları:
1- Müdürlüğümüzde, 1 Müdür Vekili, 2 ġef, 1 Hizmetli Memur, 1 Sürekli ĠĢçi ve 1 TaĢeron iĢçi personel
çalıĢmaktadır.
2- Kurumumuzun memur ihtiyacı, Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar
Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre karĢılanmaktadır. ĠĢçi alımları ise Kamu Kurum ve
KuruluĢlarına ĠĢçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre
yapılmaktadır.
Ġnsan Kaynaklarında ÇalıĢan Personel Durumu
Adı Soyadı
Ġmdat Yakup TURGUT
Selime ġENLĠ
Halil KESKĠN
Hasan Hüseyin TÜRKYILMAZ
Hasan KARATOPUK
AyĢenur ġAHĠN BAġ

Unvanı
Müdür Vekili
ġef
ġef
Hizmetli
Sürekli ĠĢçi
TaĢeron ĠĢçi

Öğrenimi
Lise
Ön Lisans
Lisans
Ġlkokul
Lisans
Ön Lisans

Cinsiyeti
Erkek
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek
Kadın

Kıdemi
25
22
5
27
10
5

YaĢı
48
44
28
47
32
26

5- Sunulan Hizmetler:
1- Memur personelin atama, terfi, kadro değiĢiklikleri, intibak, mal bildirimleri, vekaleten
görevlendirmeler, yurt içi ve yurt dıĢı izinler ve pasaport iĢlemleri,
2- ĠĢçilerin; aylık iĢgücü çizelgelerinin ĠĢ-Kur'a gönderilmesi, iĢ akti fesh iĢlemleri,
3- SözleĢmeli personelin sözleĢmelerin hazırlanması ile tüm personelin kurum içi yer değiĢtirme ve
görevlendirmeleri, performans değerlendirme, disiplin iĢlemleri, yıllık izin, emeklilik ve istifa iĢlemleri,
ödül, cezalara iliĢkin iĢlemler.
4- Norm kadro ile ihdas edilen memur ve iĢçi kadrolarının Belediyemizin ihtiyacına göre belirlenerek,
Belediye Meclisinden onay alınması, değiĢen ihtiyaçlara göre yeni kadroların ihdas edilmesi, mevcut
kadrolarda derece ve unvan değiĢikliği ile ilgili iĢlemler.
5- Kurum personelinin kalitesini artırmak ve mevzuata iliĢkin bilgilerinin pekiĢtirilmesi amacıyla
müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi, çeĢitli dernek ve
kurumlarca düzenlenen eğitimlere ilgili personelin katılımını sağlamak.
6- 2014 yılında, kurum personellerinin, çeĢitli dönemlerde il içi ve il dıĢı çeĢitli eğitim programlarına
katılımlar sağlandı.
7- 2014 yılı içerisinde memurların derece ilerlemesini gerçekleĢtirmek amacıyla, kadro derecelerinde
gerekli görülenlerin kadro unvanlarında değiĢiklik yapılmıĢtır.
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8- 2014 yılında, rapor alan memur ve sözleĢmeli personellerin 98 adet raporları, sağlık iznine çevrildi ve
kayıtlara iĢlendi.
9- 2014 yılında, memur ve sözleĢmeli personele, 227 adet izin iĢlemi yapılıp kayıtlara iĢlendi.
10- 2014 yılında, rapor alan iĢçilerin 86 adet raporları, çalıĢmadığına dair iĢ görmezlik bildirim giriĢleri
internet ortamında yapılıp, ayrıca kayıtlara iĢlendi.
11- 2014 yılında, iĢçi personele, 242 adet izin iĢlemi yapılıp, kayıtlara iĢlendi.
12- 2014 yılında, 226 adet memurun kademe ve derece terfi iĢlemleri yapıldı.
13- 2014 yılında, 657 sayılı yasanın 92. maddesine göre 10 adet memurun atama iĢlemi yapılmıĢ ve özlük
kayıtları tutulmuĢtur.
14- 2014 yılında, 6360 sayılı yasa kapsamında 99 adet memur naklen tayin ile Belediyemize gelmiĢ ve
özlük kayıtları tutulmuĢtur.
15- 2014 yılında 1 adet memur naklen tayin ile baĢka kuruma gitmiĢ ve tayin iĢlemleri yapılmıĢtır.
16- 2014 yılında 8 adet iĢçi emekliye ayrılmıĢ ve emeklilik iĢlemleri yapılmıĢtır.
17- 2014 yılında 99 adet ĠĢçi 6360 sayılı yasa kapsamında kadro fazlası olarak diğer kurumlara naklen
atama iĢlemleri yapılmıĢ ve Belediyemizden iliĢikleri kesilmiĢtir.
18- 2014 yılında, 50 adet Memur personelin 6360 sayılı yasa kapsamında kadro fazlası olarak diğer
kurumlara naklen atama iĢlemleri yapılmıĢ ve Belediyemizden iliĢikleri kesilmiĢtir.
2014 yılı içerisinde memur ve iĢçi personelin disiplin iĢlemleri yapılmıĢtır.
18- Belediyemizde çalıĢmakta olan memur, iĢçi ve sözleĢmeli personele 2014 yılı senelik izinleri verilmiĢ
ve kayıtları tutulmuĢtur.
19- 2014 yılında, iĢçi personellerin mesaileri her ay titizlikle takip edilip, puantajları düzenlenerek ilgili
birime gönderilmiĢtir.
20- 2014 yılında, rapor alan iĢçi personellerin çalıĢamadığına dair iĢ göremezlik bilgileri internet
ortamında SGK' ya bildirilmiĢtir.
21- 2014 yılında, 3308 sayılı çıraklık eğitim kanununa göre staj yapma talebinde bulunan meslek lisesi
öğrencilerine ve ayrıca yüksek okul öğrencilerinin de yaz dönemi stajı yapmaları sağlanmıĢtır.
22- Personel özlük takip programı bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
23- 2014 yılı içinde, 5682 sayılı pasaport kanunu hükümlerine göre yeni yeĢil pasaport alma ve süre
uzatma isteğinde bulunan memur personellerin, kurumumuzca yapılması gereken pasaport iĢlemleri
yapıldı.
24- 2014 yılında, müdürlüğümüze Gelen Evrak sayı 971 adet, kurum içi ve kurum dıĢı Giden Evrak sayısı
966 adettir.
6-Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi:
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1- Müdürlüğümüzün temel fonksiyonları, Belediye BaĢkanı ve BaĢkan Yardımcısının emri altında Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürü tarafından ve bu müdürün gerekli gördüğü yerlerde birim sorumlusuna
yetki devri ile yerine getirilmektedir.
2- Ön mali kontrol gerçekleĢtirme görevlileri tarafından yapılıp, harcama yetkili onayından geçerek
gerçekleĢmektedir.
D-Diğer Hususlar:
Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına ĠliĢkin Yönetmelik esaslarına uyulması
ile birlikte Manavgat Belediye personelinin mevcut kadro durumu statü durumlarına göre gösterilmiĢtir.
Mevcut Statü
Memur
Sürekli ĠĢçi
SözleĢmeli Personel

Kadro Adedi
390
195
0

Mevcut Kadro
226
190
2

Memur Kadrolarının Sınıflara göre dağılımı
SINIFI
Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı
Teknik Hizmetler Sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
TOPLAM

KADRO
259
84
4
6
22
375

DOLU
118
67
4
3
37
229

BOġ
149
18
0
3
0
170

Unvanlarına göre Memur Kadrolarının Dolu BoĢ Durumunu Gösterir cetvel
Sınıfı
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.

Unvanı
Belediye BaĢkan Yardımcısı
Müdürler
Uzman
ġef
MüfettiĢ
MüfettiĢ Yardımcısı
Mali Hizmetler Uzmanı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Memur
Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni
Tahsildar
Ayniyat Memuru
Ambar Memuru
ġoför
Evlendirme Memuru
GiĢe Memuru
Muhasebeci

Toplam Kadro
4
23
5
22
6
2
6
3
16
20
12
2
3
11
2
8
6

Dolu Kadro
4
8
1
15
0
0
0
0
13
11
9
1
3
2
1
0
0

BoĢ Kadro
0
15
4
7
6
2
6
3
3
9
3
1
0
9
1
8
6
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G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
G.Ġ.H.
T.H.
T.H.
T.H.
T.H.
T.H.
T.H.
T.H.
T.H.
T.H.
T.H.
A.H.
S.H.
S.H.
S.H.
Y.H.
Y.H.
Y.H.

Veznedar
Ġmam
Zabıta Amiri
Zabıta Komseri
Zabıta Memuru
Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Daktiloğraf
ĠĢ Makine Sürücüsü
Mühendis
Mimar
Peyzaj Mimarı
ġehir Plancısı
Arkeolog
Ekonomist
Tekniker
Teknisyen
Ölçü Ayar Memuru
Eğitmen
Avukat
Tabib
Veteriner Hekim
HemĢire
Temizlik Hizmetlisi
Hizmetli
Bekçi
Toplam

2
1
7
14
84
0
0
0
29
12
1
4
1
1
31
4
1
0
4
1
4
1
18
3
1
375

1
0
1
1
41
1
4
1
21
6
1
2
1
1
29
4
1
1
2
0
2
1
32
3
1
227

1
1
6
13
43
0
0
0
8
6
0
2
0
0
2
0
0
0
2
1
2
0
0
0
0
372

II AMAÇ VE HEDEFLER:
A-Birimin amaç ve hedefleri:
1- Personel sayısını arttırmadan hizmet üretim gücünü, hizmet kalitesini yükseltmek ve çeĢitlendirmek.
2- Kurumda etkin bir insan kaynakları yönetimi kurmak, performans yönetimi sistemine geçmek.
3- Personelin motivasyonunu arttırmaya,
kaynaĢmaya yönelik her yıl paylaĢım etkinlikleri
düzenlemek.(piknik, tiyatro, konser, yemek vb.)
4- Personelin norm kadro çalıĢmaları çerçevesinde kariyer ve liyakatine göre istihdamının sağlanması
suretiyle iĢ verimliliği ile çalıĢma ve yaĢam standartlarının yükseltilmesini sağlamak.
5- Ġnsan kaynakları politikasının hedefi, kurumun görevlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde yerine
getirilmesini sağlayacak, konusunda uzmanlaĢmıĢ, meslek ilkelerine bağlı personelin tespit edilmesi ve
eğitilmesi.
B-Birimin temel politikaları ve öncelikleri:

55

1- Yapılacak görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve
geliĢtirmek, meslek ilkelerine bağlı ve mesleğini yürütebilecek nitelikte personelin tespiti sağlayan
sistemi geliĢtirmek.
2- Personelin görev tatminin en yüksek düzeyde tutarak verimli çalıĢmasını sağlayacak ve hizmet
kalitesini yükseltecek baĢarıyı ve yaratıcılığı teĢvik edecek sistemleri geliĢtirmek, bu konuda eğitim
programları hazırlamak.
3- Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırabilecek, görevi içerisinde yükselmesine imkan sağlayacak
olan liyakat sistemini geliĢtirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eĢit olanaklar sağlamak.
4- Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalıĢmasını sağlamak.
5- Personelin çalıĢmasının sonucunu görebileceği çalıĢma verimini yükseltici düzenlemeler geliĢtirmek.
6- Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karĢılayarak
kuruma bağlılığını pekiĢtirecek ve çalıĢmayı özendirici hale getirecek " Kurum Kültürü ve Bilinci" nin
oluĢmasına katkıda bulunmak.
7- Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliĢtirebileceği yurt içi ve yurt dıĢı eğitim olanaklarına
sağlamak, personelin kurumun amaçları doğrultusunda davranması ve çalıĢmasını sağlayacak, kurumun
hizmet kalitesini yükseltici eğitim programları hazırlamak.
8- Personelin kiĢilik ve diğer haklarını korumak ve gözetmek. BaĢarıyı ve yaratıcılığı teĢvik eden
sistemler geliĢtirmek, insan kaynaklarının politikasının oluĢumunda personelin görüĢ ve önerilerini
dikkate almak. Aynı kurum mensubu olma bilincinin oluĢturulabilmesi için kurum çalıĢanları arasında
iĢbirliği ve dayanıĢmayı geliĢtirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler almak.
III. FAALIYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER:
A-Mali Bilgiler:
Kurum Kodu: 46.07.17.46
Birim : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Fonk
s.
01.3.1
01.3.1
01.3.1
01.3.1
01.3.1
01.3.1

Fi
n
5
5
5
5
5
5

Eko
n
01.1
01.3
02.1
02.3
03.2
03.5

Açıklama
Memurlar
ĠĢçiler
Memurlar
ĠĢçiler
Tük.Mal.Malz.Al.
Hizmet Alımları
TOPLAM

Bütçe
58.378,43
60.956,82
7.957,35
6.568,61
5097,60
27.086,90
166,045,7
1

Eklenen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Eksile
n
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Toplam

Harcama

58.378,43
60.956,82
7.957,35
6.568,61
5097,60
27.086,90
166,045,7
1

58.378,43
60.956,82
7.957,35
6.568,61
5097,60
27.086,90
166,045,7
1

IV.KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:

A-Üstünlükler:
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Personel özlük iĢlerinin günlük olarak zamanında takip edilmesi.
B-Zayıflıklar:
1- Müdürlüğümüz iĢ ve iĢlemlerinin iĢleyiĢ alanı ile ilgili çok sayıda mevzuat olması ve sık mevzuat
değiĢiklikleri.
2- Belediye hizmet binasında Müdürlüğümüze ayrılan çalıĢma odalarının küçük ve yetersiz olması
personelin verimli çalıĢmasını olumsuz yönde etkilemektedir.
V.ÖNERĠ VE TEDBĠRLER:
1- 6360 sayılı Yasa kapsamında tüzel kiĢiliği sona eren Belde Belediyeleri ve Köylerin arĢivlerinin bir
araya toplanması ve ArĢivden sorumlu çalıĢanların görevlendirilmesi.
2- 6360 sayılı Yasa ile yeni oluĢturulan Müdürlükler ve artan personel sayısından dolayı Belediye Hizmet
Binasındaki personel çalıĢma odalarının yeniden düzenlenmesi.
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

SAĞLIK HĠZMETLERĠ
Birimimizin 01.03.2014 – 01.03.2015 tarihleri arasındaki faaliyetleri denetlenerek aĢağıdaki
bilgiler elde edilmiĢtir.
Birimimizde toplam personel sayısı 2 Veteriner Hekim, 1 Memur, 1 Daimi ĠĢçi’den ibarettir.
Ġlçemiz Ģehir içme suyu Ģebekesinden Halk Sağlığı Birimince düzenli olarak yaptırılan su
analizlerine iliĢkin raporlar takip edilerek dosyalanmaktadır.
Sağlık Bakanlığınca yürütülen Obezite ile mücadele faaliyetleri kapsamında belediyemiz sınırları
içerisinde gerekli yürüyüĢ yolları ve semt parkları içerisinde yaptırmıĢ olduğumuz aletli spor
alanlarımızın varlığı diğer belediyelere örnek oluĢturabilecek kalitede ve miktardadır. Ancak; bu durum
daha da geliĢtirilerek ġehir, Orman, Deniz bağlantılı yürüyüĢ parkurları alternatif spor vb.faaliyetleri
(Yüzme,Bisiklet gibi ) geliĢtirerek düzenli ve organize bir hale getirmek daha iyi olacaktır.
Kasap ve balıkçı denetimleri zabıta eĢliğinde yürütülmektedir.
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Ġlçemiz genelinde toplam 500 adet sahipli köpek kayıtlıdır. 190 adet sahipsiz köpek’te toplanarak
aĢılanmıĢ, bir kısmı sahiplendirilmiĢ, bir kısmı da kısırlaĢtırılarak geldikleri ortama bırakılmaktadır.
Ġlçemizdeki baĢı boĢ hayvanlarla mücadele çalıĢmaları devam etmektedir.
Geçici hayvan barınağının hizmete girmesi ile bu konudaki hizmetlerimiz daha düzenli hale
gelmiĢtir. Halkın takdirini kazanmaktadır. Belediyemize ait kamyonet ile Ģehir içerisinde bulunan baĢıboĢ
hayvanlar toplatılmakta, geçici barınağımıza getirilerek kısırlaĢtırma, aĢılama ve diğer sağlık kontrolleri
belediyemiz imkanları ile yapılmaktadır.

RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz BaĢkan Yardımcısı Hasan ġĠMġEK’e bağlı olarak Kanunlar ve yönetmelikler
çerçevesinde faaliyet göstermektedir.
Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü olarak halkımızın memnuniyetini sağlayacak, kaliteli hizmet
vermek öncelikli hedefimizdir. Bu uğurda bütün imkânlarımızı adil, etkili ve verimli kullanmaya gayret
gösterdik. Ġlçemiz için çalıĢmaya ve vatandaĢımıza hizmet vermeye devam ediyoruz.
GÖREVLERĠ:
3572 sayılı yasa, 5393 sayılı yasa, 2559 sayılı yasa ve 2005/9207 karar sayılı ĠĢyeri Açma ve
ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik kapsamında Gayrisıhhi Müessese, Sıhhi Müessese ve Umuma
Açık Ġstirahat ve Eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlettirmek.
FAALĠYET ve HĠZMETLERĠ
1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı Kanun gereğince gerçek veya tüzel kiĢilerin faaliyetleri
ile ilgili olarak belirtilen izin ve ruhsatları vermek, Gayrisıhhi Müessese, Umuma Açık Ġstirahat
ve Eğlence Yerlerini, Sıhhi Müesseseleri ruhsatlandırmak ve Zabıta Müdürlüğü ile koordineli
çalıĢılarak iĢyerlerini denetlettirmek.
2. Zabıta Müdürlüğünce kontrolü yapılan Ġlçemiz ekonomisinin geliĢmesi için rekabet Ģartlarını ihlal
eden ruhsatsız iĢyerlerini ruhsatlandırmak.
3. ĠĢyerlerinin ve çalıĢanlarının sahip olmaları gereken nitelikler açısından Zabıta Müdürlüğü ile
koordineli çalıĢılarak denetlettirmek.
4. Kolluk kuvvetlerinden gelen yazı ve tutanakların takibini yaparak encümene sevk etmek.
5. Zabıta Müdürlüğünce koordineli çalıĢarak iĢyerlerini denetletmek ve yasalarda belirtilen cezaları
uygulamak.
6. Gelen yazı ve dilekçeleri cevaplandırmak; ruhsatlarla ilgili Zabıta Müdürlüğü tarafından
mühürlenen iĢyerlerinden, mühür fekki yapan iĢyerleri hakkında Zabıta Müdürlüğü ile koordineli
olarak Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.
PERFORMANS HEDEFLERĠ VE BÜTÇE BĠLGĠSĠ ÖZETĠ
(Müdürlükçe 2015 yılı için tespit edilen hedeflerin ve bütçelerinin belirtilmesi)

Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması
Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması
Sıhhi ĠĢyerlerinin Ruhsatlandırılması
Sıhhi ĠĢyerlerinin Denetlenmesi (Umuma Açık Ġst.veEğl.Yerleri dahil;
Zab. Müd.)
Gayri Sıhhi Müesseselerin Denetlenmesi (Zab.Müd.)

2015 GerçekleĢme
14 Gün
14 Gün
1 Hafta
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ġikayet Dilekçelerinin Değerlendirilmesi
Birim Ġçi Eğitim
Birim Yönetim Değerlendirme
Diğer birim memnuniyeti
Birim Ġçi Toplantı
Birim Ġçi ĠĢ Memnuniyeti

%100
24 saat / kiĢi
%85
50 adet/yıl
%90

GENEL BĠLGĠ ÖZETĠ
PERSONEL
Müdür
Memur
Mühendis
Tekniker
ĠĢçi
SözleĢmeli personel
Hizmet Alım Ġhalesinden ÇalıĢan Personel

2015
1
1
1
1
2
2

MAKĠNA TEÇHĠZAT
Bilgisayar
Faks
Yazıcı
Tarayıcı
Fotokopi Makinesi
Hizmet Aracı

7
4
1
-

BÜTÇE BĠLGĠSĠ ÖZETĠ

1
2
3
4
5
6
7
8

2014
HARCAMASI
Pirimi -

Personel Giderleri
SGK
Devlet
Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenek
TOPLAM

2015
HARCAMASI
-

RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS RUHSAT VERĠLERĠ
2014 (Hedeflenen) 2014(*)GerçekleĢen) 2015 (Hedeflenen)
1
Verilen/ verilecek GSM ruhsat 60
36
45
sayısı (2. ve 3. Sınıf)
2
Verilen/ verilecek Sıhhi ĠĢyerleri 425
606
650
Ruhsat Sayısı
3
Verilen/ verilecek Umuma Açık 80
117
135
ĠĢyerleri Ruhsat Sayısı
4
Verilen/ verilecek GSM (2. ve 3. 30
4
10
Sınıf) Hafta Sonu Tatili Ruhsat
Sayısı
5
Verilen/ verilecek Sıhhi ĠĢyerleri 200
556
50
59

Hafta Sonu Tatili ruhsat Sayısı
6
Verilen/ verilecek Umuma Açık 25
ĠĢyerleri Hafta Sonu Ruhsat
Sayısı
7
Verilen/ verilecek Canlı Müzik 20
Ġzin Belgesi
01.01.2014-31.12.2014 tarihlerinde gerçekleĢen verilerdir.
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ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü, Boğaz Otel ve MüĢtemilatları ĠĢletmesi adı altında; Boğaz Otel
ve MüĢtemilatları, Manavgat Büyük ġelalesi GiriĢ Veznesi, Oymapınar Nizamiye GiriĢ Veznesi, Side
DolmuĢ ĠĢletmesi, Yapay ġelale Çay Bahçesi, Aile Çay Bahçesi, Irmak Kafe, Evrenseki ve Çolaklı Halk
Plajları’nda ve Manavgat Belediyesi Su ve Kanalizasyon ĠĢletmesi olmak üzeri iki ana iĢletmede faaliyet
göstermektedir.
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV VE TANIMI
1-GENEL
1) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili hizmet gerçekleĢtirme ve kalite planları hazırlamak.
2) Birim kalite geliĢtirme ekiplerinde yer almak ve müdürlük hizmet kapsamında yer alan faaliyetleri
planlamak.
3) Belediye kalite yönetim kurulu tarafından yayınlanana prosedür ve talimatları uygulamak ve iliĢkili
dokümanların müdürlük personeli tarafından kullanılmasını sağlamak.
4) Müdürlük faaliyetlerine iliĢkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak. Müdürlük
faaliyetleri ile ilgili kalite yönetim sistemini oluĢturmak, uygulamasını sağlamak ve etkinliğini sürekli
iyileĢtirmek.
5) Müdürlük faaliyetlerine iliĢkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurulması için gerekli
olan düzenlemeleri yapmak.
6) Müdürlük faaliyetlerine iliĢkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurulması için gerekli
olan düzenlemeleri yapmak.
7) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak.
8) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili birim çalıĢanları ile toplantılar düzenlemek ve alınan kararları yönetim
temsilcisine bildirmek.
9) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili izleme, ölçme faaliyetlerini gerçekleĢtirmek ve üst makama raporlamak.
YILLIK FAALĠYET RAPORU
A-Müdürlüğümüzün 01.01.2014 – 31.12.2014 Tarihleri arası Boğaz Otel ve MüĢtemilatları, Manavgat
Büyük ġelale GiriĢ Veznesi, Oymapınar Nizamiye ve Side DolmuĢ ĠĢletmesi Kapsamındaki Faaliyet ve
Hizmetleri:
a) Boğaz Otel
1- 08.03.2015 tarihinde Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan kavurma, pilav, salata, irmik tatlısı
gelen misafirlere sunuldu.
2- 06.05.2014 tarihinde Hıdırellez ġenlikleri kapsamında mesire alanında misafirlere 3000 kiĢilik
yemek verildi.
3- 10 Haziran 2014 tarihinde Wosvogen Araba Festivalinde misafirler ağırlandı.
4- 30 Temmuz 2014’te baĢlayan ve 2 Ağustosta son bulan Motor Festivalinde yapılan çeĢitli
etkinliklerde misafirler ağırlandı.
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5- 14-16 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan BarıĢ Suyu Festivalinde 600 kiĢilik yemek
verildi.
6- Sünnet ġöleni kapsamında yapılan etkinliklere ev sahipliği yapan otelimiz 4 Eylül 2014 te
misafirlerini ağırladı.
7- 20.09.2014 tarihinde düzenlenen GüreĢ Etkinliklerinde 1500 kiĢilik yemek misafirlere ikram
edilmiĢtir.
8- 10 Ekim 2014 tarihinde Bisiklet Festivali yapıldı.
9- 20 Aralık da yaĢanan Manavgat Sel Felaketi sırasında halka 2000 kiĢilik menü hazırlandı.
10- Belediyemizin birimlerinin çalıĢmaları esnasında öğle arası devam eden çalıĢmalardaki
görevlilere yemek gönderilmiĢtir.
11- Her yıl düzenlenen AĢure etkinlikleri bu yılda devam etmiĢtir.
12- Kesintisiz olarak hizmete devam eden Boğaz Otel 2014 yılında toplam 226.030,75 TL gelir elde
etmiĢtir.
b) Irmak Kafe: Yukarı Pazarcı Mahallesi Kordon Caddesi No: 9 adresinde 60 kiĢilik oturma
kapasiteli olan kafe, 24 Haziran 2014 tarihinde hizmete açılmıĢtır. Irmak Kafe’nin 24.06.2014 –
31.12.2014 tarihleri arasındaki toplam geliri 149.555 TL dir.
IRMAK KAFE 2014 YILI GELĠR GRAFĠĞĠ
c) Yapay ġelale: ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü bünyesinde yer alan iĢletmemiz Antalya Cad.
Türkbeleni’nde bulunan Yapay ġelale Çay Bahçesi 100 kiĢilik oturma kapasitesiyle hizmet
vermektedir. Yapay ġelale Çay Bahçesi, 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasındaki toplam
geliri 156.977 TL’dir.
YAPAY ġELALE 2014 YILI GELĠR GRAFĠĞĠ
d) Aile Çay Bahçesi: Aşağı Pazarcı Mah. 1001 Sok. No:103 adresinde bulunan Aile Çay Bahçesi 125 kişilik
oturma kapasitesine sahip olup, 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında toplam 96.624,50 TL gelir
elde edilmiştir.

AĠLE ÇAY BAHÇESĠ 2014 YILI GELĠR GRAFĠĞĠ

e) Side DolmuĢ ĠĢletmesi: Side Otogarı ve Antik Kent arası yolcu taĢımacılığında faaliyet
göstermektedir. 2014Yılında toplam 44.600 TL olarak gelir elde edilmiĢtir.
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f)

Oymapınar Barajı Nizamiye GiriĢ Ücreti: Oymapınar Barajı giriĢinde bulunan Oymapınar
Nizamiye GiriĢ Veznesi’nde, ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerden giriĢ ücreti olarak 1
TL olarak alınmaktadır. Öğrenci – Özürlü – ġehit Aileleri ve Gazilerden ücret alınmamaktadır.
22.03.2014 – 15.03.2015 tarihleri arasında toplam 124.418,42 TL gelir elde edilmiĢtir.

g) Terminal: 01.01.2014 – 02.09.2014 tarihleri arasındaki geliri toplam 736.807 TL olan
bünyemiz altındaki iĢletmemiz, 6360 Sayılı Yasa gereği Antalya Büyük ġehir Belediyesi’ne
devredilmiĢtir.
h) Mesire Market: Boğaz Otel ve MüĢtemilatları bünyesinde olan Mesire Market 01.01.2014 –
31.12.2014 tarihleri arasında toplam 228.983,75 TL gelir elde etmiĢtir.
i) Sahil Bar: Boğaz Otel ve MüĢtemilatları bünyesinde olan Sahil Bar geliri 01.01.2014 –
07.12.2014 tarihleri arasında 116.552,50 TL’dir.
MESĠRE MARKET 2014 YILI GELĠR GRAFĠĞĠ

j) Piknik Alanı GiriĢ Veznesi: Boğaz Otel ve MüĢtemilatları bünyesinde olan Mesire Alanı GiriĢ
Veznesi geliri 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında toplam 69.158,71 TL’dir.
k) Büyük ġelale GiriĢ Veznesi: Manavgat Büyük ġelale GiriĢ Veznesi’nde GiriĢ Ücreti olarak 5
TL olarak alınmaktadır. Öğrenci – Özürlü – ġehit Aileleri ve Gazilerden ücret alınmamaktadır.
08.05.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında toplam 2.662.998,36 TL gelir elde edilmiĢtir.
BÜYÜK ġELALE 2014 YILI GELĠR GRAFĠĞĠ
B- Manavgat Belediyesi Su ve Kanalizasyon ĠĢletmesi Kapsamındaki görev ve faaliyetleri:
a) Su ve Kanalizasyon Abonelik iĢlemleri.
b) Su Geliri tahakkuk ve tahsilat iĢlemleri.
c) Kanalizasyon Ģebekesi yapım ve bakım faaliyeti
d) Yağmursuyu drenaj Ģebekesi yapım ve bakım faaliyeti
e) Ġçme suyu Ģebekesi yapım ve bakım faaliyeti
f) Ġhale kontrolörlük faaliyeti
g) Denetim faaliyeti
h) Atık su arıtma tesisi iĢletilmesi bakım ve onarım faaliyetleri.
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i) Ġçme suyu temin depolama iletim sistemi yapım, bakım, onarım ve iĢletmesi.
j) 01.01.2014 – 31.03.2014 Tarihleri arasında toplam 1.064 adet Su Abonelik iĢlemi
gerçekleĢtirilmiĢtir.
k) 01.01.2014 – 31.03.2014 Tarihleri arasında toplam 219.906,03 TL Su Geliri elde edilmiĢtir.
6360 Sayılı Yasa gereği Manavgat Belediyesi Su ve Kanalizasyon ĠĢletmesi yetki ve
sorumluluklarını Antalya Büyük ġehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’ne devrederek faaliyetlerini
sonlandırmıĢtır.
C) Genel Ġdare Faaliyetleri
ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü’nün Denetim, Yürütme, Sekreterya, Muhasebe ve Kalem iĢlemlerinin
yapıldığı birimdir.
a) Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazıĢmalar resmi yazıĢma kuralları yönergesi esaslarına uygun
olarak yapılmıĢtır.
b) Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine iĢlenmiĢtir.
c) Müdürlüğümüzde yapılan arĢivleme ve dosyalama sistemindeki yazıĢmalar konu ve sayılarına göre
oluĢturulmuĢtur.
01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasındaki yazıĢmalar:
Gelen Yazı Sayısı: 679 Adet
Giden Yazı Sayısı: 693 Adet
d) Günlük olarak iĢletmelerden gelen gelirlerin kontrolü yapılarak tahakkukları yapılmıĢ ve vezneye
yatırılmıĢtır.
e) ĠĢletmelerden gelen z raporları bilgisayar ortamında kayıt altına alındıktan sonra dosyalama iĢlemi
yapılmıĢtır.
f) ĠĢletmelerden gelen isteklerin giriĢleri yapılır ve sonrasında bunların takibi yapılmıĢtır.
g) Aylık gelir ve giderler ek nüshalarıyla birlikte dıĢ muhasebe birimimize teslim edilir.
h) Personellere ait özlük dosyası oluĢturularak takibi yapılmıĢtır.
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HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk ĠĢleri Müdürlüğümüz,1 müdür, 2 memur avukat, 2 sözleĢmeli avukat ve 1 iĢçi personelden
oluĢmakta olup;
Müdürlüğümüz, Belediyemizce ve Belediyemize karĢı açılan tüm davalarda Manavgat Belediye
BaĢkanlığı’nı temsil etmekte, hak ve menfaatlerini korumak için gereken iĢlemleri yapmakta ve takip
etmekte, hukuki konularda Belediyemiz birimlerine görüĢler vermekte ve gerekli diğer iĢlemleri
yürütmektedir.
Belediyemizin, 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında taraf olduğu davalar aĢağıda
tablo halinde gösterilmiĢtir.
Adli Yargı Davaları
-Hukuk Mahkemeleri
-Ceza Mahkemeleri
Sonuçlanan Adli Davalar

179 Adet
247 Adet
186 Adet

Ġdari Yargı Davaları
Sonuçlanan Ġdari Davalar

233 Adet
40 Adet
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KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ

I - GENEL BĠLGĠLER
A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ' ÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI
1-

-

-

Müdürlüğümüz' ün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Belediyece programlanan kültür, sanat ve spor etkinlikleri, gençlik Ģölenleri, ramazan eğlenceleri,
özel gün ve hafta programları, dini ve resmi bayram organizasyonları düzenlemek
Enstrüman, Türk halk dansları ve tiyatro kursları açmak; Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve
çocuk korosu çalıĢmalarını teĢvik etmek.
VatandaĢlardan gelen dilek ve Ģikayetleri Halk DanıĢ kanalıyla almak ve izlemek.
Yoksullara gıda, yakacak ve yemek yardımı ile dağıtımını sağlamak
Belediye BaĢkanlığına bağlı sosyal tesislerin ve kültürel amaçlı salonların etkinlikler için
kullanılmasını sağlamak
Müdürlüğün ilgili bölümlerinin, faaliyet programlarının hazırlanmasını sağlamak ve bunu
Belediye BaĢkanlığının oluru ile Belediye Encümeninin onayından sonra uygulamak
Birimlerin ihtiyaç duyduğu araç-gereç, kıyafet ses ve ıĢık düzeni ve diğer hizmet alımlarının
temini için yetkili mercilere öneride bulunmak
Birimin kurum içi ve dıĢı yazıĢmalarını yürütmek
Belediye Meclisi, Belediye BaĢkanı ve Belediye Encümenince gerekli olan koordinasyona dayalı
iĢlemleri gerçekleĢtirmek
Belediye Meclisine Yatırım ve hizmet programını sunarak bütçe teklifini hazırlamak
Belediyenin kültür yapılarının restorasyonu, sokaklara kültürel kimlik kazandırılması ve kültürel
varlıkların korunmasını sağlamak
Kente gelen konukların ağırlanması, kentin ve belediye hizmetlerinin tanıtımı, temel atma ve
açılıĢ gibi etkinliklerin yapılmasını sağlamak.
Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek ortam, araç ve teknolojiyi belirlemek.
Belediyenin tarihi ve kültür kalıplarının korunup, geliĢtirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın
faaliyetlerini yürütmek.
Bölge halkına geleneksel ve evrensel müziğin farklı türlerini açık ve kapalı mekanlar da sunarak,
kent halkının kaynaĢmasını, toplumsal moralin düzelmesini ve ortak bir kent kültürü oluĢmasını
sağlamak.
Mesleki, sosyal ve kültürel konularla ilgili tanıtım filmleri, multivizyon, sinevizyon ve slayt
gösterimleri yapmak.
Halkın kullanıma sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açmak.
Çocuklar, özürlüler, yaĢlılar, kimsesizler ve toplumun değiĢik kesimlerine yönelik her türlü
rehabilitasyon programları düzenlemek. Spor etkinlikleri, yarıĢ ve yarıĢmalar tertip etmek.
Bölge halkının ve diğer kuruluĢların kiĢisel ve amatör çalıĢmalarına; sergi, gösteri, panel,
konferans, seminer ve çeĢitli konularda ki toplantılarına mekân bulmalarını sağlamak. GeniĢ
kitlelere duyurulmasına yardımcı olmak.
Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüĢ ve düĢüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu araĢtırması yapmak ya da yaptırmak.
Kültürel hayata katkıda bulunmak amacıyla çeĢitli konularda kitap, broĢür, dergi, afiĢ vb.
materyaller hazırlayarak halka ulaĢmasını sağlamak.
Birim faaliyetleri ile ilgili iç ve dıĢ toplantılara katılmak, iç ve dıĢ kuruluĢlarla koordinasyon
kurmak.
Mezarlık alanlarının tahsislerini yapmak.
Ölüm raporunun tanzimi, defin ruhsatının verilmesi ve mezarlık alanlarına nakli ile ilgili tüm
iĢlemlerin ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
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Mezarlıkların defin sahalarını geniĢletmek.
Yeni mezarlık alanlarını tahsis etmek.
Mezarlık ve cenaze iĢlemlerinin yeni teknolojilerle donatılmasını sağlamak. Yeni projeler
oluĢturulmasına yönelik çalıĢmalar yapmak.
Mezarlıkların içerisindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döĢemelerinin, su ve aydınlatma
Ģebekelerinin, mezarlık iç ve çevre duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarımı iĢlemlerinin
yapımını sağlamak.
Mezarlık alanlarının peyzaj tasarımı ve uygulaması, ağaçlandırılması ve yeĢil alanların bakımını
sağlamak.
Cenaze ve defin iĢlerinin kayıtlarını tutmak ve arĢivlerin güncellenmesini sağlamak.
Cenazenin mezarlık alanlarına nakli ile ilgili tüm iĢlemlerin ilgili birimlerle koordinasyon içinde
yapılmasını sağlamak.
Cenaze evlerine çadır, masa, sandalye ve çay hizmeti sağlamak.
ġehirler arası cenaze nakil iĢlemlerini gerçekleĢtirmek.
Alo 188 ücretsiz cenaze hattını oluĢturmak.
Fakir ve kimsesizlerden durumlarını belgeleme halinde ücretsiz hizmet vermek.

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ' E AĠT BĠLGĠLER
I. FĠZĠKĠ YAPI
1.1- Hizmet Araçları:
Müdürlüğümüzdeki toplam 32 aracın 20'si resmi araç, 5’i kiralık araçlardır.

Sıra no Aracın Cinsi
1
Otobüs
2
Minibüs
3
Kamyonet
4
Cenaze Yıkama Aracı
5
Cenaze Nakil Aracı
6
Yolcu Yatı
7
Çift Kabin Pikap
8
Ekskavatör

ARAÇ LĠSTESĠ
Resmi
Kiralık
9
3
2
3
3
1
2
1
1

TOPLAM

Toplam
9
3
5
3
1
2
1
1
25
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2 - BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR
Müdürlüğümüz' de bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 350 adet muhtelif bilgi ve teknoloji
kaynağı mevcuttur.
KAYNAK LĠSTESĠ
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6

CĠNSĠ

SAYISI

BĠLGĠSAYAR
MÜREKKEP PÜSKÜRTMELĠ YAZICI
LAZER YAZICI
ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI
TELSĠZ
DĠJĠTAL VE GECE GÖRÜġ KAMERALARI
TOPLAM

15
2
5
1
16
12
51

3 - ĠNSAN KAYNAKLARI

3.1 - Personel istihdamı
Müdürlüğümüz 2014 yılı hizmet ve
faaliyetlerini toplam 9 personelle
yürütmüĢtür. Bu personelin 3'ü memur,
6 'sı iĢçi personelidir.

MEMUR
İŞÇİ

3,5
3

3.2 - Personelin Eğitim
Durumu:

2,5
Lisans

2

Lise
Ortaokul

1,5

Personelimizin eğitim durumu
yanda belirtilmiĢtir.

İlkokul

1
0,5
0
Lisans

Lise

Ortaokul

İlkokul
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II- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A- ) MALĠ BĠLGĠLER
1- BÜTÇE UYGULAMARI:
Müdürlüğümüzün 2014 yılı bütçesi ile ilgili bilgileri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Bütçe Uygulamaları
Müdürlüğümüzün
Müdürlüğümüzün
Müdürlüğümüz
Tahmini Bütçesi
GerçekleĢen Bütçesi
Bütçesinin
( TL)
( TL )
GerçekleĢme Oranı (%)
2.388.000,00

1.489.381,33

62,36

Kaynak :Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2014
B-) MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN YAPILAN MAL VE HĠZMET ALIM ĠHALELERĠ
Sıra
no
1

KARTON ÇANTA ALIMI

2

KUMAġ ÇANTA ALIMI

3

MUHTELĠF GIDA MALZEMESĠ ALINMASI

4

KURU GIDA MALZEMELERĠ ALIMI

5

MUHTELĠF ET ÜRÜNLERĠ ALINMASI

6

19.MANAVGAT BARIġ SUYU KÜLT. SANAT VE
TURZ. FEST. VE 5.ULUSLARARASI MANAVGAT
MOTORSĠKLET FEST. ĠÇĠN SES, IġIK SAHNE KĠR.
ORG. HĠZ. ALIMI
19.MANAVGAT BARIġ SUYU KÜLT. SANAT VE
TURZ. FEST. VE 5.ULUSLARARASI MANAVGAT
MOTORSĠKLET FEST. ĠÇĠN REKLÂM, GÜV.
TANITIM HĠZ. ALIMI
HUZUREVĠ VE GENÇLĠK MERKEZĠ ĠÇĠN 4 AY
SÜRELĠ PERSONEL HĠZMET ALIMI
KIRTASĠYE MALZEMELĠ OKUL ÇANTASI
ALINMASI
SĠDE KÜLTÜR VE SANAT FES. ĠÇĠN SES, IġIK,
SAHNE ORG. REKLÂM, TANITIM, GÖRSEL
UYGULAMALAR ve BĠLGĠLENDĠRME ĠÇĠN
HĠZMET ALIMI
YAKACAK ODUN ALIMI

7

8
9
10

11
12

13

ĠĢin Adı

36 AY SÜRE ĠLE KÜLTÜR MERKEZĠ, GENÇLĠK
MERKEZLERĠ, FESTĠVALLER, FUARLAR V.B
ĠġLER ĠÇĠN PERSONEL HĠZMET ALIMI
36 AY SÜRE ĠLE CENAZE HĠZMETLERĠ, SOSYAL
ETKĠNLĠKLER V.B. ĠġLER ĠÇĠN PERSONEL
HĠZMET ALIMI

Ġhale Türü
AÇIK ĠHALE
19 )
AÇIK ĠHALE
19 )
AÇIK ĠHALE
19 )
AÇIK ĠHALE
19 )
AÇIK ĠHALE
19 )

( 4734 /
( 4734 /
( 4734 /
( 4734 /
( 4734 /

AÇIK ĠHALE ( 4734 /
19 )
AÇIK ĠHALE ( 4734 /
19 )
AÇIK ĠHALE ( 4734 /
19 )
AÇIK ĠHALE ( 4734 /
19 )
AÇIK ĠHALE ( 4734 /
19 )
AÇIK ĠHALE ( 4734 /
19 )
AÇIK ĠHALE ( 4734 /
19 )
AÇIK ĠHALE ( 4734 /
19 )
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C-) Yapılan ĠĢler


7-10 Nisan 2014 tarihleri arasında ġöhretler Futbol Turnuvası gerçekleĢtirilmiĢtir.



23 Nisan 2014 tarihinde Cumhuriyet
Meydanında Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlamaları ve 2. Geleneksel
Çocuk ġenliği etkinliği düzenlenmiĢtir.



11 Mayıs 2014 tarihinde Boğaz Otel mesire alanında 3. Hıdrellez ġenliği ve Anneler Günü
etkinliği düzenlenmiĢtir.


19 Mayıs 2014 tarihinde Gençlik ve Spor Bayramı
ve Soma Ģehitleri anısına fener alayı ve kortej
yürüyüĢü düzenlenmiĢtir.

 3 Haziran 2014 tarihinde Ġbrahim Sözen Gençlik
Merkezinde sanatçı Altan Gördüm ve Haluk Çetin’in katılımıyla Nazım Hikmet’i anma etkinliği
düzenlenmiĢtir.


12 Haziran 2014 tarihinde Ġbrahim Sözen Gençlik Merkezinde Narkotik Uzmanı ve Yazar Ġsa
Altun ile “Madde Bağımlılığı ve UyuĢturucuya Hayır” konulu seminer düzenlenmiĢtir.



19-20-21 Haziran tarihleri arasında Titreyengöl
mevkiinde 1. Manavgat Su Topu ġenliği
düzenlenmiĢtir.



28 Haziran – 27 Temmuz 2014 tarihleri
arasında Örnek Mahallesinde açılan aĢevinde günlük 2000 kiĢiye iftar yemeği verilmiĢ ve ramazan
etkinlikleri düzenlenmiĢtir. Bu etkinlikler içerisinde Orta Oyunları, Hacivat-Karagöz, Keloğlan,
Nasrettin Hoca, ĠbiĢ, Meddah, Semazen, sihirbaz gösterileri, yarıĢmalar, konserler düzenlenmiĢtir.
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30-31 Temmuz, 1-2 Ağustos 2014 tarihleri arasında 5. Manavgat Uluslar arası Motosiklet
Festivali düzenlenmiĢtir. Festivalde motor Ģovları, yarıĢmalar ve konserler (Kurtalan Ekspres,
Luxus, Doğukan Manço, Tuğba Yurt, Sibel Tüzün) v.b. etkinlikler gerçekleĢtirilmiĢtir.



15-16-17 Ağustos tarihlerinde Evrenseki Beach Parkta Plaj Futbolu düzenlenmiĢtir.



18-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında kayıt yaptıran 123 adet çocuğumuzun özel hastaneler ve
devlet hastanesinde sünnetleri yaptırılmıĢtır.



29-30-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında 19. Manavgat BarıĢ Suyu Kültür Sanat ve Turizm
Festivali düzenlenmiĢtir. Festivalde Gökhan Tepe, Sertap Erener, YaĢar, IĢın Karaca, Ümit Sayın
ve Sıla konseri gerçekleĢtirilmiĢtir.



11-25 Eylül 2014 tarihleri arasında 14. Side Dünya
Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali gerçekleĢtirilmiĢtir.
Festival süresince Side Antik Tiyatro, Liman ve Apollon
Tapınağında konser ve gösteriler düzenlenmiĢtir.



12 Eylül 2014 tarihinde toplu sünnet Ģöleni
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Etkinlik
içerisinde
araç
konvoyu, bot turu ve Sümer Ezgü konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.



28 Eylül 2014 tarihinde Ilıca Stadyumunda
Manavgat Belediyesi 3. Yağlı Pehlivan GüreĢleri
düzenlenmiĢtir.



16-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Belediyemiz
öncülüğünde 3. Uluslararası Manavgat Bisiklet
Festivali düzenlenmiĢtir.



18-19 Ekim 2014 tarihlerinde Ġbrahim Sözen Gençlik Merkezinde Ģair ve yazarların katılımıyla
Manavgat ġiir Günleri etkinliği düzenlenmiĢtir.
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29 Ekim 2014 tarihinde Manavgat’ta yaĢanan sel felaketi nedeniyle sessiz yürüyüĢ
gerçekleĢtirilmiĢtir.



14 Kasım 2014 tarihinde açılıĢ kokteyli,
Antalya Oda Orkestrası ve Kubat konseriyle
Atatürk
Kültür
Merkezinin
açılıĢı
gerçekleĢtirilmiĢtir.



17 Kasım 2014 tarihinde Cumhuriyet Meydanı Sergi Alanında Muharrem ayı dolayısıyla aĢure
dağıtımı yapılmıĢtır.



20 Kasım 2014 tarihinde Belediyemiz ile Manavgat Kültür ve YaĢam Derneği iĢbirliğinde “Kırk
Yılın Hatırına YarıĢsana” isimli kahve yarıĢması düzenlenmiĢtir.


Sergi alanında
düzenlenmiĢtir.

Dünya

24 Kasım 2014 tarihinde Atatürk Kültür
Merkezinde Öğretmenler Günü dolayısıyla Ġlknur
Güntürkün Kalıpçı’nın sunumuyla “Anmaktan
Anlamaya BaĢöğretmen Atatürk” konulu tek
kiĢilik teatral düzenlenmiĢtir.

 3 Aralık 2014 tarihinde Cumhuriyet Meydanı
Günü dolayısıyla etkinlik

Engelliler



17 Ocak 2015 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde Manavgat
Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konser vermiĢtir.



24 Ocak 2015 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin’in
katılımıyla Uğur Mumcu’yu anma etkinliği düzenlenmiĢtir.


8 ġubat 2015 tarihinde 100’ün üzerinde sporcunun
katıldığı
Bisiklet
ve
Hemsball
Festivali
düzenlenmiĢtir. Festivale Türkiye’nin yanı sıra çeĢitli
ülkelerden gelen bisikletçiler katılmıĢtır.

 14 ġubat 2015 tarihinde Cumhuriyet Meydanında
Sevgililer Günü dolayısıyla vatandaĢlara gül dağıtılmıĢtır.


16 ġubat 2015 tarihinde Cumhuriyet Meydanında Özgecan Aslan’ı anma etkinliği düzenlenmiĢtir.


16-22 ġubat 2015 tarihleri arasında Atatürk Kültür
Merkezinde “Gaziler Vakfı Çanakkale 1915 Yüzüncü
Yıl
Etkinlikleri
Gezici
Müzesi”
sergisi
düzenlenmiĢtir.
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7 Mart 2015 tarihinde Veteriner Hekim Dr. Tarkan Özçetin’in katılımıyla Kedi Evi Projesi
kapsamında hazırlanan 10 adet kedi evi boyanarak ırmak kıyısında belirli bölgelere
yerleĢtirilmiĢtir.



8 Mart 2015 tarihinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında “Kadına
ġiddete Bir Fırça da Sen At” etkinliği düzenlenmiĢtir.


18 Mart 2015 tarihinde ġehitleri Anma Günü
çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında Anma
programı, fener alayı ve kortej yürüyüĢü
düzenlenmiĢtir.



21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü
dolayısıyla Manavgat’ta yaĢayan Down Sendromlu
çocuklar ve aileleri için bot turu düzenlenmiĢtir.
 Belirli gün ve haftalarda Ġlçe Milli Eğitim müdürlüğünce düzenlenen resim, Ģiir ve kompozisyon
yarıĢmalarında dereceye giren öğrencilerin hediyeleri temin edilmiĢtir.
 Öğrencilerde çevre bilinci oluĢturmak ve atık pillerin çevreye verdiği zararı önlemek amacıyla
Belediyemiz ile 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu iĢbirliğinde “Atık Pil Toplama Kampanyası”
düzenlenmiĢtir. Kampanya sonucunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmiĢtir.


Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleĢtirilen tiyatro gösterimleri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



3 Aralık 2014 Söz Meclisten Ġçeri
14 Aralık 2014
Çanakkale ġahadet
6 ġubat 2015 Sümerce
19 ġubat 2015Diren
24 ġubat 2015
Kadın Ġsterse
16 Mart 2015 Bir ġehnaz Oyun
23 Mart 2015 Leyla’nın Evi

Ġbrahim Sözen Gençlik Merkezinde gerçekleĢtirilen tiyatro gösterimleri:

1.
2.
3.
4.
5.
6.



6 Haziran 2014
Bizans’tan Kız Alma
6 Haziran 2014
Çizgi Diyarında Bir Gün
24 Eylül 2014 Deli
3 Aralık 2014 Nasrettin Hoca Ġle Karakaçan
19 ġubat 2015Acemi Mikroplar
6 Mart 2015
Pembe Aslında Siyahtır

Ġbrahim Sözen Gençlik Merkezinde bulunan dersliklerde Halk Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz
iĢbirliğinde 3’er aylık Dönemler halinde Yaz Okulu ve
Kurslar düzenlenmiĢtir.
a) Yaz okulunda yetiĢkin ve çocuklara yönelik Resim,
AhĢap Boyama, Ebru Sanatı, Gitar, Almanca ve
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Rusça kursları düzenlenmiĢ, yaz okuluna katılanlara katılım belgesi verilmiĢtir. Bu kurslarda
yapılan ürünlerin sergileri yapılmıĢtır.
b) KıĢ döneminde yetiĢkinlere yönelik Resim, AhĢap Boyama, Ebru Sanatı, Takı Tasarım,
Kazaziye, Basit Ġğne NakıĢı, Ġngilizce, Almanca ve Rusça kursları düzenlenmiĢ, kurslara
katılanlara sertifika verilmiĢ ve kurslarda yapılan ürünler sergilenmiĢtir.
 Evi yanan 4 ailenin ve aĢırı yağıĢlar nedeniyle evi su basan 11 ailenin halı, yatak, kanepe, soba,
perde, battaniye, çamaĢır makinesi, buzdolabı, ocak gibi yaĢamlarını devam ettirebilecekleri ev
eĢyası ihtiyaçları karĢılanmıĢtır.
 Nisan 2014 ile Mart 2015 tarihleri arasında Müdürlüğümüze bağlı sosyal market aracılığıyla
ortalama 5.000 aileye giyecek ve 50 aileye de ev eĢyası yardımında bulunulmuĢtur.
 Ramazan ayı içerisinde 15.000 aileye gıda paketi yardımında bulunulmuĢtur.
 4.000 aileye kıĢlık yakacak odun yardımında bulunulmuĢtur.
 2014-2015 eğitim-öğretim yılı baĢlangıcında eğitime
katkı amacıyla ortalama 1.500 öğrenciye okul çantası
ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunulmuĢtur.
 Nisan 2014 - Mart 2015 tarihleri arasında
Belediyemize baĢvuran engelli vatandaĢlarımıza 16
adet akülü tekerlekli sandalye, 20 adet manuel tekerlekli sandalye, 2 adet hasta yatağı, 3 adet
iĢitme cihazı, 1 adet ses protezi, 1 adet diz altı protezi ve hasta bezi yardımı yapılmıĢtır.
 Merkeze uzak bazı mahallelerimizde vatandaĢlara hizmet götürmek amacıyla düğün, mevlit ve
cenaze evlerinde kullanılmak üzere 175 plastik masa, 800 plastik sandalye ve 650 plastik tabure
yardımı yapılmıĢtır.
 Amatör spor kulüplerine spor malzemesi yardımında bulunulmuĢtur.
 Maddi durumu iyi olmayan ailelere bebekleri için süt, bebe bisküvisi, bebek maması, bebek bezi
yardımında bulunulmuĢtur.
 Cenaze hizmetleri birimince yaklaĢık 350 cenazenin
defin, mezarının kazılması, cenaze evine çadır ve çay
hizmeti verilmesi iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
 Cenaze hizmetleri birimince vatandaĢların baĢvurusu
üzerine düğün, niĢan, mevlit ve törenler için yaklaĢık
2730 adet çadır kurum ve sökümü yapılmıĢtır.
 Cenaze hizmetleri birimince mahalle mezarlıklarının
temizlik ve bakımlarının düzenli olarak yapılması
sağlanmıĢtır.

ĠÇ

KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
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Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi ve 22.02.2007
tarihli 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile
Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak,
Manavgat Belediye BaĢkanı’nın 03.05.2012 tarih ve M.07.56.MAN.04-401/263 sayılı görevlendirmesi ile
faaliyete baĢlamıĢtır.
-Müdürlüğün Görev Tanımı
5393 sayılı Belediye Kanunu, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve
diğer mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak kamulaĢtırma ve hisse satıĢlarının yapılmasını ve mülkiyeti
Belediyeye ait muhtelif alanların ihale usulü ile kiralanmasını sağlamaktadır.
1- Belediye Meclis toplantısında Müdürlüğümüz ile ilgili 03.01.2014 tarihinden 03.02.2015
tarihine kadar toplam 29 adet Meclis Kararı alınmıĢtır.
2- Belediye Encümen toplantısında Müdürlüğümüz ile ilgili 07.01.2014 tarihinden 25.02.2015
tarihine kadar toplam 264 adet Encümen Kararı alınmıĢtır.
3- Pazarcı (Sanayi) Mahallesi 1205 ada 1 parselde (Park Yeri) 38,00 metrekare kamulaĢtırma
yapılmıĢtır.
4- Pazarcı (Örnek) Mahallesi 1210 ada 1 parselde (Oyun ve Park Alanı) 63,26 metrekare
kamulaĢtırma yapılmıĢtır.

5- Yukarı (Emek) Mahallesi 1319 ada 1 parselde (Semt Spor Alanı) 125,00 metrekare

kamulaĢtırma yapılmıĢtır.
6- Pazarcı (Örnek) Mahallesi 1208 ada 1 parselde (Park) 85,00 metrekare kamulaĢtırma
yapılmıĢtır.
7- Hisar (Kasaplar) Mahallesi 1255 ada 1 parselde (Pazar yeri) 5,56 metrekare kamulaĢtırma
yapılmıĢtır.
8- Yukarı (Yayla) Mahallesi 872 ada 1 parselde (Pazar Yeri) 27,02 metrekare kamulaĢtırma
yapılmıĢtır.
9- Pazarcı (AĢağı Pazarcı) Mahallesi 263 ada 23 parselde (Yol) 2,20 metrekare kamulaĢtırma
yapılmıĢtır.
10- Pazarcı (Örnek) Mahallesi 1204 ada 6 parselde (Park Alanı) 512,52 metrekare kamulaĢtırma
yapılmıĢtır.
11- Yukarı (Bayır) Mahallesi 851 ada 1 parselde387,00 metrekare kamulaĢtırma yapılmıĢtır.
12- Pazarcı Mahallesi 1209 ada 1 parselde (Oyun ve Park Alanı) 82,00 metrekare kamulaĢtırma
yapılmıĢtır.
13- Pazarcı (Örnek) Mahallesi 1196 ada 1 parselde (Park) 125,00 metrekare kamulaĢtırma
yapılmıĢtır.
TOPLAM: 1.452,56 metrekare alan kamulaĢtırılmıĢtır.
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14-Belediyemize ait Salkımevler Kooperatifi’nde bulunan 9(Dokuz) adet mesken kamulaĢtırma
iĢlemlerinde takasta kullanılmıĢtır.
15-10 (On) adet Belediye hissesi satıĢı yapılmıĢtır.
16- Müdürlüğümüzce10.04.2014 tarihinden 11.03.2015 tarihine kadar 62 adet kiralama ihalesi
yapılmıĢtır.
YAPILAN YAZIġMALAR:
1) Asliye Hukuk Mahkemeleri
2) MATSO ve Emlak Komisyoncuları
3) VatandaĢ ve Firmalar
4) Resmi Kurumlar
5) Bakanlıklar
6) KurumiçiYazıĢmalar
7) Bankalar
8) Avukatlar

:38 Adet
: 41 Adet
:280 Adet
: 198 Adet
: 32 Adet
: 358 Adet
: 46 Adet
: 42 Adet

TOPLAM: 1.065Adet
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DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

I - GENEL BĠLGĠLER
A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ' ÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI
1- Müdürlüğümüz' ün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

T.C. Manavgat Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye
BaĢkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, BaĢkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;
 Belediye merkezinin ve dıĢ birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalıĢma ortamının
oluĢturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamaktan,
 Kurum personelinin temel ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarının karĢılanmasına yönelik olarak
alınması gerekli tedbirleri belirlemekten ve amirinin onayına sunmaktan,
 Birimler arasındaki dahili ve diğer kuruluĢlarla olan harici haberleĢmesinin etkinlikle
yürütülebilmesi için gerekli haberleĢme organizasyonunu gerçekleĢtirmekten ve devamını
sağlamaktan,
 Kurumun onarım ve dekorasyon iĢlerinin planlanan Ģekilde yürütülmesini takip edebilmek için
sorumlularla koordineli olarak çalıĢmaktan,
 Hizmet binaları içindeki güvenlik hizmetlerini sevk ve idare etmekten, bu birimlerden düzenli
olarak bilgi almaktan ve sunulan hizmetlerin denetlenmesinden, biriminin sunduğu hizmetlerle
ilgili ihale iĢlemlerini,
 Hak ediĢleri ve ödemelerini takip etmek,
 Belediyenin tüm bilgi iĢlem ağının yürütülmesini sağlamak,
 Tüm hizmetli personelin kontrolünü sağlamaktan,
 Çay ocaklarının temizlik ve hijyen açısından kontrol etmek,
 Müdürlüğe ait sarf ve tüketime mahsus eĢya ve levazım ile demirbaĢ eĢyanın kayıt altına
alınması, çeĢitli sebeplerle demirbaĢ listesinden düĢülmesi ve depo kayıtlarının eksiksiz
tutulmasının takip edilmesini sağlamaktan,
 Onaylanan iĢ planı uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini ve ilgili
birimlere ulaĢtırılması çalıĢmalarını kontrol etmekten,
 Manavgat Belediyesi'nin satın alma politikalarına uygun olarak, satın almalardaki ekonomikliğin
yönetilmesinden, satın almalardaki fiili denetimi sağlamaktan, Manavgat Belediyesine bağlı
birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla ihtiyaç duydukları malzemelerin yurtiçi ve
yurt dıĢı satın alma yolu ile karĢılanmasının gerektirdiği faaliyetleri yürütmekten, gerekli satın
alma faaliyetlerini, piyasa koĢulları ve fiyat dalgalanmalarını incelemek suretiyle en müsait
Ģartlarda yaparak, ihtiyaç yerlerine zamanında istenen miktar ve kalitede ulaĢtırmadan, satın
almalarda fiili denetimi sağlamaktan, Müdürlüğü'ne intikal eden malzeme taleplerini karĢılamak
üzere gerekli faaliyetleri planlamaktan, uygulayıp kontrol ve koordine etmekten, etkin, verimli ve
kaliteli hizmet verme, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere açık olma anlayıĢına paralel olarak
çalıĢmalarını yürütmekten, satın alınacak malzemelerin standartlarını belirlemek için ilgili
müdürlüklerle koordineli çalıĢmaktan,
 Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların bakım onarım ve tamiratlarının yapılmasını sağlamaktan,
biriminde kullanılan yedek parça, makine, araç gereçlerin temin edilmesi ve kontrolünü takip
etmekten, biriminin imkânları ile yapılamayan bakım onarımları amirinin bilgisi dâhilinde kurum
dıĢında yaptırmaktan sorumludur.
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B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ' E AĠT BĠLGĠLER
I. FĠZĠKĠ YAPI
1.1- Hizmet Araçları:
Müdürlüğümüzdeki toplam 39 aracın 28'i resmi araç , 11'i kiralık araçlardır.
ARAÇ LİSTESİ

Sıra no Aracın Cinsi
1
Binek Oto
2
Kamyonet

Kiralık

Resmi
25
3
TOPLAM

9
2

Toplam
34
5
39

1.2-Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüz' deki hizmetlerin sunulduğu birimler aşağıdaki tabloda izah edilmiştir.

HİZMET BİRİMLERİMİZ

Sıra No
1
2
3
4
5

Kullanım Amacı
Müdür Odası
Ġhale Birimi
Bilgi ĠĢlem Birimi
Satınalma ĠĢleri Birimi
Depo
TOPLAM

Oda Sayısı
1
2
1
1
1
6

2 - TEġKĠLAT YAPISI
Müdürlüğümüz' ün teşkilat yapısı aşağıdaki şemada
belirtilmiştir.

3 - BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR
Müdürlüğümüz' de bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 350 adet muhtelif bilgi ve teknoloji kaynağı
mevcuttur.
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KAYNAK LĠSTESĠ
CĠNSĠ

SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BĠLGĠSAYAR
RENKLĠ YAZICI
LAZER YAZICI
ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI
SABĠT TELEFON
SERVER KABĠNĠ
SERVER
TARAYICI
FOTOKOPĠ MAKĠNESĠ
FAKS MAKĠNESĠ

TOPLAM

SAYISI
126
2
61
7
105
5
13
12
11
8
350

4 - İNSAN KAYNAKLARI
4.1 - Personel istihdamı
Müdürlüğümüz 2014 yılı hizmet ve faaliyetlerini toplam 37 personelle yürütmüştür. Bu personelin 11' i
memur, 26 'sı işçi personelidir.

4.2 - Personelin Eğitim Durumu :
Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki belirtilmiştir.
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4.3 - Personelin Yaş Durumu:
Kamu görevlisi personelimizin yaş durumu ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.

II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZ'ÜN AMAÇ VE HEDEFLERĠ
2015 yılı amaç ve hedeflerimiz aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir.
Hedefler:
Stratejik Hedef

Faaliyet / Proje
Hizmet araçlarının zorunlu mali
sigortalarının yapılması ve akaryakıt
ihtiyaçlarının karĢılanması
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Belediye Hizmet Binalarının Bakım,
Onarımların yapılması, Ġhtiyaç duyulan
DemirbaĢ ve sarf Malzemelerinin alımı

Belediye Hizmet Binası ve Araçlarının
modernizasyonunu sağlamak

Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak
üzere araç Kiralanması
Özel Güvenlik alımı
Belediyemizce kullanılacak yıllık
elektrik alımı
Belediye hizmet binalarının temizlik
iĢlerinin yapılması
Belediye hizmetlerinde kullanılmak
üzere Ģoför alımı
Hizmet binalarındaki Çay ocaklarının
hijyen ve temizliğinin sağlanması
Belediyemiz adına kayıtlı bulunan, 237
sayılı TaĢıt Kanunu kapsamında yer alan
24 Adet taĢıtın ekonomik ömürlerini
tamamlamıĢ olmaları nedeniyle hurdaya
ayırma iĢlemlerinin tamamlanması
Manavgat Belediyesince Yapılacak Tüm
Ġhalenin Ġhale Birimimizce Yapılmasının
sağlanması
Yeni Yapılmakta olan Side Ģubesi Hizmet
Binasının tamamlanmasına müteakip sarf ve
demirbaĢ malzemelerinin tamamlanması

III - FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A- ) MALĠ BĠLGĠLER
1- BÜTÇE UYGULAMARI:
Müdürlüğümüzün 2014 yılı bütçesi ile ilgili bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir :
Bütçe Uygulamaları
Belediyenin
Tahmini Bütçesi
( tl )

Belediyenin
Gerçekleşen
Bütçesi
( tl )

250.0000,00

167.160.882,70

2014 YILI BÜTÇEMİZ
Müdürlüğümüz
Müdürlüğümüz
Tahmini Bütçesi
Gerçekleşen
( tl )
Bütçesi
( tl )
20.720.000,00

14.758.582,33

Belediye Bütçesi
Kullanma Oranı
(%)
8,83

Kaynak :Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2 0 1 4
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B - ) PERFORMANS BİLGİLERİ
A -) Belediyemizde kullanılan akaryakıt sarfiyatı:
Yakıt Cinsi

Yakıt Tutarı ( LT )

Motorin

1.687.495,76 (lt)

KurĢunsuz Benzin

63.790,84 (lt)
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B-) Müdürlüğümüz Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alım İhaleleri
Sıra
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ĠĢin Adı

Ġhale Türü

50 KĠġĠ ĠLE SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETĠ ALIM
ZORUNLU MALĠ SORUMLULUK SĠGORTASI
YAPILMASI
BĠNEK ARAÇ KĠRALANMASI
AKARYAKIT ALINMASI
SERBEST PĠYASADAN ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ALIMI
KIRTASĠYE VE SARF MALZEMELERĠ ALIM
90 KĠġĠ ĠLE SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMET ALIMI
TEMĠZLĠK MALZEMELERĠ ALIMI
YARDIMCI HĠZMETLERDE ÇALIġTIRILMAK ÜZERE
PERSONEL ALIMI

AÇIK ĠHALE ( 4734 / 19 )
AÇIK ĠHALE ( 4734 / 19 )
AÇIK ĠHALE
AÇIK ĠHALE
AÇIK ĠHALE
AÇIK ĠHALE
AÇIK ĠHALE
AÇIK ĠHALE
AÇIK ĠHALE

( 4734 / 19 )
( 4734 / 19 )
( 4734 / 19 )
( 4734 / 19 )
( 4734 / 19 )
( 4734 / 19 )
( 4734 / 19 )
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C-) Yapılan ĠĢler
 6360 sayılı On dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi yedi Ġlçe Kurulması Ġle Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 9 belde 78
köyün tüzel kiĢiliği sona ererek belediyemiz bünyesine katılmıĢtır. Bu kapsamda komisyonca
Belediyemize devrolunan taĢıtların devir ve tescil iĢlemleri,
 6360 sayılı On dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi yedi Ġlçe Kurulması Ġle Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 9 belde 78
köyün tüzel kiĢiliği sona ererek belediyemiz bünyesine katılmıĢtır. bu kapsamda Belediyemize
devrolunan Belde Belediyeleri ve Köylere ait taĢınır malların teslim alınması ve belediye
içicisindeki ilgili müdürlüklere dağıtımının yapılması,
 Satınalma birimimiz tarafından toplam 2198 adet doğrudan temin yapılması,
 Hizmet Araçlarının Zorunlu Mali Sigortalarının yapılması,
 Hizmet Binasında kullanılan taĢıtların sevk ve idaresini yapılması,







Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan sarf malzemeleri,
Temizlik malzemeleri,
Kırtasiye malzemeleri,
Araç yedek parçalan,
Demirbaş malzemeleri alınması,
Araçların bakımı ve onarımları,
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Bina bakım onarım ve tadilatları,
Hizmet binalarının temizliği,
Bilgi işlem hizmetleri işleri Müdürlüğümüz' ce yapılmıştır.
2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen doğrudan temin alımları

İŞLEM ADETİ
TUTAR (TL )

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
167
1.299.906,71

Toplam
2.198
13.921.468,55

Belediyemiz Bilgi ĠĢlem Odası
Önceki Hali

Sonraki Hali
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ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A- Üstünlükler


Diğer kamu kuruluĢları ile iletiĢim kolaylığının olması.



Bilim ve teknolojinin belediye hizmetlerinde kullanılmaya baĢlaması.



Plan ,halihazır ve parselasyon planlarının sayısal ortamda bulunması.



1/25000,1/5000,1/1000 ölçekli onaylı planların uyum içinde olması.
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Manavgat merkez,Sorgun Turizm Alanı Ve Kum Mevkii Ġle Ulukapı Mevkii ne ait
halihazır harita ve jeolojik etüd çalıĢmaları mevcut
olup;Kızılağaç,Çenger,ÖrenĢehir,ÇavuĢköy bölgelerinde ise hali hazır harita çalıĢmaları
tamamlanmıĢtır.



Sorgun, Kum Mevkii Ve Kızılağaç Turizm Bölgelerinde; uygulama imar planları turizm
bakanlığınca onaylanmıĢ olup; Sorgun Ve Kum mevkiinde yaklaĢık;360 hektarlık alan
turizm tesis;206 hektarlık alanda konut alanı olarak ayrılmıĢtır. Kızılağaç bölgesinde ise
137 hektarlık turizm bölgesi ve 30 hektarlık konut alanı olmak üzere 107 hektarlık bir
alanın imar planı yapılmıĢ ve onaylanmıĢtır.



Kum mevkiinde;37 hektarlık alan spor tesisleri alanı olarak ayrılmıĢtır.



Kum (pazarcı mahallesinde) 127,Karacalar mevkiinde 40,Hatipler mevkiinde 20 ve Sorgun
Bölgesinde ise 170 hektarlık alanın imar uygulaması tamamlanmıĢtır.



Karacalar adalar mevkiinde 122 hektarlık alanda ve Kızılot-ÖrenĢehir de 54 hektarlık
alanda; tercihli kullanım alanları ve ticari alanlar v.s. gibi plan kararları ile planlanarak
belediye bünyemize geçmiĢtir.



YeĢil ve yol olarak ayrılmıĢ alanların hemen hemen kamulaĢtırma iĢlemlerinin
tamamlanmıĢ olması.



Sorgun Boğaz Mevkiinde, Manavgat Beach Park Peyzaj Projesi tamamlanmıĢ olup,
uygulamasına baĢlanacaktır.



Belediye sınırları içersinde, Side Turizm Alanında kalan Sorgun Mevkii Sorgun Orman
alanına ait (1.derece doğal sit alanı), Doğa ve Doğa Sporları Parkı Alanı amaçlı 1/25000
ölçekli Çevre Düzeni planı onaylanmıĢ olup, alt ölçekte Koruma Amaçlı Nazım ve
Uygulama Ġmar Planı çalıĢması tamamlanmıĢtır.



Manavgat Kent Merkezi Ġlave + Revizyon Ġmar Planı Ġller Bankası ile birlikte yürütülerek
onaylanmıĢtır.



Ġlçemiz Eski Hisar Mahallesi Zindankale 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında Koruma
Amaçlı Nazım ve Uygulama Ġmar Planı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca
onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir.



Manavgat-Side Turizm Alanı, Sorgun, Kum Mevkii ve Hatıplar Bölgesinde genel imar
planı revizyonu çalıĢması Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülerek
onay aĢamasına gelinmiĢtir.



Ġlçemiz Mücavir Alanı içerisinde yer alan, ÖrenĢehir ve Çenger Turizm Merkezi Sınırları
içerisinde Revizyon + Ġlave Ġmar Planı çalıĢmaları tamamlanmıĢtır.



Ġlçemiz Mücavir Alanı içerisinde yer alan Kızılağaç Turizm Bölgesi ve ÇavuĢköyü sınırları
içerisinde Nazım ve Uygulama Ġmar Planı çalıĢmaları devam etmektedir.
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Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzeri, yolun her iki tarafında 200 metrelik bantta, Çevre
Düzeni Planı, Nazım ve Uygulama Ġmar Planı çalıĢması devam etmektedir.



Ulukapı Mevkiinde geliĢme konut alanı kapsamında; yaklaĢık hektarlık alanın tarım dıĢı
kullanım görüĢü alınmıĢ olup,1/1000 ve 1/5000 uygulama ve imar planı çalıĢmaları devam
etmektedir.



Belediye sınırları içerisinde; arsa, bina, sağlık tesis alanı, sosyal tesis alanı, semt spor tesis
alanlarında yol çalıĢmaları ve kamu tesis alanlarının faaliyete geçebilmesi amacı ile
kamulaĢtırma iĢlemlerinin bir kısmı tamamlanmıĢtır.



Toplu konut projelerinin büyük bir bölümünün hayata geçirilmiĢ olması.



GeliĢme alanlarının yapılaĢmamıĢ olması ve 18. Madde uygulaması ile onaylı imar
planlarının kamulaĢtırmaya yer vermeden hayata geçirilebilir olması.



Hizmet iĢlerinin bir bölümünün özelleĢmiĢ olması.



ISO 9001 K.Y.S belgesinin alınmıĢ olması.



Birim içi ve birimler arası koordinasyonun geliĢmiĢ olması.



Yapılan plan, proje,çizim ve hesaplar için gerekli teknik personele sahip olunması.



ġehir genelindeki diğer kamu ve özel teĢebbüslerle ortak Ģekilde iĢleri yürütülmesinin
sağlaması.



Numarataj sistemin tamamlanmıĢ ve güncel olması.



Tapu kadastro bilgilerinin sağlıklı olması.



ġehrimizde bulunan su depolarının yeterli olması.



Mevcut imar planına göre su ve kanalizasyon Ģebekesinin yeterli olması.



Temizlik iĢlerinin özelleĢtirilmesinden dolayı daha düĢük maliyete daha yüksek verimin
alınabiliyor olması.



Sosyal belediyeciliğin ön plana çıkmıĢ olması.



Ġklim ve topografya avantajının olması.



Kentin temiz bir denizinin olması



Yatırımcılar için çekici potansiyellerin olması.

B- Zayıflıklar


Yeterli ve güvenli malzeme depo alanlarının olmayıĢı.



Bazı birimlerde teknik ekip ve Ģef sayısının yetersizliği.



Muhaberat araçlarının yetersiz olması.



Zabıta personel sayısının yetersizliği.



Kültürel ve sosyal tesislerin yetersiz olması.



Kent bilgi sisteminin hazırlanmıĢ olmaması.



KamulaĢtırma iĢlemlerinin, mali yetersizlikler sebebi ile tamamlanamaması.
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ArĢivleme sisteminin modern yapıya kavuĢturulmamıĢ olması.



Ġtfaiye ekipmanlarının zayıflığı.



Ġhtiyaç duyulan iĢ makinelerinin eksikliği.



Sera ve fidanlık alanlarımızın olması ve bu alanda çalıĢacak deneyimli elemanların
olmaması.



Yapılan park sayısına karĢın, mevsimlik iĢçi sayısının yetersiz oluĢu.

C- Fırsatlar


Toplu konut alanlarının mevcudiyeti.



KiĢi baĢına düĢen aktif ve pasif yeĢil alan miktarlarının yüksek oluĢu.



Kentin tarihi ve turistik özelliklerinin çok fazla oluĢu.



Turizm olarak büyümeye müsait olması.



KonutlaĢmaya elveriĢli alanların olması.



Rekreasyon alanları olarak değerlendirilebilecek alanların olması.



Arıtma tesislerinin yenileniyor olması.



Belediye hizmet birimleri ve belediye hizmet alanları için yeni alanların ayrılmıĢ olması.

D- Tehditler


Kentin göç alma hızının hızlı bir Ģekilde artası.



Araç sayısının fazlalığı.



Çevre kirliliğine yeterli önemin verilmemesi.



Turizmde istidam edenlerin eğitim düzeyinin düĢmesi.



Alt yapının yetersiz olması.



Bürokratik iĢlemlerin yavaĢ ilerleyiĢi.



ġehir içi imar planda kiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarının yetersiz olması.



Gürültü ve hava kirliliği ölçüm cihazlarının olmaması.



Trafik yoğunluğunun artması.



Otopark alanlarını yetersizliği.

V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER
Belediyemizin sahip olduğu üstün ve zayıf yönlerinin yanı sıra yapılan çalıĢmalar ıĢığında
sorunların çözümü, dolayısıyla huzurlu ve çağdaĢ bir Manavgat oluĢturabilmek adına geleceğe
yönelik öneri ve tedbirleri göz ardı etmemek gerekir.Bu kapsamda,itibarlı ve borçsuz bir belediye
yapısının korunması, Ģeffaf ve hesap verebilir belediyecilik modelinin yanı sıra israfsız ve
belediyecilik anlayıĢının sürdürülebilir hale getirilmesi, halkın belediyeye olan güven duygusunun
devamının sağlanması,
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
90

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsisi edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığı ve iç kontrol sisteminin
iĢlemlerin yaslık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvence sağlandığını bildiririm.Bu güvence üst
yönetici olarak sahip olduğum bilgi, ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren her hangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.

ġükrü SÖZEN
Belediye BaĢkanı
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