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SUNUġ
Değerli Meclis Üyeleri,

5018 sayılı Kanun ile mali yönetim sistemimize; stratejik planlama, performansa
dayalı bütçeleme, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, çok yıllı bütçeleme gibi
yeni kavramlar ve müesseseler girmiĢtir. Anılan Kanunun 9 uncu maddesinde, kamu
idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve
hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme
bağlanmıĢtır.
5393

Sayılı

Belediyeler

Kanunu‟nun

ilçe

belediyelere

tanıdığı

görev

ve

sorumluluklar çerçevesinde görev alanımız dahilindeki mahalle ve köylere eĢit hizmet
verme anlayıĢımızla 2009 yılını baĢarılı bir Ģekilde geride bıraktık. Her zaman ihtiyacı
olanın yanında bulunma ilkemizle, vatandaĢlarımızın iyi günlerinde olduğu gibi dar
zamanlarında da gece gündüz demeden yanlarında olduk.
ÇalıĢmalarımız ekip anlayıĢı içinde yürütüldü. BaĢkan yardımcımız, birim
müdürlerimiz, memurlarımız ve iĢçi personelimiz ile tam bir dayanıĢma, birlik ve beraberlik
içindeydik. Projelerimizi gerçekleĢtirebilmek için ekip olarak var gücümüzle çabaladık.
Belediyemiz stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme ve performans
programı çalıĢmalarından sonra 2009 yılı performans ve mali sonuçlarını gösteren 2009
Yılı Faaliyet Raporunu tamamlamıĢtır. Bu bağlamda her bir çalıĢma arkadaĢıma teĢekkür
ederim. ÇalıĢmalarımıza Belediye ve Meclis çatısı altında destek veren Meclis
Üyelerimize Ģükran ve teĢekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla,

Özdem Mustafa ĠNCE
Güzelbahçe Belediye BaĢkanı
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I-GENEL BĠLGĠLER
A- MĠSYON VE VĠZYON
MĠSYONUMUZ
Temiz ve sağlıklı bir toplumda, Ģehirli bilinciyle modern kentleĢme sürecinde geleceği
bugünden yaĢayarak, Güzelbahçe ilçe sınırlarında halkın medeni ve müĢterek
Ġhtiyaçlarını karĢılamada örnek ve önder olmaktır.
VĠZYONUMUZ
Mavi ile yeĢilin buluĢtuğu Güzelbahçe‟nin Ġzmir‟in starı olarak günübirlik turizm,
eğitim, sağlık, kültür, ticaret ve demokratik alanlarda özlenen ve huzur içinde yaĢanası bir
ilçe olma özelliğini daha da ileriye götürmektir.
Tüm bunlar için belediyemizin sahip olduğu değerler baĢlıca
-PaylaĢımcılık,
-VatandaĢ odaklılık,
-Ġnsanlara hak ettiği değerleri vermek,
-Dürüstlük,
-ÇağdaĢlık,
-Sosyal demokratlık,
-ġeffaflık,
-Güvenilirlik,
-Saygı ve sevgiden ödün vermemek,
-Kentlilik bilinci,
-Doğal dokuyu korumak
olarak sıralanabilir.
B-YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Belediyenin Görev ve Sorumlulukları:
Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla;
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 de 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; 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
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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:
a) Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla
her türlü hedef ve giriĢimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kiĢilerin hedefleri 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.
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 hedeften men etmek, izinsiz satıĢ yapan seyyar
satıcıların hedeften men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri
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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.
(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. maddedeki
esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
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. 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.
C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
1-Fiziksel Yapı
Belediyemizin fiziki kaynakları bir hizmet binası, bir Ģantiye binası ile birlikte
büyük çöp toplama aracı, 9 çöp aracı, 1 traktör, 9 kamyon, 1 arasöz, 5 vidanjör,
minibüs, 3 otobüs, 1 cenaze aracı, 1 süpürme aracı, 6 kamyonet, 1 bom, 1 kompresör,
asfalt silindiri, 1 asfalt kesme makinesi, 1 kompaktör, 2 motosiklet, 11 binek otosu,
kepçe ve 1 tren traktör ve 1 hasta nakil aracı (ambülans) ndan oluĢmaktadır.
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2-Örgüt Yapısı
Güzelbahçe Belediyesi Meclisinin 04/06/2009 Tarih ve 2009/29 sayılı Kararı ile
belediyemizin yeni TeĢkilat ġeması aĢağıdaki gibidir.
BAġKAN

MECLĠS

ENCÜMEN

BELEDĠYE BAġKAN
YARDIMCISI

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK
MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER
MÜDÜRLÜĞÜ

ĠNSAN KAYNAKLARI VE
EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediyemizde bulunan biliĢim sistemi donanımı aĢağıda belirtildiği gibidir.
17 adet yazıcı
39 adet monitör
39 adet kasa
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4-Ġnsan Kaynakları
Güzelbahçe Belediyesi faaliyetleri 11 memur, 9 sözleĢmeli personel, 97 iĢçi olmak üzere
toplam 117 çalıĢanımız ile yürütülmektedir. ÇalıĢanlarımızın yaĢ ortalaması yaklaĢık 40
olup, genç ve dinamik bir ekip olduğumuz görülmektedir. Ġmkanlarımızı maksimum
seviyede kullanmak felsefesi her bir çalıĢanımız tarafından benimsenmiĢ ve bu yönde
hizmet verilmektedir. Teknolojik kaynakların kullanımı hizmet kalitesini ve hızını
arttıracağından, teknik ve idari hizmet veren her bir personelimiz bilgisayar
kullanmaktadır. Bu yönde teknoloji kullanım düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir.
5-Sunulan Hizmetler
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
A. GÖREVLERĠ
5018 Sayılı Kanunun 60.maddesine göre kamu idarelerinde aĢağıda sayılan
görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:
a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını
tutmak.
b)Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet
gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.
c)Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine iliĢkin malî iĢlemleri yürütmek.
d)Bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplamak, değerlendirmek ve
bunların raporlanmasını sağlamak.
e) Ġdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak.
f) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalıĢmalarını yürütmek.
g)Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan aĢınır ve taĢınmazlara
iliĢkin kayıtları tutmak.
h) Malî kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak.
Malî hizmetler birimlerinin çalıĢma usul ve esasları, Güzelbahçe belediyesinin
teĢkilat yapısı dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Kanunun Geçici 58.maddesine göre, kamu idarelerinde, bu Kanun hükümlerine göre
sertifika almıĢ malî hizmetler birimi yöneticisi atanıncaya kadar, bu idarelerde en az daire
baĢkanı, eĢiti ve daha üst yönetim ve denetim kadrolarında asgari üç yıl çalıĢmıĢ,
mesleğin gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip olanlar malî hizmetler birimi yöneticisi olarak
atanabilirler.
Ġlçe ve belde belediyeleri için bu maddedeki daire baĢkanı unvanı müdür olarak
uygulanabilir. Bu Ģekilde atananların görev süreleri en geç 31.12.2009 tarihine kadar
devam edebilir.
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Gelir ile ilgili görevleri Ģunlardır;
a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.
b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.
c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.
d)TaĢınır ve taĢınmaz malların kira, satıĢ ve baĢka suretle değerlendirilmesinden elde
edilecek gelirler.
e)Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karĢılığı
ücretler.
f) Faiz ve ceza gelirleri.
g)BağıĢlar.
h)Her türlü giriĢim, iĢtirak ve faaliyetler karĢılığı sağlanacak gelirler.
i) Diğer gelirler.
BüyükĢehir belediyelerinde BüyükĢehir sınırları ve mücavir alanları içinde
Belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı ilgili ilçe ve ilk kademe
belediyeleri tarafından alınır. Bunlardan BüyükĢehir belediyesine veya özel idareye ayrıca
pay kesilmez.
Giderler ile ilgili görevleri Ģunlardır,
a)Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı
için yapılan giderler.
b)Belediyenin personeline ve seçilmiĢ organlarının üyelerine ödenen maaĢ,
ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete iliĢkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
d)Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karĢılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin
takip ve tahsili için yapılacak giderler.
e)Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için
yapılacak giderler.
f)Belediyenin kuruluĢuna katıldığı Ģirket, kuruluĢ ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve
üyelik aidatı giderleri.
g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına iliĢkin giderler.
h) Faiz, borçlanmaya iliĢkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.
i)Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve
yardımlar.
j) Dava takip ve icra giderleri.
k)Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
l) Avukatlık, danıĢmanlık ve denetim hizmetleri karĢılığı yapılacak ödemeler.
m)Yurt içi ve yurt dıĢı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak
hizmetler ve proje giderleri.
n)Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
o)Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araĢtırması giderleri.
p)Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
r) ġartlı bağıĢlarla ilgili yapılacak harcamalar.
s) Ġmar düzenleme giderleri.
t) Her türlü proje giderleri.
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Bütçe ve kesin hesap ile ilgili görevleri Ģunlardır,
a)Birimlerden aldığı bilgi ve teklifleri değerlendirerek belediyenin gelir giderler bütçesinin
hazırlanmak,
b) Belediyenin bütçe ve muhasebe tüzük yönetmenliklerinde belirtilen kaideler
doğrultusunda Belediye BaĢkanına, Encümene ve Meclise sunarak anlatmak,
c) Yürürlüğe giren bütçenin yıl içinde uygulanmasını takip etmek, kesin hesaplarını
çıkarmak ve Encümene ve Meclise sunarak anlatmak
d) Belediyenin iç ve dıĢ kredilerini takip etmek,
e) Belediyenin tahvil, bono ve kıymetli kağıtlarının hesaplarını tutmak,
f) Belediye ile ilgili para transferinin kayıtlarını tutmak ve iĢlem yapmak,
g) Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe,
belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin
toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.
h) Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.
I) Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.
i) Bütçe dıĢı harcama yapılamaz.
j) Belediye baĢkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli,
tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
Emlak ile ilgili görevleri
5018 Sayılı Kanunun 60.maddesinin g bendi gereği aĢağıda yazılı görevleri yapar,
a) Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altındaki mülklerin sevk ve idare edilmesi,
kiraya verilmesi,
b) Kira bedellerinin tahsil edilmesi,
c) Belediyemize ait iĢgal edilmiĢ gayrimenkullerden günün Ģartlarına göre
ecrimisil bedellerini tespit ettirmek suretiyle tahsil edilmesini sağlamak
d) Belediyenin sahip olduğu emlakların rayiç değerlerinin belirlenmesi ve
sürekli güncelleĢtirilmesi.
e) Belediyenin kira yoluyla gelir elde etmesi için yeni projeler geliĢtirmek.
f) Belediyemiz mülkü olan taĢınmazlardan satıĢı BaĢkanlık makamınca talep
edilen ve Meclisçe uygun bulunanların ihale iĢlemlerinin ve satıĢ iĢlemlerinin
yapılması ve 2981 Sayılı Kanuna göre gecekondu hak sahiplerine Meclis
kararları doğrultusunda satıĢ iĢlemlerinin yapılması
g) PTT, SAĞLIK OCAĞI, MUHTARLIK BĠNASI, OKUL YERĠ BĠNASI, vb. Kamu
kuruluĢlarının ihtiyaçları olan bina veya arsalarını Belediyemiz imkanı
dahilinde sembolik olarak kiralama veya tahsis iĢlemlerini yapmak
h) Belediyenin sahip olduğu emlakların rayiç değerlerinin belirlenmesi ve
sürekli güncelleĢtirilmesi.
i) Belediyenin kira yoluyla gelir elde etmesi için yeni projeler geliĢtirmek.
j) Güzelbahçe belediyesinin hazine tarafından belediyeye aktarılması gereken
ancak aktarılmayan ya da BüyükĢehir belediyesi ve hazine tarafından
ortaklaĢa sahip bulunan taĢınmaz malların gerçek değerlerinin saptanarak
devir alınmasının sağlanması.
MaaĢ Tahakkuk ile ilgili görevleri Ģunlardır,
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a)Personelin mali ve özlük hakları ile ilgili olarak emekli sandığı SSK ile yazıĢmalar
yapmak,
b)Birim içinde Ģeflikler arası yazıĢmaları yapmak,
c)Personelin mali ve özlük bordrolarının tahakkukunu sağlamak,
d)Personelin özlük ve diğer iĢlemleri ile ilgili yazıĢmaları yapmak,
e)Personelin mali ve özlük bordrolarının arĢivleĢmesini sağlamak,
B. ÖRGÜT YAPISI
1 MALĠ HĠZMETLER MD
2 TAHSĠLDAR
1 MEMUR
1 AVUKAT
9 KADROLU ĠġÇĠ
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
A.GÖREVLERĠ
Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan çalıĢmaları,
planlama, imar durumu, yapı ruhsat, tadilat ruhsatı, ilave inĢaat ruhsatı ve yapı kullanma
izin belgeleri ile 4708 sayılı yapı denetimi hakkındaki kanun gereğince düzenlenen
hakediĢ dosya kontrolleri yapılması, imara aykırı imalatların kontrolü ve 3194 sayılı imar
kanununa istinaden gerekli iĢlemlerin yapılması, muhtelif vatandaĢ dilekçelerinin
değerlendirilmesi Ģeklinde özetleyebiliriz.
B. ÖRGÜT YAPISI
1 ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRÜ
1 ġEHĠR PLANCISI
2 MĠMAR
1 ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
2 GEÇĠCĠ ĠġÇĠ
EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
A.GÖREVLERĠ
Müdürlüğümüz bünyesinde 5 yıllık imar programlarının hazırlanması, Kadastral
parsellerin imar planlarındaki konumları itibari ile inĢaat yapamamaları ve kamuya ait
alanlar yol, yeĢil alan, park, otopark, okul yeri, cami, karakol Vb.nin kamuya geçmesini
sağlamak ve imar planlarına uygun parseller üretmek amacı ile 3194 sayılı yasanın 18.
Maddesi 29981/3290 sayılı yasanın 15.Ek 1 maddeleri uyarınca yapılacak parselasyon
planlarının kontrolü ve sonuçlandırılması, imar yasasının 14, 15, 16. maddelerine göre
irtifak hakkı tesisi, Tevhit (BirleĢtirme), Ġfraz (Ayırma), yoldan ihdas, yola terk iĢlemlerini
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yapmak ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliği‟ne göre yasal olarak inĢa
edilecek yapıların parsel üzerindeki konumunu belirleyen yapı yeri uygulama krokilerinin
ve ayrıca yapı yeri kot krokilerinin Büro ve arazi kontrollerinin yapılması, ruhsat sonrası
izinlerden olan Aplikasyon Vizesi, Temel Vizesi, Subasman Vizesi taleplerine istinaden
büro ve arazi kontrollerinin yapılarak inĢaatlara devam etme izni verilmesi, Belediyemizce
yapılacak yol ve park düzenlemelerinde Aplikasyonlarının yapılması Belediye hissesi
olan, parsellerdeki Belediye Hisselerinin satıĢı, ihdasen satıĢlar, Numarataj Belgeleri ve
Numarataj Krokilerinin verilmesi gibi tüm Numarataj iĢlemleridir.
Müdürlüğümüzün hizmetlerinin kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli geliĢim, öncü örnek
hizmetler sunabilmesi için görev alanı içerisinde bulunduğu konularla ilgili kanunlar ve bu
kanunlara bağlı hazırlanan yönetmelik, tüzük ve genelgelerin özümsenerek uygulamaya
geçirilmesi, takibi değiĢiklikleri günü gününe hayata geçirilmesi amacıyla gerekli çalıĢmayı
yapmaktır.
Coğrafi Ve Kent Bilgi Sistemleri ile ilgili görevleri
1- Güzelbahçe Belediyesi sorumluluğundaki halihazır haritalarını dijital
güncelleĢtirmek,

ortamda

2- Coğrafi ve Kent Bilgi sistemi için gerekli verilerin tasarlanarak dijital ortama
geçirilmesini organize etmek,
3- Kent Bilgi Sistemine yönelik, Coğrafi Bilgi Sistemi bilgilerinin hazırlanması ve bu
bilgilerin ilgili müdürlükler tarafından güncel tutulması için gerekli koordinasyonu
sağlamak.
4- Tüm birimlerin kendi çalıĢma esaslarına göre hazırlanmıĢ olan Belediye
Otomasyon Programının sorunsuz çalıĢmasını ve birimler arası ortak olan
konularda veri formatları oluĢturarak, birimlerin ihtiyacı olan programsal değiĢiklerin
yapılmasını sağlamak.
5- Bilgisayar network ağı sorunlarının giderilmesini sağlamak.
6- Güzelbahçe belediyesi internet sayfasının devamlı güncel tutulmasını sağlamak.
7- Ġlçemiz sınırları içerisindeki tüm bağımsız birimlerin, ilgili birimler tarafından
tespitinin sağlanması ve taĢınmaz envanter bilgilerinin güncel kalması için
koordinasyonu sağlamak.
8- TaĢınmaz envanteri ile oluĢan bilgilerin, diğer birimlerce kayıt altına alınan bilgilerle
iliĢkilendirilmesini sağlamak.
9- Belediye birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar programlarını araĢtırmak ve
kullanılması uygun bulunan programları personelin kullanımına hazır hale getirmek.
10-Bilgi iĢlem Sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluĢlarla iliĢkileri
düzenlemek, sözleĢme hazırlamak, gerekli servisi almak, teçhizatı verimli, etkili,
ekonomik, düzenli kullanımını sağlamak, gerekli önlemleri onaya sunmak,
uygulamaya koymak.
11-Belediyenin Bilgi ĠĢlem Ġhtiyacının envanterini yapmak, Bilgi ĠĢlem Sisteminin tesis,
teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak.
12-Bilgi iĢlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon
çalıĢmalarını yönlendirmek, nezaret etmek, denetim altında tutmak.
13-Bilgi ĠĢlem faaliyetleri için, ilgili birimlerle hiyerarĢik düzen ve Bilgi iĢlem Hizmetleri
sistemi içinde iĢbirliği yapmak.
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14-Bilgi iĢlem Sistemi içerisinde bilgi iĢleme, sonuç alma ve bilgi iletimi çalıĢmalarını
hızlı ve güvenilir olarak zamanında yürütmek.
15-Bilgi iĢlem alanındaki teçhizat (hardware) ve sistem programlama dili, program
(software) geliĢmelerini izlemek, uygun görülürse Belediye Bilgi iĢlemde
kullanılması için öneriler hazırlamak.
16-Bilgi iĢlem için gerekli data ve enformasyonu toplamak, iĢlemek ve sistem
çıktılarının raporlarının (output) dağıtımını, bilgilerinin gizliliğini disiplin altında
tutmak ve ilgili birim tarafından tutulmasını sağlamak.
17-VatandaĢları ilgilendiren bilgi iĢlem hizmetlerini yürütmek, iliĢkiyi sağlamak.
18-BaĢka kuruluĢlardan alınacak bilgi iĢlem servislerini, düzenlemek, kontrol altında
tutmak.
19-BaĢkan, BaĢkan Yardımcısının, Müdürlerin hazırlamıĢ oldukları taslakların
programsal altyapısını sağlayarak ilgili birimlerce raporların üretilmesini sağlamak.
20-Kent Bilgi Sistemine altlık olmak üzere numarataj haritaları hazırlamak ve güncelliği
sağlamak.
21-Kent Bilgi Sistemi oluĢturmak amaçlı hiyerarĢik düzen içerisinde koordinasyonu
sağlamak.
22-Numarataj bilgileri ile emlak-çevre beyanlarının koordinasyonu sağlamak.
23-Kent yenileme ve kentsel verilerin sorgulanması analizini yapmak.
24-Yıllara sari Kent Bilgi Sistemlerinin güncellenmesini sağlamak.
25-Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun
olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
Yazılım ile ilgili görevleri Ģunlardır:
- Bilgisayarın kullanım diline göre programları kotlayarak bilgisayarın anlayacağı ve
kaydedeceği dile çevirmek,
- ĠĢlenen bilgileri bilgisayarda teste tabi tutarak hataları düzeltmek,
- Programları kullanma talimatının hazırlanması için ilgililere teslim etmek,
- Bilgisayar veya iletiĢim teçhizatları gibi elektronik aygıt, sistem, motor ve
teçhizatlar konusunda danıĢmanlık hizmetleri vermek ve bunların tasarımını
yapmak;
- Üretim veya montaj yöntemleri, malzemeleri ve kalite standartlarını belirlemek,
elektronik veya iletiĢim ürünleri ile sistemlerinin üretimini ya da montajını yönetmek;
- Elektronik sistemlerin, motorların ve donanımların etkin iĢleyiĢini ve güvenliğini
sağlamak için kontrol standartları ile iĢlemlerini kurmak;
- Kusurlu yerleri tespit etmek ve düzeltmek;
- Var olan elektronik sistem, motor ve donanımların bakım ve onarımını organize etmek ve yönetmek;
- Özel malzemelerin, ürünlerin veya yöntemlerin teknolojik yönlerini incelemek ve
bunlar için danıĢmanlık hizmetleri vermek;
- Diğer ilgili uzmanlarla teknik irtibatı ve fikir alıĢveriĢini sürdürmek;
- Bilimsel makale ve raporları hazırlamak;
- Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun
olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
Donanım ve Bakım ile ilgili görevleri Ģunlardır.
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* Bilgi iletiĢimi ve bilginin iĢlenmesi, planlanması, tasarımı, süreç kontrolü ve
üretime yönelik bilgisayar ve bilgisayara dayalı sistemlerin temel ilkeleri ve
kullanıma yönelik yöntemleri araĢtırmak; veri yapıları ve veri tabanları, algoritmalar,
yapay zeka ve bilgisayar kontrollü robotlar da dahil bilgisayar donanım bakımını
yapmak;
* Doğru ve güvenli veri sağlamak için veri tabanı iĢletim sistemleri ile veri
sözlüğünün sürekliliğini sağlamak;
* Bilgisayar, çevresel donanım ve ilgili yöntem ve yazılımlar ile bunların
geliĢmesine katkıda bulunmak ve potansiyelini artırmak;
* Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için
görüĢmeler yolu ile bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek ve maliyet-fayda
analizlerini hazırlamak;
* Program tanımlarını yazmak, bilgisayar donanım ve yazılım konfigürasyonlarının
iĢletim ve bakım yöntemlerini belirten teknik raporları ve eğitim el kitaplarını
hazırlamak;
* Bilgisayarların tüm iĢlevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları
arasındaki bağlantıları kurmaya yarayan yazılımların tasarımını yapmak, yazmak
ve güncelleĢtirmek;
* Bilgisayarlar arasındaki iletiĢim ağlarının tasarımını yapmak ve yürütmek;
* Bilgisayar yazılımlarının yazılması, belgelenmesi ve güncelleĢtirilmesi için
bilgisayar dilleri de dahil ileri yöntem ve araçlar geliĢtirmek;
* Bilimsel makale ve raporları hazırlamak;
* Ġlgili diğer görevleri yapmak;
* Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun
olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
Ġstimlak ile ilgili görevleri Ģunlardır;
a) Belediyemiz sınırları içerisinde imar planları doğrultusunda plan uygulamalarını
gerçekleĢtirebilmesi için yapıma ihtiyaç duyulan yol, park, yeĢil alanlar, otoparklar,
vb. gibi özel arazilerin istimlak ve kamulaĢtırılmalarının yapılmasını sağlamak,
b) Ġmar planlarına göre kamulaĢtırılması gerekli yerlere iliĢkin kamulaĢtırma
iĢlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
c) ġuulandırma yapılması nedeni ile Belediyeye intikal eden yerlerin tescil
iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak,
d) Ġstimlak konularında iç ve dıĢ yazıĢmaları yapmak,takip etmek
sonuçlandırmak,tapu tescillerini sağlamak ayrıca BaĢkanlık makamının Ģifai ve
yazılı emriyle verilmiĢ görülen iĢleri takip ve sonuçlandırmak,
e) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara
uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirmek.
Harita ile ilgili görevleri Ģunlardır:
a) Belediyeye ait inĢaat, park bahçe ve diğer faaliyetlere ait harita çalıĢmalarının
tabanını oluĢturmak ve fiili durum tespiti yapmak.
b) Ġstimlak ve kamulaĢtırma dolayısıyla tespit çalıĢmaları yapmak. KamulaĢtırma
haritaları hazırlamak.
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c) 3194 sayılı Ġmar Kanununun 18.madde uygulaması ve 2981-3290 sayılı imar
kanunlarını uygulayarak parsel sahiplerini müstakil tapuya kavuĢturmak.
d) KamulaĢtırmaya konu olan parsellerin yerinde mevcut durumunu tespit etmek,
parselin üzerinde bina olup olmadığını, bina varsa kat âdetini ve cinsini belirlemek.
e) Yeni açılmıĢ veya isimsiz sokakların tespitini yapmak, bu sokaklara isim
verilmesi için Belediye Meclisine öneride bulunmak.
f) Binaların dıĢ kapı numaralarını belirlemek, Ġlgililerine Numarataj yazısı vermek.
g) Sokak Ġsim Levhası bulunmayan yerlere sokak levhalarının yerleĢtirilmesi
çalıĢmalarını yürütmek
h) Bina DıĢ Kapı Numarası bulunmayan binaların dıĢ kapı numarası plakalarının
yerleĢtirilme çalıĢmalarını yürütmek.
ı) Yapılan haritaları talep edenlere (vatandaĢ ve tüzel kiĢiler) ücret karĢılığı vermek.
i) Parsellerin, Ġfraz ve tevhit iĢlemleri,geçit hakkı,imar yasasının 11.,14.,15.,16. ve
17. maddelerine ait gerekli iĢlemleri yapmak.
j) ĠnĢaat alanlarına istikamet rölevesi, kot-kesit, Yol kotu vermek gerektiğinde
kontur-gabari iĢlerini yapmak.
k) Belediyemize ait mülklerin imar uygulamalarını yapmak ve tescil ettirmek
l) Halihazır revizyonları yapmak ve yeni yapılacak halihazırların kontrolü.
m) Belediyemiz aleyhine açılan gayrimenkul davalarına ait teknik görüĢleri
bildirmek.
n) Ġmalatı yapılacak olan tüm yolları ve parkları zemine aplike etmek.
o) Restorasyon ve uygulamalara ait zemin, plankote, kot alımlarını yapmak.
ö) Parsellerin yola terk, ihdas, yapı yeri uygulama ve kot krokisi iĢlemlerini yapmak.
p) ĠnĢaat ruhsatı sonrası izinlerden olan aplikasyon, temel, subasman vizelerini
yapmak.
r) Ġmar uygulamalarına temel teĢkil eden düzenleme sahalarının teknik komisyonca
belirlenmesini sağlamak.
s) 2981-3290 sayılı imar uygulamalarına iliĢkin sonuçlanan mahkeme kararlarına
göre islah imar planı uygulaması sırasında tapudaki parsel malikleri aleyhine konan
ipotek veya hisselerin kaldırılması ile iptal olan parselasyon planlarının geriye
dönüĢ dağıtım cetvelleri hazırlanarak tapuya tescillerini sağlamak.
Ģ) 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre hazırlanan uygulamaların iptal
edilmesi durumunda mahkeme kararları doğrultusunda geriye dönüĢ dağıtım
cetvelleri hazırlanarak tapuya tescillerini sağlamak.
B. ÖRGÜT YAPISI
1 EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRÜ ( Harita Mühendisi )
2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL ( Harita Teknikeri 5393/ 49 Maddeye göre)
1 HARĠTA TEKNĠSYENĠ
1 BÜRO ELEMANI
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
A.GÖREVLERĠ
Fen ĠĢleri Müdürünün görevleri Ģunlardır;
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a).5393 Sayılı Belediye Kanunu ile öngörülen alt ve üst yapı hizmetlerini
yürütülmesini sağlamak,
b). Güzelbahçe belediye sınırlarındaki cadde ve sokakların yapım bakım onarım
sağlamak,
c). Hak ediĢ ve kesin hesap cetvellerini tutmak,
d). Yol ve kavĢakları düzenlemek trafik ve sinyalizasyon iĢaretlerini yapmak,
e).Park ve bahçeler tesis etmek tesis edilmiĢ olanların bakım ve onarımını.
f).Güzelbahçe belediyesi tarafından tesis edilecek tesislerin etüt ve projelerini
hazırlamak.
h) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara
uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirmek,
Günlük ve Haftalık Rutin ĠĢler:
- Sokakların temizliği ( Süpürge, Safraların alınması vb )
- Pazaryerlerinin temizliği ( Süpürge, Yıkama vb )
- Yol ve Parklarının Aydınlatmalarının kontrol + Bakım iĢleri.
- Park ve Bahçelerin Bakım ĠĢleri.
- Park ve Meydanlarda Mevsimlik Çiçek ve Bitki dikimi.
- Gençlik Ormanındaki yabancı otların temizlenmesi ve eksik olan kısımlarına Fidan
dikilmesi.
- Parklardaki ve Yol kenarlarındaki yabancı otların temizlenmesi.
- Su çekilmesi ve Nakliyesi.
- Kaplaması olmayan yol güzergahlarına malzeme temini + nakil ve reglaj iĢleri
- VatandaĢtan gelen istek, Ģikayet ve dileklerin yerinde tespit, program ve fizibilitesinin
hazırlanması.
- Büyük ġehir veya çevre Ġlçe Belediyelerden malzeme temini + nakil iĢleri
- Kanal, ızgara, rögar vb. temizlik + bakım iĢleri
- Okulların periyodik bakım ve onarımları.
- Bitki ve ağaçların budanması.
- Çimlerin biçilmesi.
B. ÖRGÜT YAPISI
1 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRÜ
1 BÜRO PERSONELĠ
1 ZĠRAAT MÜHENDĠSĠ
45 ġANTĠYE PERSONELĠ
BAġKAN YARDIMCISI
A.GÖREVLERĠ
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5393 Sayılı Belediye Kanunun 42 Maddesine dayanarak belediye baĢkanı görev ve
yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye
görevlilerine devredebilir. Hükmüne dayanarak aĢağıda yazılı konulardaki görevlerini
devretmiĢtir.
Ġdari ve Mali ĠĢlerle ilgili görevleri
a).Belediyenin Ġnsan kaynaklarının rasyonel ve performans normlarını belirleyerek bu
normlara uygun iĢ ve iĢlemlerin yapılmasını sağlamak.
b).Meclis ve encümen kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak ve uygulamalarını
izlemek.
c).Belediyenin mali iĢlemlerinin bütçe ve kesin hesaplarının kayıt ve iĢlemlerini
raporlanmasını ve ilgili mercilere sunulmasını sağlamak.
d).Belediye Genel evrak iĢlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
Sağlık ve Esenlik hizmetleri ile ilgili görevleri
a).Güzelbahçe Belediyesi‟nin yöre halkına yönelik sağlık, sosyal ve kültürel alanlardaki
hizmetleri yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak,
b).Diğer kurum ve kuruluĢlarla arasında sosyal ve kültürel iĢlemler ile ilgili geliĢtirmek,
c).Ekonomi ve Ticaretin GeliĢtirilmesi, ruhsatlandırılması, Çevre ve Çevre sağlığının
korunup geliĢtirilmesi hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
d)Güzelbahçe Belediyesi‟nin sağlık, sosyal kültürel hizmetlerini Belediye BaĢkanının
direktif ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlamak,
e) Güzelbahçe belediyesinin Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin
durumuna uygun yöntemler geliĢtirerek uygulamak.
B. ÖRGÜT YAPISI
BaĢkan Yardımcılığına bağlı birimler Ģunlardır:
1. Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
2. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
A. GÖREVLERĠ
Belediyemiz belde halkımızın ortak mahalli ihtiyaçlarını karĢılayan ve belde
hizmetlerini gören kamu tüzel kiĢiliğine sahip bir mahalli idare birimidir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesinde açıklanan Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
belediyemizin ana hizmetlerini yürüten temel birimlerinden biridir. Belediyemiz kurulduğu
tarihten itibaren Yazı ĠĢleri Müdürlüğümüz belediyemizin resmi daireler, kamu kuruluĢları,
özel kuruluĢ ve kiĢilerle olan özellikle yazılı iliĢkilerini sevk ve idare eden, sonuçlanmasını
takip eden, birim dıĢında;
* Ġcra organlarına ıĢık tutmak ve uygulamasına esas olacak kararları almak üzere
5393 Sayılı Yasanın 33. Maddesine göre oluĢan encümenimizin almıĢ olduğu kararların
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yazılması, ait olduğu birimlere sevkiyatı Yazı ĠĢleri Müdürlüğümüze bağlı olarak
yürütülmektedir.
* Belediye BaĢkanı tarafından verilen yetkiye dayanılarak BaĢkan adına Medeni
Kanunumuzun öngördüğü biçimde evlenme akidlerini icra etmek, evlenme kayıtlarını
usulüne göre tutmak, icra edilen evlenme akitlerinin bildirimlerini Nüfus Müdürlüğüne,
Ġstatistik Bültenlerini Devlet Ġstatistik Enstitüsü Bölge Müdürlüğüne bildirmek görevi Yazı
ĠĢleri Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmektedir. Yazı ĠĢleri Müdürlüğümüze bağlı olarak
yürütülen tüm bu iĢ ve iĢlemlerin takibinde 1 Müdür ve 2 iĢçi statüsünde eleman görev
yapmaktadır.
Özel Kalem ile ilgili görevleri
a.BaĢkanlık makamı tarafından verilen görevleri yapmak
b.Belediye BaĢkanının görüĢmelerini sağlamak, randevu ve toplantılarını düzenlemek,
c.BaĢkanlık makamı ile Belediye birimleri arasında iĢ ve bilgi akıĢını ve koordinasyonunu
sağlamak
d.BaĢkanlık makamınca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Ġle Ġlgili Görevleri
Güzelbahçe Belediyesi ile Güzelbahçe halkı arasında düzenli ve sağlıklı iliĢkiler kurar
veya belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla çeĢitli kampanyalar düzenler, kamuoyu
araĢtırmaları yapar:
a.Güzelbahçe Belediyesinin hizmet politikası doğrultusunda belediyenin halka tanıtımını
sağlayıcı yayınları inceler;
b.Güzelbahçe halkı ve tüzel kiĢiliklere sahip topluluklarla iliĢkiler kurar; seminerler, reklam
kampanyaları, film gösterileri, fotoğraf sergileri, ziyafetler düzenler; hediyelik eĢyaları
belirler ve dağıtılmasını temin eder; yapılacak iĢlerin bütçelerini belirler;
c.Güzelbahçe Belediyesinin tanıtımı amacıyla düzenlenen kampanyaların uygulanması
için yönetime bilgi sunar; Güzelbahçe‟nin geliĢimini ve etkinliğini sağlayıcı, etkinliğini
arttırıcı önerilerde bulunur; haktan talepleri değerlendirir;
d.Güzelbahçe belediyesinin düzenlemiĢ olduğu toplantılara katılır; Güzelbahçe belediyesi
hizmetlerinin halk tarafından nasıl algılandığını inceler; hizmetlerin tanıtımının arttırılması
için önerilerde bulunur, önerilerin kabulünden sonra iĢleyiĢi kontrol eder.
e.Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüĢ ve düĢüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir.
f.Amirlerince verilen kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun
olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
g.Bilgi edinme yasası gereği vatandaĢ baĢvurularının alınması ve yasal sürede
cevaplandırılması.
Protokol ile ilgili görevleri Ģunlardır.
a)Ġl ve ilçedeki protokol faaliyetlerinin takip edilmesi,
b)Protokol listelerinin güncellenmesi,
- 17 -

T.C. GÜZELBAHÇE BELEDĠYESĠ
2009 YILI FAALĠYET RAPORU
c)Belediyemizle ilgili organizasyonların düzenlenmesi,
d)Organizasyon davetlilerinin tespiti ve davetiyelerin gönderilmesi,
e)Ulusal bayramlarda yapılacak koordinasyon toplantılarına katılmak,
f)Belediyemizce yapılan tanıtım ve temel atma törenleri organizasyonları,
g)Yapılan harcamalarla ilgili tahakkukların yapılması,
h)BaĢkanlık makamına ait programların takibi.
Kültürel iĢlerle ilgili görevleri Ģunlardır,
a) Güzelbahçe‟de Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;
b) Güzelbahçe belediye sınarları dahilinde bulunan Devlete ait her derecedeki okul
binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını için baĢkanlık makamına rapor hazırlar.
c) Güzelbahçe belediye sınırları içinde bulunan Devlete ait okulların, her türlü araç, gereç
ve malzeme ihtiyaçlarını belediye adına tespiti yapar.
d) Güzelbahçe belediye sınırları içinde bulunan; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını
için raporlar ve uygulamalarda bulunmak.
e) Güzelbahçe belediyesinin kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerinin yapmak.
f) Halka yönelik olarak resim, sanat, halk oyunları Bilgisayar, yabancı dil, müzik ve el
beceri kursları açmak,
g) Halka yönelik olarak konser, sinema, tiyatro hizmetlerini sağlamak,
h) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun
olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
Sosyal ĠĢler ile ilgili görevleri Ģunlardır,
a). Belediye personeli ve halkla ilgili sosyal faaliyetlerde bulunmak,
b)Kurum personeli ve halka yönelik kreĢ hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
c).Güzelbahçe belediyesinin; sosyal ve yardım hizmetlerini yerine getirmek.
d).Güzelbahçe belediyesinin kadın ve çocuklar için koruma iĢlemlerinin yürütülmesini
sağlamak, yaĢlıların hayatını kolaylaĢtıracak faaliyetlerde bulunmak, tesisler kurmak ve
kurdurmak ,iĢletmek veya iĢlettirmek.
e).Kurum personeli ve halka yönelik çeĢitli sosyal faaliyetlere iliĢkin iĢlemlerin yapılmasını
sağlamak,
f)Güzelbahçe‟de Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verilmesi ve
gerekli desteğin sağlanması, her türlü amatör spor karĢılaĢmalarının düzenlenmesi, yurt
içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclisi kararıyla ödül verilmesi.
g) Güzelbahçe‟de Gıda bankacılığının ve mikro kredi ile ilgili çalıĢmalara ortak olmak.
h).Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun
olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
Evlendirme Memurluğu görevleri Ģunlardır,
a). Medeni Kanunun Belediye BaĢkanına vermiĢ olduğu yetkiye dayanarak evlenme
akitlerini baĢkan adına ifa etmek.
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b). Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak
verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
A. GÖREVLERĠ
Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü görevleri Ģunlardır,
1. Güzelbahçe Belediyesi sorumluluğunda bulunan sıhhi ve gayri sıhhi iĢyerlerini
açma kapama uç denetimini sağlamak,
2. Halk sağlığını korumak, gözetmek ve geliĢtirmek.
3. Gıda ve su kalitesinde kontrolleri yapmak,
4. Hayvan Sağlığı ile ilgili görevleri yerine getirmek. Gıda Kontrolü hayvan kökenli
hastalıkları önlemek
5. Atık kaynaklarını izlemek ve denetlemek.
6. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun
olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
Çevre ile ilgili görevleri Ģunlardır,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Çevre ve toplum sağlığının korunması için doğal kaynakların bitki ve hayvan
popülasyonlarının kirliliğine karĢı korunmasını sağlamak,
Ġl Çevre Müdürlüğü ile umumi sağlık kurulu kararlarını izlemek ve Belediyemiz
yükümlülüklerini yerine getirmek,
Güzelbahçe belediyesinin çevresel politikalarını oluĢturmak ve temel ilkelerin
belirlemek.
Çevresel bozulmaları düzeltmek ve kirlilikleri gidermek .
EĢgüdüm ,iĢbirliği ve halkın katılımını sağlamak
Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun
olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
Veterinerlik ile ilgili görevleri Ģunlardır,
1. BulaĢıcı Hayvan hastalıklarına iliĢkin gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
2. Salgınların görülmesi durumunda ilgili birimlerin haberdar edilmesini sağlamak,
3. Hayvansal gıda maddelerinin sağlık açısından denetiminin yapılmasını
sağlamak,
4. Gıda hijyeni konusunda eğitimli çalıĢmalar yapılmasını sağlamak,
5. Salgınlara yol açabilecek her türlü et obur kemirici ve haĢerelerle insan beden
ve sağlığını gözetecek yöntemleri sağlamak,
6. Veteriner sağlık tesisleri kurmak.
7. Hayvan sağlığı ile ilgili görevleri yerine getirmek.
8. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara
uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirmek,
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Sağlık Hizmetleri ile ilgili görevleri Ģunlardır,
a)Halkın ve kurum personelinin sağlığını ilgilendiren konularda gerekli araĢtırmalar
yapmak,
b)Belediye personeline ve bakmaya yükümlü olduğu yakınlarına tedavi ve reçete
hizmeti vermek,
c)Belediyemiz personeli ve Bakmaya yükümlü olduğu yakınlarını gerekli
durumlarda hastanelere sevk etmek,
d)Halk sağlığını korumak, gözetmek ve geliĢtirmek.
e)Gıda ve su kalite kontrolleri yapmak.
f)Çevre sorunları ile ilgilenmek.
g)Sağlık giderlerinin tahakkukunu yapmak.
h)Cenaze iĢlerini yürütmek ve defin belgesi düzenlemek.
i)Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun
olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
Temizlik ve katı atıklar ile ilgili görevleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Genel cadde ve sokak temizliği
Süpürme
Yıkama
Katı atık toplama
Katı atıkları depolama yerine kadar taĢıma
Ev haĢerelerine karĢı kapalı alanları ilaçlama
Yaz aylarında su sıkıntısı çekilen konulara su dağıtma
Atık kaynaklarını izlemek ve denetlemek.
Ġlçemizde bulunan 3 adet Pazar yerlerinin temizliği

Zabıta ile ilgili görevleri
Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli
olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine
getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen
ceza ve diğer yaptırımları uygular.
Ġl veya Ġlçenin esenlik ve düzenini korumak.
Meclis ve encümen yasaklarının uygulanmasını sağlamak.
Tembih namelerin uygulanmasını sağlamak.
Parlayıcı ve patlayıcı madde depolarını denetlemek.
Yasaklara uymayanları cezalandırmak.
Mülki idare amirlerinin kamu düzeni ve görevi ile ilgili olarak vereceği emirleri
uygulamak.
7. Zabıta yönetmenlikleri ve sağlık zabıta yönetmenlikleri yapmak ve uygulamak.
8. Dilenmeyi önlemek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9. Genel yerlerin temizlik ve düzenini gözetmek.
10. Yıkanma yerlerini gözetmek.
11. ÇalıĢanların sağlık denetiminden geçmesini sağlamak.
12. Esnafı denetlemek.
13. Endüstri kuruluĢları çevresel etkileri açısından denetlemek.
14. Konutları sahip olmaları gereken en az sağlık koĢulları açısından denetlemek.
15. Mezarlıklar dıĢında ölü gömdürmemek.
16. Soğuk hava tesislerini denetlemek.
17. Kuyu ve çukurların yaratacağı tehlikeleri önlemek.
18. Kanunsuz ve izinsiz yapılaĢmayı önlemek.
19. Tehlikeli yapıları yıktırmak.
20. Arsaların yola bakan yüzlerinin tahta perde ile kapattırmak.
21. GecekondulaĢmayı önlemek.
22. Yangın önleyici önlemleri izlemek ve denetlemek.
23. Hayvan ölülerini yaktırmak veya gömdürmek.
24. Hayvan ahır ve barınaklarının sağlık koĢullarını denetlemek.
25. Pazarları denetlemek.
26. BaĢıboĢ hayvanlarla mücadele etmek.
27. Genel nitelikli yerlerin açılıĢ komisyonlarında bulunmak.
28. Etiket Uygulamalarını denetlemek.
29. Hafta tatili uygulamalarını denetlemek.
30. Tartı ve ölçü aletlerini denetlemek.
Belediye Zabıtası 1580 Sayılı Yasanın 104, Maddesine göre kurulmuĢtur ve aynı
yasanın 105.106.107. ve 108 Maddesindeki görevleri yerine getirmekle mükelleftir. Buna
göre Belediye Zabıtası niteliği itibarı ile Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini ve
iĢlenen suçların takiple mükellef özel bir zabıta kuvvetidir.
Müdürlüğümüz çalıĢmalarını 1 Müdür, 2 Memur, 7 Kadrolu ĠĢçi Personel ile
yürütmektedir. Ayrıca Ruhsat ġubesinde görevli 2 personel bulunmakla birlikte,
Veterinerlik Hizmetlerinin yürütülmesinde Veteriner Hekim görev yapmaktadır. Görevli
personelimiz belirtilen görevleri yerine getirirken yapmakta oldukları görevlerin bilincinde
olup, mevcut kısıtlığına rağmen görevini en iyi Ģekilde yürütmeye çalıĢmaktadır.
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 3 adet semt pazarında satıĢa sunulan
malların etiket denetimi, tezgâhların nizami Ģekilde açılması gibi konular Zabıta
Ekibimizce kontrol altında tutularak, vatandaĢların rahat bir Ģekilde alıĢveriĢ yapabilmeleri
sağlanmaktadır.
Ayrıca, semt pazarlarına gün boyunca otobüsümüz ile yolcuların taĢınmasına
yardımcı olunmakla birlikte, trafik aksaklığı yaĢanmamasından dolayı otopark kontrolü
denetim altında tutulmaktadır.
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SatıĢ yapılan mallar arasında Yasa ve Yönetmeliklere aykırı olarak satıldığı görülen
her nevi mal, Zabıta Ekibimizce toplanıp imhası yapılarak satıĢtan men edilmesi
sağlanmaktadır.
YılbaĢı öncesi yeme içme ve eğlence mekanlarının vatandaĢın sağlıklı ve hijyenik
ortamda eğlenebilmeleri için gerekli denetimler yapılarak, sağlık kurallarına aykırı
davranan iĢ yerlerine yasal uyarılar yazılı ve sözlü olarak yapılmıĢtır.
4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında
Kanun Hükümlerinin Uygulanması amacıyla Ġlçemiz Sağlık Gurup baĢkanlığı ve Emniyet
Müdürlüğünce belirli zamanlarda saat 20:00 ile 00.00 arasında iĢyerleri kontrol edilmiĢtir.
Kontrollerimiz sırasında 1 adet iĢyerine yasaya uymadığından dolayı cezai iĢlem
uygulanmıĢtır.
Ġlçemiz Vapur Ġskelesinde, yaz aylarında halkımızın alıĢveriĢ, gezi ve eğlence
isteklerine karĢılık verebilecek düzeyde kurulmuĢ olan gece pazarı, Zabıta Ekibimiz
kontrolü altında faaliyet göstermektedir.
ġehir içerisinde katı ve sıvı yakıt ile ısıtılan iĢyerleri, meskenler ve bu yakıtların
temin edildiği yerler kontrol altında tutularak, gerekli yasal iĢlemleri yapılmaktadır.
Bulvar, cadde ve meydanlarda, Ģehrin estetik güzelliği olumsuz yönde etkileyen
suç unsurlarına müdahale edilmektedir.
ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı verdiğimiz denetim yetki ve tasarrufumuz altında
bulunan, 2. ve 3. sınıf GSM ile sıhhi müesseselerin periyodik denetimleri devam
etmektedir.
Her türlü ilan, reklam panoları, afiĢ, pankartlar, Reklam ve Ticari Tanıtım Levhaları
Yönetmelik hükümleri gereğince, Ana Cadde, Meydan ve Bulvarlardaki seyyarlar ve
dilenciler ile mücadele edilerek faaliyetlerine izin verilmemekle birlikte günlük çalıĢmalar
devam etmektedir.
“Alo 153” Birimi tarafından telefon aracılığı ile gelen Ģikayet unsurları en kısa
zaman çözümlenerek Ģikayetçiye bilgi verilmesi sağlanmaktadır.
Belediyemiz sınırları içerisinde, inĢaatların imar yönünden gerekli önlemleri
almaları için gerekli iĢlemleri yapılarak takip altına alınmıĢtır.
Belediyemizin düzenlemiĢ olduğu sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması
esnasında halkla gerekli duyuruların yapılması, araç gereç temininde çalıĢmaların
yapıldığı, zabıtai önlemlerin alındığı ve bu etkinlikler esnasında gerek halkın hareket hali
ve ihtiyaçları Zabıta Amir ve Memurlarınca etkinliklerin bitimine kadar takip edilmektedir.
2872 Sayılı Çevre Kanununa göre çevre kirliliğini ilgilendiren konular ve tamimler
doğrultusunda çalıĢmalar Amirliğimiz tarafından yapılmaktadır.
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1508 ve 1608 Sayılı Kanun Hükümlerine istinaden ruhsatsız faaliyet gösteren 18
adet iĢyeri mühürlenerek kapatılmıĢtır.
3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 5199 Sayılı Hayvan Koruma
Kanununa göre baĢıboĢ hayvanlarla mücadele, Veteriner Hekimimiz ile ortaklaĢa olarak
yapılmaktadır. Ġl hudutlarımızda yaĢayan sahipsiz köpeklere kısırlaĢtırma, aĢılama
çalıĢmaları belirli aralıklarda sürdürmektedir. Bakıma muhtaç köpekler, Zabıta Ekibimiz ve
Veteriner Hekim ile birlikte BüyükĢehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edilip, bir
süre sonra tekrar teslim alınıp hayvanların doğaya bırakılmaları sağlanmaktadır.
B. ÖRGÜT YAPISI
1 MÜDÜR
2 MEMUR
1 VETERĠNER
21 ĠġÇĠ

6-Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi
Karar organları ve baĢkanın görev yetki ve sorumlukları ve örgüt iĢlevleri 5393 Sayılı
Belediye Kanununda olduğu gibidir. Karar ve Ġcra makamı olan baĢkanlık makamının
norm kadroya uygun yeni yapılanmasında, 5018 S.K gereği Strateji GeliĢtirme birimi,
Hesap ĠĢleri Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Emlak
Ġstimlak Müdürlüğü, BaĢkan Yardımcısı, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü ve
Destek Hizmetler Müdürlüğü olarak yeniden yapılanmıĢtır. Güzelbahçe Belediyesinde
hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalıĢanların ve belediye teĢkilâtının geliĢmesine,
yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik
etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiĢ amaç ve
hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz
etmek, karĢılaĢtırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen
sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmak için ISO 9001-2000 Kalite Yönetim
Sistemin ön görmüĢ olduğu iç tetkikçiler vasıtası ile birimlerde eğitim almıĢ personel
vasıtası ile ikinci görev olarak yaptırılacaktır.

II. AMAÇ VE HEDEFLER
A-Ġdarenin Amaç ve Hedefleri
Belediyemizin 2006-2009 yıllarını kapsayan stratejik planında 22 stratejik amaç ve
bunlara bağlı olarak 85 stratejik hedef öngörülmüĢ olup 2009 yılı sonuna kadar bu
hedeflerin gerçekleĢtirilmesi için gerekli çalıĢmalar performans programlarına konulan
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yıllık performans hedefleri ve bütçeler kaynak tahsisleri ile sağlanacaktır. Bu amaç ve o
amaca bağlı hedefler aĢağıdaki gibidir:
Stratejik Amaç 1:Güzelbahçe’nin Ġmar Planlarının yenilenmesi ve imar
uygulamalarının yapılması.
Hedef 1.Kadro karĢılığı personel istihdamı
Hedef 2.Numarataj ve yön levhalarının yenilenmesi
Hedef 3.Ġmar planlarının çoğaltılması için ozalit makinesi alımı
Hedef 4.Seferihisar yolu alıĢveriĢ, eğlence merkezleri olarak planlanması
Hedef 5.Kent Meydanının projelendirilmesi
Hedef 6.Yalı Mah. Ġle Atatürk Mah. Arası imara açılması
Stratejik Amaç 2.Güzelbahçe’nin coğrafî ve kent bilgi sistemlerinin kurulması
Hedef 1.Dijital ortamda numarataj çalıĢmalarının tamamlanması
Hedef 2.Ġmar durumu belgelerinin bilgisayar ortamında verilmesi için yazılım ve
donanım alınması
Stratejik Amaç 3.Güzelbahçe’nin çevre ve çevre sağlığıyla ilgili sorunlarının
çözümlenmesi
Hedef 1.Güzelbahçe‟de çevre ve çevre sağlığı eğitim ve koruyucu hekimlik
hizmeti alımı
Stratejik Amaç 4 . Güzelbahçe’nin katı atıkların toplanması, taĢınması,
ayrıĢtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün
hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
Hedef 1.20 tonluk taĢıyıcı alınması
Hedef 2.Çöp transfer rampasının yapılması
Stratejik Amaç 5. Güzelbahçe’de konut arzının artırılması için gerekli çalıĢmaların
yapılması.
Hedef 1. Karaman Dere Mah. 5164-5159-5163 No‟lu parsel ve çevresini toplu
konut alanı olarak planlanması ve düzenlenmesi
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Stratejik Amaç 6. Güzelbahçe’de kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor;
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerinin
yapılması.
Hedef 1– Güzelbahçe Çiçek Festivali düzenlemek
Hedef 2– 23 Nisan Uluslararası Çocuk ġenliği düzenlemek
Hedef 3– ġiir Kurultayı ve ġiir YarıĢması düzenlemek
Hedef 4. Güzelbahçe Kültür ve Çevre Sempozyumunu düzenlemek
Hedef 5. Ġhtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin tespit edilmesi, saptanan ihtiyaçlar
doğrultusunda sivil toplum kuruluĢlarının da desteğinin alınarak çalıĢmaların yapılması
(kitap, kırtasiye, okul giysisi, araç gereç)
Hedef 6. Öğrenime devam etmekte zorlanan ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerin
tespiti ve burs bağlanması (her yıl 50 öğrenci)
Hedef 7. Yoksul, evi yanan, doğal afette zarar gören, boĢanmıĢ, evden atılmıĢ, sokakta
kalmıĢ ve muhtaç kiĢilerin ve ailelerin tespiti; eĢya, giysi, gıda, deterjan, yardımı
yapılması, çalıĢmaların her düzeyinde sivil toplum kuruluĢları ve gönüllülerden destek
alınması
Hedef 8. Yoksul ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına sağlıklı ve çağdaĢ bir Ģekilde
toplu sünnet törenleri düzenlemek
Hedef 9. ÇeĢitli nedenlerden dolayı resmi nikahını yaptıramamıĢ çiftlere toplu nikah
törenleri organize etmek
Hedef 10. Meydan sokak, park ve benzeri alanlarda sergi, konser, kermes, kutlama ve
anma organizasyonları yapmak
Hedef 11. Güzelbahçe Belediyesi Türk Halk Müziği ve Çok Sesli Koronun kurulması ve
hedeflerinin yürütülmesi
Hedef 12.Çocuk ve Gençlik Meclisi kurulması
Hedef 13. Dezavantajlı bölgelerde yoksul vatandaĢlarımız için hamam açmak
Hedef 14. Güzelbahçe „de yeni evlenen çiftlere yönelik sağlık, aile planlaması, iletiĢim,
engellilik konularında aydınlatıcı broĢürler hazırlayıp kendilerine ulaĢtırmak.
Evlenen yoksul çiftlerin gelinlik, damatlık ve eve eĢyalarının teminlerinde yardımcı olmak
Hedef 15. Engelli ve fakir olan vatandaĢlarımızın ihtiyacı olan araç, gereç, malzemeyi
karĢılamak sağlık desteği vermek. Engelli vatandaĢlarımızın tespiti, yönlendirilmesi,
çeĢitli alanlarda yardım destek alabilmesine yönelik çalıĢmaları sürdürmek
Hedef 16. Bisiklet kullanımının yaygınlaĢmasına dönük kentin birçok yerine ulaĢabilen
güvenli bisiklet yolları ve bisiklet park yerleri yapmak
Hedef 17. Uluslar arası Bisiklet yarıĢması düzenlemek
Hedef 18. Ailelerin düğün, ölüm gibi günlerinde önemli gün ve anmalarında dini ve milli
bayramlarda çeĢitli hedefler düzenlemek
Hedef 19. Kentimizde yaĢayan engelliler için yapılacak rehabilitasyon merkezinin plan,
proje ve uygulamaya dönük çalıĢmalarına destek vermek, takip etmek, merkezin
çalıĢtırılmasında yer almak
Hedef 20. Ġlçemizde ihtiyacı olan bütün okullara gerekli desteği vermek Milli Eğitimle ortak
Ģenlikler düzenlemek, okulların eğitim eğlence, gösteri amaçlı çalıĢmaların alanlarımız ve
teknik araç gerek ve personel olarak desteğimizi sürdürmek
Hedef 21. Tüm asker ailelerine, Ģehit, yetim ve gazilerimize sosyal ekonomik yardımların
yapılmasına devam etmek
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Hedef 22. Okul ve mahallelerde sağlık taramaları yapmak, sık rastlanan sağlık
sorunlarına yönelik halka açık eğitim çalıĢmaları düzenlemek ve ilkyardım kursları açmak
Hedef 23. Mahalle Afet Gönüllüleri Ekibini oluĢturup sürekli eğitimden geçirmek
Hedef 24. YaĢlı veya emekli olan vatandaĢlarımıza belirli günlerde yemek düzenlemek
Hedef 25. Toplumda yaĢanan sorunları odak alarak (madde bağımlılığı, iĢsizlik, Ģiddet,
sınav stresi, depresyon, iletiĢim v.s.) çeĢitli hedef gruplarına farklı çalıĢmalar düzenlemek
Hedef 26. Gelecekte yeni kreĢ açmak
Hedef 27. Kentimizde yeni heykel ve anıtların konulması projesi
Hedef 28. Halk Eğitim Merkezine destek vermek
Hedef 29. Yarımada Oyunlarının Uluslar arası düzeye getirilme çalıĢmalarının yapılması
Hedef 30. Tiyatro grubu kurmak ve hedeflerini yürütmek
Hedef 31. Uçurtma ġenliği düzenlenmesi
Hedef 32. Profesyonel Tiyatro gruplarının ilçemize getirilmesi
Hedef 33. Gaziler ve Ģehit aileleri için özel gün tertiplenmesi
Hedef 34. Denizle halkı barıĢtırmak adına plaj voleybolu, yelken yarıĢması,‟Rastgele
ġenliği‟ gibi etkinlikler düzenlenmesi
Stratejik Amaç 6. Güzelbahçe’de ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi hizmetlerini
yapımı ve yaptırılması
Hedef 1. Güzelbahçe‟de her yıl 40 adet Sıhhi müessese ruhsatı vermek
Hedef 2. Güzelbahçe‟de her yıl 20 adet Gayri Sıhhi müessese ruhsatı vermek
Hedef 3. Balık satıĢ yeri düzenlemesi
Hedef 4. Kurbanlık satıĢ yerlerinin toparlanması
Hedef 5. Kentimiz içindeki pazarların yeniden düzenlenmesi projesi

Stratejik Amaç 7. Güzelbahçe’de kadınlar ve çocuklar için koruma evlerinin
açılmasının sağlanması.
Hedef 1. Atatürk Mah. Derepınar Mevkii Belediye sığınma evi ve huzur evi planlama
ve yapılması
Hedef 2. Çelebi Mahallesi mevcut Ģantiye binasına çocuk kreĢi yapımı
Stratejik Amaç 8. Güzelbahçe’de Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı
ile bakım ve onarımını yapılması ve yaptırılması
Hedef 1. Ġlçemizde bulunan okulların bakım onarımı
Stratejik Amaç 9 Güzelbahçe’de Devlet okullarına her türlü araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarını karĢılanması için gerekli çabaları göstermek.
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Hedef 1. Güzelbahçe‟de bulunan devlet okullarına her türlü araç, gereç ve malzeme
alınması
Stratejik Amaç 10 Güzelbahçe’de sağlıkla ilgili her türlü tesisi açılması ve iĢletilmesi
konusunda önder olmak.
Hedef 1. Derya Sağlık Ocağı Çevre düzenlemesi
Hedef 2. Merkez Sağlık Ocağı Çevre düzenlemesi
Hedef 3.Yoksul ve dar gelirli halkın sağlık taramaları

Stratejik Amaç 11. Güzelbahçe’de kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve
kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını
sağlanması için her türlü giriĢimde bulunmak. bu amaçla bakım ve onarımını
yaptırmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa
edilmesine öncülük etmek.
Hedef 1. Güzelbahçe „de doğal tabiat varlıklarının korunması ve halkın kullanımına
sunulması(Kent Ġçi Ormanı ve günübirlik turizm alanlarının düzenlenmesi)

Stratejik Amaç 12. Güzelbahçe’de Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor
kulüplerine malzeme verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması, her türlü amatör
spor karĢılaĢmalarının düzenlenmesi yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün
baĢarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül
verilmesi
Hedef 1. Güzelbahçe‟de gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine
malzeme verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması, her türlü amatör spor
karĢılaĢmalarının düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı
gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verilmesi
Stratejik Amaç 13. Güzelbahçe’de Gıda Bankacılığı’nın ve mikro kredi ile ilgili
çalıĢmalara ortak olmak.
Hedef 1. Güzelbahçe „de Gıda Bankacılığı‟nın ve mikro kredi ile ilgili
çalıĢmalara ortak olmak. (hayvanlar için gıda ve sağlık malzemeleri alımı)
Stratejik Amaç 14. Güzelbahçe Belediyesinde mali yapının etkin ve verimli Kılınması
Hedef 1. Ġcra takibi için hizmet satın alma
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Stratejik Amaç 15 Güzelbahçe Belediyesinde Ġnsan Kaynaklarının geliĢtirilmesi
Hedef 1. Personel Hizmet içi eğitimi
Stratejik Amaç 16 Güzelbahçe Belediyesinde VatandaĢ memnuniyeti
Hedef 1. VatandaĢ memnuniyeti ölçümü için kamuoyu araĢtırmaları (Yılda 2 kez)
Stratejik Amaç 17 Güzelbahçe Belediyesinde Vizyon Projeler
Hedef 1. Genel amaçlı Pazaryeri ve Düğün Salonu yapımı
Hedef 2.Soğuk Hava deposu yapımı
Hedef 3.Semt Spor sahası yapımı
Hedef 4.Belediye hizmet binası ek bina yapımı
Hedef 5.Toplu Konut Projesi
Hedef 6. Limanın geniĢletilmesi Projesi
Hedef 7.Yalı Mah. Ve Siteler Mah. Arası kıyı düzenlemesi
Hedef 8.Seferihisar yolu alıĢveriĢ merkezleri alan planlama ve düzenleme
Hedef 9.Kızıllık Mevkii Kokar Tepe arası Teleferik Projesi
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
Belediyemiz 5393 sayılı belediye kanunu ve diğer kanunlarla verilen ve önceliği
Güzelbahçe Belediyesinde yaĢayan halkın medeni ve müĢterek ihtiyaçlarını karĢılamak
temel ve öncelikli politikamızdır. Belediyemiz Bakanlar kurulunun 2005/8873 sayılı Orta
vadeli program (2006-2009) uyum sağlamaya ön görmüĢtür.

III. HEDEFLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A. Mali Bilgiler
1.Bütçe Uygulama Sonuçları
5393 ve 5018 sayılı yasalarla diğer ilgili mevzuatla belediyenin tüm harcamalarının
geçekleĢtiği bir birimdir.
2009 yılı bütçemiz 15.000.000.YTL olarak hazırlanmıĢ olup 23.10.2008 tarih ve 65
nolu meclis kararı ile oybirliğiyle kabul edilmiĢtir ve 01.01.2009 tarihinden itibaren
birimlerimizin harcama yetkileri tarafından kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 2009 yılı
bütçemizin açılımı aĢağıdaki Ģekildedir.
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2009 Mali Yılı Gider Bütçesi
(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
KODU
1
2
3
4

GĠDER BÜTÇESĠ
GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER
ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ
SAĞLIK HĠZMETLERĠ
TOPLAM

TUTAR
6.801.000,00 TL
5.776.000,00 TL
1.068.000,00 TL
1.355.000,00 TL
15.000.000,00 TL

2009 Mali Yılı Gelir Bütçesi
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
KODU GELĠR BÜTÇESĠ
1
2
3
4
5
6

TUTAR

VERGĠ GELĠRLERĠ
VERGĠ DIġI GELĠRLERĠ
SERMAYE GELĠRLERĠ
ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR
DĠĞER GELĠRLER
RED VE ĠADELER
TOPLAM

5018 sayılı Mahalli Ġdareler Bütçe
birimlerimizin 2009 kesin hesabı,

7.800.000,00 TL
950.625,00 TL
2.019.375,00 TL
475.000,00 TL
3.942.500,00 TL
-187.500,00 TL
15.000.000,00 TL

Ve

Muhasebe

Yönetmeliği

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (18)
-MEMUR MAAġLARI
31.308,97
-ĠġÇĠ MAAġLARI
326.893,17
-GEÇĠCĠ PERSONEL
2.220,00
-MEMUR
3.287,47
-ĠġÇĠLER
62.389,99
-DĠĞER PERSONEL
5.600,22
-TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
4.897,43
-YOLUKLAR
239,50
-HĠZMET ALIMLARI
1.082,15
-------------------------------TOPLAM
437.918,90
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FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (32)
-SÖZLEġMELĠ PERSONEL
-ĠġÇĠLER
-GEÇĠCĠ PERSONEL
-MEMURLAR
-SÖZLEġMELĠ PERSONEL
-ĠġÇĠLER
-TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
-HĠZMET ALIMLARI
-MENKUL MAL GAYRĠ MADDĠ HAK ALIM
-GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
-MAMUL MAL ALIMLARI
-GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM

34.194,21
1.720.285,10
631,40
3.994,58
5.950,37
302.181,70
141.933,68
350.638,85
67.076,02
147.477,19
973,50
24.739,78
---------------------2.800.076,38

TOPLAM

ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ (34)
-MEMUR MAAġLARI
-SÖZLEġMELĠ PERSONEL
-ĠġÇĠ MAAġLARI
-MEMURLAR
-SÖZLEġMELĠ PERSONEL
-ĠġÇĠLER
-TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
-HĠZMET ALIMLARI
-MENKUL MAL GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMI
-TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
TOPLAM

73.696,55
101.565,19
61.911,74
7.720,55
17.814,60
12.817,78
3.800,63
272,58
2.270,02
110,12
----------------------------281.979,76

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (35)
-MEMUR MAAġLARI

78.633,07
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-SÖZLEġMELĠ PERSONEL
-ĠġÇĠ MAAġLARI
-GEÇĠCĠ PERSONEL
-MEMURLAR
-SÖZLEġMELĠ PERSONEL
-ĠġÇĠLER
-TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
-YOLLUKLAR
-GÖREV GĠDERLERĠ
-HĠZMET ALIMLARI
-MENKUL MAL GAYRĠ MADDĠ HAK ALIM
-TEDAVĠ VE CENAZĠ GĠDERLERĠ
-DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ
-GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR
-GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI
TOPLAM

61.598,23
215.931,02
4.669,75
20.508,71
11.191,37
44.940,44
18.064,65
654,00
32.435,00
53.220,11
33.903,80
31.429,97
33.322,41
35.624,77
13.980,00
------------------------------690.107,30

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ(36)
-MEMUR MAAġLARI
79.550,96
-SÖZLEġMELĠ PERSONEL
29.523,51
-ĠġÇĠ MAAġLARI
653.705,82
-MEMURLAR
7.839,58
-SÖZLEġMELĠ PERSONEL
4.931,25
-ĠġÇĠLER
114.604,81
-TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
41.575,96
-YOLLUKLAR
545,00
-HĠZMET ALIMLARI
1.250,00
-MENKUL MAL VE GAYRĠ MADDĠ HAK ALIM
1.514,89
-TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
39,50
------------------------------TOPLAM
935.081,28
EMLAK ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ(39)
-MEMUR MAAġLARI
-SÖZLEġMELĠ PERSONEL
-ĠġÇĠ MAAġLARI
-MEMURLAR

37.326,20
56.785,00
52.704,90
4.226,15
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-SÖZLEġMELĠ PERSONEL
-ĠġÇĠLER
-TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
-YOLLUKLAR
-TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
-MAMUL MAL ALIMLARI

9.974,48
10.595,25
2.688,34
250,00
122,24
973,38
------------------------------175.645,94

TOPLAM

ÖZEL KALEM
-DĠĞER PERSONEL
-TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
-YOLLUKLAR
-HĠZMET ALIMLARI
-TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
-MENKUL MAL GAYRĠ MADDĠ HAK ALIM
-KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA
-HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
TOPLAM

121.116,05
38.717,20
2.096,50
34.157,26
101.901,16
5.146,40
81.509,28
107.847,19
…………………………
492.491,04

DĠĞER GENEL HĠZMETLER
-TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
-GÖREV GĠDERLERĠ
-HĠZMET ALIMLARI
-MENKUL MAL GAYRĠMADDĠ HAK ALIMI
-GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
-TEDAVĠ GĠDERLERĠ
-KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA
-MAMUL MAL ALIMLARI
-GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠ
-GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM
TOPLAM
TOPLAM GĠDER:
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597.679,97
1.479,19
55.497,59
169.760,47
2.798,46
170,38
14.048,62
10.817,25
6.087,62
1.427,80
………………………
859.767,35
6.673.067,95 TL
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2009 yılında Belediyemiz tarafından tahsil edilen gelirlerimiz,
-VERGĠ GELĠRLERĠ
-TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ
-ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER
-DĠĞER GELĠRLER
-SERMAYE GELĠRLERĠ

TOPLAM

2.002.048,84
1.221.876,79
1.006.664,95
2.996.029,81
0,00
-----------------------------7.226.620,39

5018 SAYILI MAHALLĠ ĠDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ gereği
muhasebe servisinde tutulan defterler aĢağıya çıkarılmıĢtır.
-

Yevmiye Defteri
Büyük Defter
Yardımcı Hesap Defterleri

MUHASEBE SERVĠSĠNDE AYRICA,
-

ĠĢçi personelin maaĢları ve diğer tüm sosyal alacak iĢlemleri,
Belediye baĢkan maaĢının hazırlanması,
Bütçenin hazırlanması, kesin hesabın yapılması,
Gelir tahsili,
Diğer birimlerden gelen evrakların denetimi ve kontrolü sağlanarak ödemelerin
yapılması
Belediye memur personel maaĢları ve diğer sosyal alacaklarına iliĢkin her türlü
ödeme evraklarının hazırlanması ve ödemelerin yapılması
2009 yılında 2700 adet yevmiye kaydı yapılmıĢtır.

2.Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar
Mali Tablo kavramını daha açık bir Ģekilde ortaya koyabilmek için muhasebenin tanımını
bilmek gerekir. Muhasebe, "Mali karaktere sahip olayları para birimi ile ifade ederek
sınıflayan, tarih sırası ile kaydeden, raporlayan ve bu raporları yorumlayan bir mali sanat"
Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkıldığında, muhasebenin yerine getirdiği
raporlama iĢlevi "Mali Tablo" kavramını doğurmaktadır. Buna göre Mali Tablolar,
muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu
bilgileri kullanacak olan kiĢilere iletilmesini sağlayan araçlar olup Ģirketlerin mali yapıları
hakkında bilgi vermektedirler. Mali Tabloların amacı; iĢletmenin finansal durumu, faaliyet
sonuçları ve nakit akıĢı hakkındaki bilgileri tüm ilgili kiĢilere sunmak ve yönetimlerin
emrine verilen kaynakların nasıl ve hangi etkinlikte kullanıldığını belirlemektir.
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Mali Tablolar, standardize edilmiĢ kalıplarda bilgiler içerecek Ģekilde hazırlanan
tablolardır. Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için oluĢturulmakta olan Mali
Tablolar‟ın standardize bir düzende olmasının baĢlıca nedeni, Mali Tablolar‟da yer alan
bilgilerin karar vericiler tarafından en iyi Ģekilde ve süratle kullanılabilmesini ve zamanında
düzenlenmesini sağlamak ve bu tablolara anlaĢılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir,
karĢılaĢtırılabilir olma özelliğini kazandırmaktır.
Mali Tablolar‟ı, bir finansal raporlama yöntemi olarak tanımlamak da mümkündür. Bu
tablolar; biri iĢletmenin varlık, gelir ve/veya alacaklarını gösteren; diğeri ise iĢletmenin
kaynak, gider ve/veya borçlarını gösteren iki ayrı kısımdan oluĢmaktadır. Her iki kısımda
yer alan değerler Mali Tablolar‟da belli gruplandırmalar dahilinde yer almaktadır. Bu
gruplandırma iĢlemi belli standartlara göre oluĢturulabileceği gibi; iĢletmenin amaç, ihtiyaç
ve/veya politikalarına göre pek çok farklı (subjektif) Ģekilde de oluĢturulabilmektedir. Mali
Tablolar belli çatılar altında yapılandırılmakta olup; tablolarda yer alan her bir madde,
kalem olarak adlandırılmaktadır. Bu kalemler; ana kalemler, alt kalemler ve detay
kalemler olarak çeĢitli gruplara ayrılmaktadır. Buna göre tabloları oluĢturan esas
baĢlıklara ana kalem denilmekte ve her bir ana kalem kendisiyle ilgili alt kalemleri ve
detay kalemleri bünyesinde barındırmaktadır (dönen varlıklar, duran varlıklar, özsermaye
vb. kalemler ana kalemlerdir). Alt kalemler, ana kalemlerin altında yer alan, ana kalemin
içindeki değerlerin dağılımını gösteren ve detay kalemleri de bünyesinde bulunduran
kalemlerdir (menkul kıymetler, hazır değerler, uzun vadeli alacaklar vb. kalemler alt
kalemlerdir). Detay kalemler ise alt kalemlerin altında yer alan ve alt kalemlerde yer alan
değerlerin dağılımını gösteren kalemlerdir (kasa, bankalar, alacak senetleri vb. kalemler
detay kalemlerdir).
Bu faaliyet raporunun ekinde bütçe uygulama sonuçları tablosu, yıllık kesin mizan, yıllık
bilanço,faaliyet sonuçları tablosu, nakit akım tablosu, mali varlık ve yükümlülükler değiĢim
tablosu, gelirlerin ekonomik sınıflandırılması,giderlerin kurumsal sınıflandırılması,
giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması,giderlerin ekonomik sınıflandırılması, bütçe
gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması,bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması,bütçe
giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması,bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması, bütçe
giderlerinin ekonomik sınıflandırılması,bütçe giderleri ödenekler tablolarına yer verilmiĢtir.

2009 YILI HARCAMALARI
----------------------------------------------------HARCAMA ĠSMĠ
GĠDER TOPLAMI
-----------------------------------------------------MEMURLAR
300.515,75
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
283.666,14
ĠġÇĠLER
3.031.431,75
GEÇĠCĠ PERSONEL
7.521,15
DĠĞER PERSONEL
121.116,05
MEMUR SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA
47.577,04
SÖZLEġMELĠ PERSONEL S.S.K.
49.862,07
ĠġÇĠLER S.S.K.
547.529,97
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DĠĞER PERSONEL S.S.K.
5.600,22
KIRTASĠYE ALIMLARI
10.650,44
BÜRO MALZEMELERĠ ALIMLARI
15.046,76
PERĠYODĠK YAYIN ALIMLARI
2.689,05
DĠĞER YAYIN ALIMLARI
2.999,00
BASKI VE CĠLT GĠDERLERĠ
7.595,71
DĠĞER KIRTASĠYE VE BÜRO ALIMLARI
3.250,00
SU ALIMLARI
511,36
TEMĠZLĠK MALZEMELERĠ ALIMLARI
35.140,57
YAKACAK ALIMLARI
4.198,44
AKARYAKIT ALIMLARI
453.600,37
ELEKTRĠK ALIMLARI
138.732,80
ĠÇECEK ALIMLARI
1.681,68
GĠYECEK ALIMLARI
685,91
SPOR MALZEMESĠ ALIMLARI
14.242,59
TÖREN MALZEMELERĠ ALIMLARI
9.004,50
DĠĞER GĠYĠM ALIMLARI
1.339,20
LABARATUAR MALZEMESĠ ALIM
33.72
TIBBI MALZEME VE ĠLAÇ ALIMLARI
8.365,02
ZIRAĠ MALZEME VE ĠLAÇ ALIMLARI
1.821,64
DĠĞER ÖZEL MALZEME ALIMLARI
5.791,44
BAHÇE MALZEMELERĠ ALIMLARI
111.878,96
DĠĞER TÜKETĠM MAL VE MALZEME
20.098,70
YURTĠÇĠ GEÇĠÇĠ GÖREV YOLLUKLARI
3.785,00
MAHKEME HARÇ VE GĠDERLERĠ
28.586,00
VERGĠ ÖDEMELERĠ VE BENZERĠ GĠDERLER 5.225,59
DĠĞER VERGĠ,RESĠM HARÇ
102,60
MÜTEAHHĠTLĠK HĠZMETLERĠ
353.536,69
ENFORMASYON GĠDERĠ
1.770,00
POSTA GĠDERLERĠ
1.082,15
TELEFON BEDELĠ
36.566,73
ĠNTERNET
2.674,75
GEÇĠġ ÜCRETLERĠ
1.397,94
ĠLAN GĠDERLERĠ
35.142,04
SĠGORTA GĠDERLERĠ
22.483,59
DĠĞER TARĠFEYE BAĞLI ÖDEMELER
2.158,65
TAġIT KĠRALAMASI GĠDERLERĠ
4.130,00
DĠĞER KĠRALAMA GĠDERLERĠ
21.514,00
KURSLARA KATILMA GĠDERLERĠ
3.750,00
DĠĞER HĠZMET ALIMLARI
9.912,00
TEMSĠL AĞIRLAMA
37.949,18
TANITMA GĠDERLERĠ
63.951,98
BÜRO VE ĠġYERĠ MAL MALZEME
39.462,46
BÜRO VE ĠġYERĠ MAKĠNE TEÇHĠZAT
10.387,91
AVANDANLIK YEDEK PARÇA
19.395,47
DĠĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME
35.806,03
TEFRĠġAT BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
295,00
MAKĠNE TEÇHĠZAT BAKIM ONARIM
17.610,23
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TAġIT VE BAKIM ONARIM GĠDERLERĠ
Ġġ MAKġĠNASI ONARIM GĠDERLERĠ
DĠĞER BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
BÜRO BAKIM ONARIM GĠDERLERĠ
OKUL BAKIM ONARIM
ATÖLYE VE TESĠS BĠNALARI
DĠĞER HĠZMET BĠNASI BAKIM ONARIM
YOL BAKIM ONARIM GĠDERĠ
KAMU PERSONELĠ TEDAVĠ VE SAĞLIK
KAMU PERSONELĠ ĠLAÇ GĠDERĠ
ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ
DERNEK,BĠRLĠK KURUM KURULUġ
MEMURLARA ÖĞLE YEMEĞĠ YARDIMI
ASKER AĠLESĠ YARDIMI
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
ĠLLER BANKASINA VERĠLEN PAYLAR
BÜRO MAKĠNA ALIMLARI
BĠLGĠSAYAR ALIMLARI
TAMĠR BAKIM ALETĠ ALIM
ATÖLYE GEREÇ ALIMI
KARA TAġITI ALIM
SABĠT Ġġ MAKĠNASI ALIM
BĠLGĠSAYAR YAZILIM ALIMI
ELEKTRĠK TESĠSAT GĠDERĠ
ĠNġAAT MALZEMESĠ GĠDERĠ
ELEKTRĠK TESĠSAT GĠDERLER

103.650,91
8.455,23
44.608,36
4.847,46
68.411,94
27.907,00
8.361,48
40.747,77
27.331,75
4.540,46
33.322,41
81.509,28
14.048,62
46.983,75
60.863,44
35.624,77
2.139,34
5.456,13
500,00
3.495,16
200,00
973,50
13.980,00
6.087,62
16.367,68
9.779,90
-------------------6.673.067,95 TL

2009 YILI MÜDÜRLÜK GĠDERLERĠ
---------------------------------------------------------Ödeneği alan birim
ÖDENEK TOPLAM
GĠDER TOPLAMI
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ÖZEL KALEM
2.040.000,00
492.491,04
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
642.000,00
437.918,90
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
5.776.000,00
2.800.076,38
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜD.
398.000,00
281.979,76
MALĠ HĠZMETLER MÜD.
1.805.000,00
690.107,30
SAĞLIK ĠġLERĠ MÜD.
1.355.000,00
935.081,28
EMLAK ĠSTĠMLAK MÜD.
670.000,00
175.645,94
DĠĞER GENEL HĠZMETLER
2.314.000,00
859.767,35
-----------------------------------------------------15.000.000,00 TL
6.673.067,95 TL
.
2009 YILI ĠPTAL EDĠLEN ÖDENEK TOPLAMI
8.326.932,05 YTL DĠR.
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2009 YILI GELĠR DAĞILIMI
GELĠR KALEMĠ
TAHSĠLAT TOPLAMI
----------------------------------------------------BĠNA VERGĠSĠ
658.991,15
ARSA VERGĠSĠ
1.003.466,26
ARAZĠ VERGĠSĠ
16.731,36
ÇEVRE TEMĠZLĠK VERGĠSĠ
39.748,36
HABERLEġME VERGĠSĠ
19.276,29
EĞLENCE VERGĠSĠ
22.861,92
YANGIN SĠGORTA VERGĠSĠ
13,98
ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ
9.451,95
ĠġGAL HARCI
50.605,50
ĠġYERĠ AÇMA ĠZĠN HARCI
1.534,70
ÖLÇÜ VE TARTI MUAYENE HARCI
122,00
TATĠL GÜNLERĠ ÇALIġMA RUHSATI
1.075,00
TELLALIK HARCI
37.331,53
YAPI KULLANMA ĠZĠN HARCI
12.545,05
DĠĞER HARÇLAR
127.183,71
KALDIRILAN VERGĠ ARTIKLARI
47,34
BASILI EVRAK
13.478,03
AVUKATLIK VEKALET ÜCRET GELĠRĠ
1.132,20
SU HĠZMET GELĠRĠ
10,53
DĠĞER HĠZMET GELĠRLERĠ
188.000,35
SU HĠZMETĠ KURUM HASILARI
8,00
DĠĞER KURUMLAR HASILATI
727.721,57
ECRĠMĠSĠL GELĠRLERĠ
1.815,00
DĠĞER KĠRA GELĠRLERĠ
289.719,11
MAHALLĠ ĠDARESĠ YARDIMLARI
300.000,00
KĠġĠLERDEN ALINAN YARDIMLAR
6.930,00
KURUMLARDAN ALINAN BAĞIġ VE Y.
698.295,21
KĠġĠLERDEN ALINAN BAĞIġ VE YRD.
1.439,74
VERGĠ, RESĠM, HARÇ GECĠKME FAĠZĠ
58,89
MEVDUAT FAĠZLERĠ
1.976,49
VERGĠ GELĠRLERĠNDEN ALINAN PAY
1.533.872,82
ÇEVRE TEMĠZLĠK VERGĠSĠ PAYI
15.284,04
YOL HARCIMALARINA KATILMA PAYI
730.163,41
DĠĞER PAYLAR
361.840,17
ĠDARĠ PARA CEZALARI
548,10
VERGĠ CEZALARI
223.913,51
DĠĞER PARA CEZALARI
48.263,84
DĠĞER ÇEġĠTLĠ GELĠRLER
80.108,54
---------------------------7.226.620,39 TL
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B.Performans Bilgileri
1.Faaliyet ve Proje Bilgileri
Belediyemiz 2009 yılı faaliyet ve projelerimize iliĢkin yıl içinde yapılan çalıĢmalar aĢağıda
belirlenmiĢtir.

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzce 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında;
Gelen Evrak :
Giden Evrak :
Resen
:

11.544
7.550
1.397 adet evrak kaydı yapılmıĢtır.

MECLĠS ÇALIġMALARI:
Yazı ĠĢleri Müdürlüğünce Belediye meclisi toplantıları gündeminin yazılması ve
ilanı, toplantı tutanağı ile alınan kararların yazılması ve onayı gereken kararların yetkili
makamların onayına sunulması temin edilmiĢ ve kararlar uygulanmak üzere ilgili
müdürlüklere intikal ettirilmiĢtir.
Belediye meclisimiz 01.01.2009 tarihi ile 31.12.2009 tarihleri arasında 5393 sayılı
Belediye Yasasının 20. maddesi gereğince her ay meclis toplantısı yapmıĢ ve bu
toplantılarda toplam 90 adet karar almıĢ olup, toplantı tarihleri ve karar özetleri aĢağıya
çıkarılmıĢtır.
GÜZELBAHÇE BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 2009 YILI OCAK AY’I TOPLANTISINA AĠT
KARARLAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karar Tar: Karar No: Kararın Özü:
-------------- -------------- ------------------19.01.2009 2009/01
5393 Sayılı Belediye Yasasının 45. Maddesine istinaden yedek
üyelerle
birlikte üye tam sayısının katılımı ile 19.01.2009 günlü meclis
toplantımızda (yedek) meclis üyesi Enis BOZDOĞAN yapılan
gizli oylamayla ve oy birliği ile BaĢkan Vekili seçilmiĢtir.
26.01.2009 2009/02
5393 sayılı Belediye Kanunun 19. 33. 25. ve 24. maddelerine
göre Divan
Katipliği, Meclis 1. ve 2. BaĢkan Vekilliği, Encümen Üyeleri,
Denetim Komisyonu ve Meclis Ġhtisas Komisyonlarının
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26.01.2009 2009/03
AVCI ve

seçimlerinde; DĠVAN KATĠPLĠĞĠNE, yapılan gizli oylama
sonucu Berna DOKUCU, Eylem CAN ÖZDĠL oy birliği ile
seçilmiĢlerdir. MECLĠS BAġKAN
VEKĠLLĠĞĠNE, yapılan gizli oylama sonucu Muzaffer ÇETĠN 1.
, Hasibe MÜLDÜR 2. BaĢkan Vekilliğine oy birliği ile
seçilmiĢlerdir. ENCÜMEN ÜYELĠĞĠNE, yapılan gizli oylama
sonucu Hasibe MÜLDÜR, Tülay ÖZġENGEZER oy birliği ile
seçilmiĢlerdir. DENETĠM KOMĠSYON ÜYELĠĞĠNE, yapılan gizli
oylama sonucu Eylem CAN ÖZDĠL, Berna DOKUCU, Tülay
ÖZġENGEZER oy birliği ile seçilmiĢlerdir. ĠMAR ĠHTĠSAS
KOMĠSYON ÜYELĠĞĠNE, yapılan açık oylama sonucu Berna
DOKUCU, Tülay ÖZġENGEZER, Muzaffer ÇETĠN oy birliği ile
seçilmiĢlerdir. PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON ÜYELĠĞĠNE,
yapılan açık oylama sonucu Eylem CAN ÖZDĠL, Berna
DOKUCU, AyĢe BAġER oy birliği ile seçilmiĢlerdir. BURS
KOMĠSYON ÜYELĠĞĠNE, yapılan açık oylama sonucu
Muzaffer ÇETĠN, AyĢe BAġER, Hasibe MÜLDÜR oy birliği ile
seçilmiĢlerdir.
Toplantıya katılamayan meclis üyelerinden Funda AKDAĞ
Güven KURT‟ un mazeretleri oy birliği ile kabul edildi.

GÜZELBAHÇE BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 2009 YILI ġUBAT AY’I TOPLANTISINA AĠT
KARARLAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karar Tar: Karar No: Kararın Özü:
-------------- -------------- ------------------03.02.2009 2009/04
Belediye taĢınmazlarının, araçlarının, menkullerinin, kira
gelirlerinin,
ivazsız bağıĢlarının, imar ve zabıta cezalarının, bankalardaki
mevduatlarının, 3. Ģahıslardaki hak ve alacaklarının yukarıda
belirtilen görevlerin ifası amacıyla, özel kanunları dıĢında ve
yine Belediye Encümeni, Belediye BaĢkanlığı ve Ġlgili Ġdare
Amirlerince uygun görülecek yer ve Ģekilde FĠĠLEN KAMU
YARARINDA KULLANILMAK üzere 5393 Sayılı Belediye
Yasasının 14. ve 15. maddeleri gereği (1) yıl süre ve yine
süreye bağlı olmaksızın gerektiğinde tahsisin meclis tarafından
kaldırılmak üzere kamu yararına tahsisine ve fiilen
kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiĢtir.
03.02.2009 2009/05
21 Nisan 2007 tarih, 26500 sayılı Resmi gazete Yayınlanarak
yürürlüğe
giren Geçici iĢçi çalıĢtırılması ile bazı kanunlarda değiĢiklik
yapılması hakkındaki kanunun 3. maddesi gereğince; 2009 yılı
içerisinde Belediyemizde çalıĢtırılması düĢünülen 168 Adam /
Ay mevsimlik iĢçi vizelerinin onaylanması oy birliği ile kabul
edilmiĢtir.
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03.02.2009 2009/06
tesis

03.02.2009 2009/07
TeĢekküllere

03.02.2009 2009/08
Meclis BaĢkan

03.02.2009 2009/09
nolu

BüyükĢehir Belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresince
edilmiĢ su Ģebekesi haricinden suyunu karĢılayan konutlara
iliĢkin çevre temizlik vergisi ile ilgili tarifelerin 7. grup 5.
derecede belirlenen yıllık 20 TL. (yirmitürklirası) tutar üzerinden
tahakkuk ettirilmesi oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, KuruluĢ Sandık ve benzeri
Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu Ġdarelerinin Bütçelerinden
Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 17.07.2006 tarih ve
26231 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren 1. maddesinde de
kamu idarelerinin kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik,
sandık ve benzeri teĢekküllere yapılacak yardımların usul ve
esaslarını düzenlemekte, 4. maddesinde de Mahalli Ġdarelerin
yönetmelik kapsamında olduğu belirtildiğinden, Güzelbahçe
Belediye Spor Kulübü Derneğine 2009 yılında nakdi yardım
yapılması oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince;
ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her
gün için 39. madde uyarınca Belediye BaĢkanına ödenmekte
olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının Üçte Birini geçmemek
üzere Huzur Hakkı Ücretinin ödenmesi oy birliği ile kabul
edilmiĢtir.
Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı mevkiinde yer alan 649
sokağın; meydanın bütünlüğünün sağlanmasını ve trafik
geçiĢini engellediğinden yeĢil alan olarak düzenlenmesi
Ģeklinde hazırlanan plan tadilatı Ġmar Komisyonundan geldiği
Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.

GÜZELBAHÇE BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 2009 YILI MART AY’I TOPLANTISINA AĠT
KARARLAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karar Tar: Karar No: Kararın Özü:
-------------- -------------- ------------------03.03.2009 2009/10
Belediyemiz Zabıta Personeline 2009 Mali Yılı içerisinde aylık
brüt
380,00 TL. (üçyüzseksentürklirası) fazla mesai ücreti ödenmesi
oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
03.03.2009 2009/11
Ġzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2005/499 E sayılı dava
dosyası ile
Belediyemiz ve iĢçimiz Ģoför olarak görev yapan Hüseyin
GÜNEġDOĞDU aleyhinde hizmet sırasında meydana gelen bir
trafik kazası nedeniyle fazlaya iliĢkin haklar saklı tutularak
yasal faizle ayrıca eklemek suretiyle 500,00 TL. maddi ve
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03.03.2009 2009/12
17 ve 2

12.000,00 TL de manevi tazminat istemli dava açılmıĢ olup,
dava dosyası içinde yapılan bilir kiĢi incelemesinde ve dava
öncesi trafik kaza tutanağında Belediye Ģoförümüz % 100
kusurlu bulunmuĢtur.Yargılama sonunda Mahkemece tüm
deliller toplandıktan sonra Belediyemiz ve Ģoförümüz aleyhinde
davacının ıslahına bağlı olarak 1.084,40 TL maddi tazminat,
3.000,00 TL. manevi tazminat olmak üzere toplam 4.084,40
TL.‟ nin olay tarihinden itibaren (31-08-2008) yasal faizi ile
davacıya ödenmesi karar verilmiĢtir. Mahkemece ayrıca,
davacıya 220,56 TL. mahkeme harcı, 328,66 TL. mahkeme
masrafı, 1.150,00 TL davacı vekiline vekalet ücreti ödenmesine
davalılar vekillerine de toplam 575,00 TL. vekalet ücreti
ödemesine karar verilmiĢtir. Karar henüz kesinleĢmemiĢtir. Her
iki tarafında hükmü temyiz hakkı bulunmaktadır. Hükmün
temyizi halinde Yargıtay davacıya daha fazla
tazminat
ödenmesini öngörebileceği gibi daha az tazminat ödemesini de
öngörebilir. 5393 sayılı Belediye yasasının 18/h maddesine
göre “vergi, resim, harç dıĢında kalan ve miktarı 5.000,00 TL.‟
yi aĢan uyuĢmazlıkların Sulh, Tavsiye ve Feragat ile
çözümlenmesi hususunda Belediye Meclisi karar verir.”
denilmektedir. HUMK 95. maddesine göre “hüküm
kesinleĢinceye kadar
davanın her safhasında feragat ve sulh yapılabilir.”
denilmektedir. 4.084,40 TL. maddi tazminat ve 1.699,22 TL
yargılama gideri olmak üzere 5.783,62 TL. bedelin davacıya
FAĠZDEN FERAGAT ETMESĠ ve HÜKMÜ HER ÜÇ
TARAFINDA TEMYĠZ ETMEMEMSĠ ġARTIYLA defaten ve
peĢinen ödenmesi hususunda sulh yapılarak borcun tasfiyesi,
söz konusu Ģartlarla sulh mümkün olmadığı takdirde hükmün
temyiz edilerek yasal yolların tüketilmesi oy birliği ile kabul
edilmiĢtir.
Ġzmir Ġli, Güzelbahçe Ġlçesi, Atatürk Mahallesi, 682 Sokak, No:
paftada bulunan kamuya terki yapılmıĢ park alanına “Gülsüm
Nine Parkı” isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiĢtir.

GÜZELBAHÇE BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 2009 YILI NĠSAN AY‟I TOPLANTISINA AĠT
KARARLAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karar Tar: Karar No: Kararın Özü:
-------------- -------------- ------------------07.04.2009 2009/13
5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. 33. 25. ve 24. maddelerine
göre Divan
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07.04.2009 2009/14
Mehmet

07.04.2009 2009/15
sonucu 4

07.04.2009 2009/16
Yelki

Katipliği, Meclis 1. ve 2. BaĢkan Vekilliği, Encümen Üyeleri ve
Meclis
Ġhtisas
Komisyonlarının
seçimlerinde;
DĠVAN
KATĠPLĠĞĠNE, yapılan gizli oylama sonucu 2 yıl süre ile AyĢe
AKIN ve Leyla CENGĠZ (ASĠL), Ġhsan SEYHAN ve Memet
EREN (YEDEK) üye olarak oy birliği ile seçilmiĢlerdir. MECLĠS
BAġKAN VEKĠLLĠĞĠNE, yapılan gizli oylama sonucu 2 yıl süre
ile 1. BaĢkan Vekilliğine Alparslan KANDEMĠR, 2. BaĢkan
Vekilliğine Enis BOZDOĞAN oy birliği ile seçilmiĢlerdir.
ENCÜMEN ÜYELĠĞĠNE, yapılan gizli oylama sonucu 1 yıl süre
ile Ġhsan SEYHAN ve Leyla CENGĠZ oy birliği ile seçilmiĢlerdir.
ĠMAR KOMĠSYON ÜYELĠĞĠNE, yapılan açık oylama sonucu 1
yıl süre ile Mehmet SOYOĞLU, Alparslan KANDEMĠR, Özer
ERTUĞRUL, Memet EREN ve Sadık Ali DĠNÇ oy birliği ile
seçilmiĢlerdir. PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON ÜYELĠĞĠNE,
yapılan açık oylama sonucu 1 yıl süre ile Mehmet SOYOĞLU,
AyĢe AKIN, Özer ERTUĞRUL, Enis BOZDOĞAN ve Sadık Ali
DĠNÇ oy birliği ile seçilmiĢlerdir. KESĠN HESAP KOMĠSYON
ÜYELĠĞĠNE, yapılan açık oylama sonucu 1 yıl süre ile Mehmet
SOYOĞLU, AyĢe AKIN, Özer ERTUĞRUL, Enis BOZDOĞAN
ve Sadık Ali DĠNÇ oy birliği ile seçilmiĢlerdir. SAĞLIK VE
ÇEVRE KOMĠSYON ÜYELĠĞĠNE, yapılan açık oylama sonucu
1 yıl süre ile Mehmet SOYOĞLU, Alparslan KANDEMĠR, Özer
ERTUĞRUL, Memet EREN ve Cihan HANYALI oy birliği ile
seçilmiĢlerdir. SOSYAL HĠZMETLER KOMĠSYON ÜYELĠĞĠNE,
yapılan açık oylama sonucu 1 yıl süre ile AyĢe AKIN, Leyla
CENGĠZ ve Ġhsan SEYHAN oy birliği ile seçilmiĢlerdir.
Kıyı Ege Belediyeler Birliğine, Belediye BaĢkanı ile birlikte
SOYOĞLU ve Leyla CENGĠZ (ASĠL), Memet EREN ve Enis
BOZDOĞAN (YEDEK) üye olarak seçilmeleri oy birliği ile kabul
edilmiĢtir.
4081 Sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince yapılan gizli oylama
yıl süre ile Çiftçi Malları Koruma Heyetine Ġbrahim KAYRAN,
Atila GÜVEN, Mehmet AVKIRAN, Mehmet GÖRGÜLÜ, Kadir
Erhan ÖZER (ASĠL) üyeliğe; Ali BERKANT, Rıza ÖZKAN,
Hasan MENTEġE, Abbas TÜRKELLĠ, Mehmet KARADENĠZ
(YEDEK) üyeliğe oy çokluğu ile seçilmiĢlerdir. Murakabe
Heyetine yapılan gizli oylama sonucu Selahattin ERBAY,
Osman GÜR, Mehmet ĠNCE, Kamuran ERGĠN, Cengiz
ÜRETKEN (ASĠL) üyeliğe; Abdullah TOSUN, Rıfkı BOZKURT,
Ali ÜNLÜ, M. Sadık PEKMEZCĠ ve Ahmet BAYRAM (YEDEK)
üyeliğe seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
5747 Sayılı Yasa gereği Belediyemiz sınırlarına dahil edilen
Beldesi Atatürk Mahallesi isminin “MUSTAFA KEMAL PAġA”
Mahallesi olarak değiĢtirilmesi oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
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10.04.2009 2009/17
YILI

10.04.2009 2009/18
eren Yelki

5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince hazırlanan “2008
FAALĠYET RAPORU” BaĢkanlıkça okutturularak müzakere
edilmiĢ olup, Meclis Üyelerinden Sadık Ali DĠNÇ ve Cihan
HANYALI‟ nın çekimser oylarına karĢılık oy çokluğu ile kabul
edilmiĢtir.
5747 Sayılı Kanun ile tüzel kiĢiliği 29.03.2009 tarihinde sona
Belediyesinin 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince
hazırlanan “2008 YILI FAALĠYET RAPORU” BaĢkanlıkça
okutturularak müzakere edilmiĢ olup, oy birliği ile kabul
edilmiĢtir.

GÜZELBAHÇE BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 2009 YILI MAYIS AY‟I TOPLANTISINA AĠT
KARARLAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karar Tar: Karar No: Kararın Özü:
-------------- -------------- ------------------04.05.2009 2009/19
Ġzmir Ziraat Odası tarafından yapılan itiraz neticesinde
yenilenen, 4081
Sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince yapılan gizli oylama
sonucunda Çiftçi Malları Koruma Heyetine Ġbrahim KAYRAN,
Atila GÜVEN, Mehmet AVKIRAN, Ali ARSLAN, Kadir Erhan
ÖZER (ASĠL) üyeliğe; Ali BERKANT, Ethem ARSLAN, Mustafa
ERTUĞRUL, Ġbrahim ONBAġI, Mustafa ÖZER (YEDEK)
üyeliğe oy birliği ile seçilmiĢlerdir. Murakabe Heyetine yapılan
gizli oylama sonucu Metin GÖRGÜLÜ, Mehmet ĠNCE, Rıfkı
BĠR, Nihat AKDAĞ, Osman GÜR (ASĠL) üyeliğe; Kamuran
ERGĠN, Ömer Ali OĞUZ, Abdullah TOSUN, Rıfkı BOZKURT,
Ali ÜNLÜ (YEDEK) üyeliğe oy birliği ile seçilmiĢlerdir.
04.05.2009 2009/20
BirleĢmiĢ Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının Ġnsan Haklarının
Korunması ve GeliĢtirilmesi Ortak Programı (BMOP)
çerçevesinde Ġzmir‟de oluĢturulan Yerel EĢitlik ve Eylem Planı
ÇalıĢmalarında, Belediyemizin de Kadın - Erkek EĢitliğini ve
toplumsal cinsiyet eĢitliği yaklaĢımını Yerel Yönetim AnlayıĢını
yerleĢtirmek, Kadınların Yerel Karar alma süreçlerine katılımını
arttırmak, Kadınların gündelik yaĢam koĢullarını iyileĢtirici yerel
plan, program ve politika stratejilerini belirlemek, bunların
uygulanırlığı ile sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, 5393
Sayılı Belediye Kanununun 4. maddesine göre kurulan
Yerel EĢitlik Komisyonu adının Kadın - Erkek EĢitliği
Komisyonu olarak değiĢtirilmesi ile birlikte AyĢe AKIN, Leyla
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04.05.2009 2009/21
SEYHAN

04.05.2009 2009/22
Belediye

08.05.2009 2009/23

08.05.2009 2009/24
Bütçesi

CENGĠZ, Alparslan KANDEMĠR, Memet EREN ve Cihan
HANYALI‟ nın 1 yıl süre ile Kadın – Erkek EĢitliği Komisyonuna
seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Ege Belediyeler Birliğine, Belediye BaĢkanı ile birlikte Ġhsan
(ASĠL), Mehmet SOYOĞLU‟nun (YEDEK) üye olarak
seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Belediyemizde bulunan teknik personelin eksikliği nedeniyle,
ve bağlı kuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke
ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin; kadro değiĢikliği baĢlığını
taĢıyan 11. madde gereğince; belediyemizde münhal bulunan
3. derece Teknisyen kadrosunun iptal edilerek, 8. derece
Mühendis kadrosuna dönüĢtürülmesi oy birliği ile kabul
edilmiĢtir.
2008 Mali Yılı Gelir Bütçesi 1.463.766,28 TL. ve Gider Bütçesi
1.500.851,32 TL. olarak Kesin Hesap Komisyonundan geldiği
Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
2008 Mali Yılı Gelir Bütçesi 6.034.427,33 YTL. ve Gider
8.526.112,79 YTL. olarak Kesin Hesap Komisyonundan geldiği
Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.

GÜZELBAHÇE BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 2009 YILI HAZĠRAN AY‟I TOPLANTISINA AĠT
KARARLAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karar Tar: Karar No: Kararın Özü:
-------------- -------------- ------------------04.06.2009 2009/25
Üyesi bulunduğumuz Yarımada Belediyeler Birliği meclisinde
görev
yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucu Ġhsan SEYHAN,
Memet EREN (ASĠL), AyĢe AKIN‟ ın (YEDEK) üye olarak
seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
04.06.2009 2009/26
5393 Sayılı Yasanın 49. maddesinin 5. fıkrası gereğince;
Belediye
BaĢkan Yardımcılığı görevine atanan Meclis Üyesi Leyla
CENGĠZ‟ e Belediye BaĢkanına verilen ödeneğin 2/3‟ünü
aĢmamak üzere 31.12.2009 tarihine kadar aylık brüt ödeneğin
ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
04.06.2009 2009/27
Belediyemizde SözleĢmeli Mühendis olarak çalıĢtırılan
ġebnem
KARAMAN‟ ın meclisimizin 02.12.2008 tarih, 77 sayılı kararı ile
belirlenen net ücreti sözleĢmeli personele ödenecek ücret
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04.06.2009 2009/28

04.06.2009 2009/29
yürürlüğe

04.06.2009 2009/30
745, 746,

04.06.2009 2009/31
olan 2345

tabanlarının altında kalması sebebi ile Maliye Bakanlığının
07.01.2009 tarih, 147 sayılı genelgesine ekli tablo cetvelinde
yer alan 1.453,86 TL. (BindörtyüzelliüçliraseksenaltıkuruĢ)
olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Belediyemizde SözleĢmeli Veteriner olarak çalıĢtırılan Belgin
TAġDELEN‟in (BĠRDAL) meclisimizin 02.12.2008 tarih, 80
sayılı kararı ile belirlenen net ücreti sözleĢmeli personele
ödenecek ücret tabanlarının altında kalması sebebi ile Maliye
Bakanlığının 07.01.2009
tarih, 147 sayılı genelgesine ekli tablo cetvelinde yer alan
1.357,58
TL.
(BinüçyüzelliyediliraellisekizkuruĢ)
olarak
belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
31.05.2009 tarih, 27244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri
Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değiĢiklik
yapılmasına iliĢkin yönetmelik gereğince; Norm Kadro
Standartları C-5 Cetvelinde Belediyemiz memur kadroları 107
olarak belirlenmiĢtir. Bu nedenle; C-5 grubunda yer alan yeni
ihdas kadrolarımız 1 Temizlik ĠĢleri Müdürü, 1 Zabıta Müdürü, 1
Zabıta Komiseri, 1 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü, 1 Park ve
Bahçeler Müdürü, 2 Uzman, 4 ġef, 2 Mali Hizmetler Uzmanı, 1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 6 Antrenör, 1 Peyzaj
Mimarı, 1 ġehir Plancısı, 1 Mimar, 1 Mühendis, 2 Teknisyen, 1
Pedagog, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Kaloriferci, 1 Hizmetli, 9 Zabıta
Memuru kadroları ihdas edilmesi gerekmektedir. 31.05.2009
tarih, 27244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren Belediyemiz Norm Kadro Standartları Cetvellerinde
belirtilen sürekli iĢçi sayımızda 54 olarak belirlenmiĢtir. Söz
konusu yönetmelik kapsamında mevcut kadrolarımıza ilave
olarak hazırlanan Belediyemiz Norm Kadro ve TeĢkilat ġeması
oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġlçesi, Yalı Mahallesi, 740, 741, 742, 743, 744,
747, 4195, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756 nolu parseller
1/1000 ölçekli Nazım Ġmar Planında Kıyı Gezi Yolu (plajdinlenme-eğlence-su sporları-iskele-çekek v.b.) alanına isabet
etmekte olup; söz konusu parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama
imar planında kıyı kenar çizgisi ile MithatpaĢa Caddesi
arasında kalan kısmının 1/5000 ölçekli nazım imar planı
doğrultusunda Kıyı Gezi Yolu (plaj-dinlenme-eğlence-su
sporları-iskele-çekek
v.b.)
olarak
belirlenmesi
Ġmar
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Yaka Mahallesi, Mülkiyeti Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait
nolu parselin 1/1000 ölçekli Ġmar Planında Dini ve Sosyal Tesis
Alanı (Cem Evi ve Tahtacı Kültür Evi) Ģeklinde ayrılması ve
2346, 2331 ve 2332 nolu parsellerin imar hatlarının imar adası
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04.06.2009 2009/32
3277

04.06.2009 2009/33
1347 nolu

04.06.2009 2009/34
tamamının

bütününde değerlendirilmesi diğer parsellerin yapılaĢmasında
sorun yaĢanabileceği için komisyonca uygun görülmemiĢ olup,
Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul
edilmiĢtir.
Mülkiyeti Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait olan Yalı Mahallesi,
nolu parsel hissedarı meri imar planında mevcut evinin bir
kısmının yolda kaldığını ve imar hatlarının mevcut imar aflı
evine uygun Ģekilde yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan
değiĢikliği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan bütünlüğünü
bozacağından komisyonumuzca uygun görülmemiĢ olup, Ġmar
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Yalı Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 8580 m2
parsel meri imar planında A-n 0.25 / 0.75 yapı nizamlı konut
adası ve park alanı olarak ayrılmıĢtır. Karayolları II. Bölge
Müdürlüğünün 22.12.2006 tarih, 53207 sayılı yazılarında;
Güzelbahçe Belediyesince
04.06.1998 tarih, 35 sayılı Belediye Meclis Kararı ile
Karayolları Tesis Alanı Konut Adasına dönüĢtürülmüĢ olup,
3194 Sayılı Ġmar Kanununun 14. ve 21. maddesine istinaden
alınan meclis kararının ilgili kurum ve kuruluĢlardan görüĢ
alınmadan
hazırlanması
sebebi
ile
yönetmeliğin
uygulanmadığını ve konunun düzeltilerek 1347 nolu parselin
tekrar Karayolları Tesis Alanı olarak düzenlenmesi talep
edilmiĢtir. söz konusu bölgede 1/1000 ölçekli revizyon imar
planı Güzelbahçe Belediye Meclisince 04.06.1998 tarih, 35
sayılı meclis kararı ile onaylandıktan sonra Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi tarafından 14.12.1998 tarih, 1772 değiĢiklik no ile
onaylanmıĢtır. Bölgede yapılan revizyon imar planına istinaden
kullanım kararı değiĢtirilen 1347 nolu parselin 1/5000 ölçekli
nazım imar planına uygun hale getirilmesi gerektiği
belirtilmiĢtir. Fakat 1347 nolu parselin bulunduğu bölge itibari
ile mevcut eğitim alanının bitiĢiğinde olması, MithatpaĢa
Caddesi üzerinde olması ve etrafının konut bölgesi olması,
mevcut kullanımın bölge ile uyum sağlamaması sebebi ile
Belediyemizin ihtiyaçları da göz önüne alınarak Maliye
Hazinesine ait olan 1347 nolu parselin mevcut imar planında
konut adası olan kısmının Belediye Hizmet Alanı E: 1.00,
çekme mesafeleri 5 metre olacak Ģekilde düzenlenmesi Ġmar
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġlçesi, Çelebi Mahallesi, 1 pafta 29 nolu parselin
Uygulama Ġmar Planına göre YeĢil Alan (Eski Kilise) olarak
belirlendiği ancak söz konusu parselde Ġzmir 1 Numaralı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 23.06.2006
tarih, 2176 sayılı yazılarında parsel içinde herhangi bir eski
eserin bulunmadığı belirtildiğinden plan yapımına ait esaslara
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04.06.2009 2009/35
bulunduğu

04.06.2009 2009/36
olan

04.06.2009 2009/37
tarih ve

04.06.2009 2009/38
onaylı

dair yönetmeliğinin 27. maddesine istinaden komisyonumuzca
uygun görülmemiĢ olup, Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle
oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġlçesi, Atatürk Mahallesi, 574 ada, 12 parselin
adada imar hattının meydanda oluĢacak trafik akıĢını
engellemeyecek Ģekilde değiĢtirilmesi ve 29.06.1989 tarih
onaylı Uygulama Ġmar Planına göre yapılaĢma hakkının tekrar
verilebilmesi amacı ile parsele A-2, KAKS: 0,80 olacak Ģekilde
plan değiĢikliği talebi Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy
birliği ile kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġlçesi, Atatürk Mahallesi mülkiyeti Belediyemize ait
4653 nolu parsel mevcut imar planında emsal: 1,20 Hmax:
9,80 metre olacak Ģekilde Çok ĠĢlevli Belediye Hizmet Alanı
olarak belirlenmiĢ, Belediye Hizmet Binamızın yetersiz olması
mevcut düğün salonunun halkımıza cevap vermemesi sebebi
ile söz konusu parselin Çok ĠĢlevli Belediye Hizmet Alanı
emsal: 1,20 Hmax: 12,80 metre olacak Ģekilde ve imar hattı
içerisinde kalan Maliye Hazinesine ait 4652 nolu parselin
bulunduğu alanın imar uygulaması sırasında imar kanununun
16. maddesine istinaden uygulama yapabilecek Ģekilde
çözümlenmesi amaçlı mevcutta Jandarma Karakolunun
bulunduğu alanın Resmi Tesis Alanı, Hmax: 6,80 metre ve
çekme mesafeleride belirtilerek hazırlanmıĢ olan plan
değiĢikliği Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile
kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġçkili Yerler Bölgesinin tespiti amacı ile 10.08.2005
25092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
2005/9207 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına iliĢkin
yönetmeliğin içkili yer bölgesinin tespiti baĢlıklı 29. maddesi ile
içkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler baĢlıklı 30.
maddesine göre hazırlanan Ġçkili Yerler Krokisi Ġmar, Sağlık ve
Çevre Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul
edilmiĢtir.
Ġzmir Ġli, Güzelbahçe Ġlçesi, Kahramandere Mahallesi, 1996 yılı
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan Notlarından binalara kot
verilmesi ile ilgili; “Kot verilirken kitle köĢegenlerinin orta
noktası ± 0.00 noktası kabul edilir. ± 0.00 kotunun altında
TAKS ile belirlenen kat alanının % 25‟inden fazla müĢtemilat
(otopark dahil) katı yapılamaz. ± 0.00 kotunun altı, kat
kazanılmak amacı ile hafredilemez. Sağlam zemine ulaĢmak
amacı ile ± 0.00 kotunun hafredilmesi gerektiği durumlarda
müĢtemilat ve otopark dıĢındaki kapalı alanlar KAKS‟ a
dahildir.” denilmektedir. 1996 yılı onaylı Kahramandere
Mahallesi
Uygulama
Ġmar
Planı
Lejant
notlarının
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04.06.2009 2009/39
1/1000

04.06.2009 200940
MAHALLESĠ”

onaylanmasından sonra; Güzelbahçe‟nin tümünü kapsayacak
Ģekilde hazırlanan ve Güzelbahçe Ġlçesi Ġmar planı Lejant
Notlarının 10. maddesi konulu plan lejant notu değiĢikliği
Meclisimizin 03.08.2005 tarih 34 sayılı kararı ile ve Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi tarafından 10.04.2006 gün ve 2417
değiĢiklik no ile onaylanmıĢtır. 10. madde olarak belirtilen
binalara kot verilmesi ile ilgili plan lejant notu değiĢikliğinin tüm
Güzelbahçe için geçerli olması sebebi ile yukarıda belirtilmiĢ
olan Kahramandere Mahallesi 1996 yılı onaylı 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Plan Notlarından binalara kot verilmesi ile ilgili
maddelerin kaldırılması talebi Ġmar Komisyonundan geldiği
Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġlçesi, Kahramandere Mahallesi 1996 yılı onaylı
ölçekli Uygulama Ġmar Planı Notlarında yer alan “Çöp Alanı
Kaldırılmadan Uygulama Yapılamaz” maddesinin Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesinin Ruhsat ve Denetim Raporuna
istinaden kaldırılmasına ait plan notu değiĢikliği hazırlanmıĢ ve
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesince 27.10.1998 tarih 1767
değiĢiklik no ile Mahalli Çevre Kurulunun 27.08.1998 tarih,
120/19998/8 sayılı kararına göre onaylanmıĢtır. Bu sebeple
onaylanan konut alanlarında “Çöp Alanının, Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliğinin 30. maddesine ve bu yönetmeliğe
dayanılarak yayınlanan Katı Atık Depo Alanlarının Yönetimi ile
ilgili yönergeye göre rehabilite edilmesi, yeĢillendirilmesi, gaz
ve sızıntı sularının tahliye sistemlerinin yapılması, yapılacak
zemin etüdleri sonucunda kaymanın önlenmesi için istinad
duvarı ve benzeri önlemlerin alınması ve bu önlemlerin
alındığının tespitinden sonra Ġmar Planı Sınırları içindeki
inĢaatlara Yapı Kullanma Ġzni verilebilir.” ġeklindeki Plan
Notunun; eski çöp deponi alanının çok yakınında olması ve bu
bölgeyi etkilemesi sebebi ile Hürriyet Caddesi, 693 sokak ile
792 sokak, 780 sokak ile sınırlanan alan içerisinde
uygulanacak Ģekilde; “Çöp Alanının, Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliğinin 30. maddesine ve bu yönetmeliğe dayanılarak
yayınlanan Katı Atık Depo Alanlarının Yönetimi ile ilgili
yönergeye göre rehabilite edilmesi, yeĢillendirilmesi, gaz ve
sızıntı sularının tahliye sistemlerinin yapılması, yapılacak
zemin etüdleri sonucunda kaymanın önlenmesi için istinad
duvarı ve benzeri önlemlerin alınması ve bu önlemlerin
alındığının tespitinden sonra Hürriyet Caddesi, 693 sokak, 792
sokak, 780 sokak ile sınırlı alan içerisinde kalan inĢaatlara yapı
kullanma izni verilebilir.” ġeklinde tekrar düzenlenmesi Ġmar
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe
Cumhuriyet
Mahallesi
isminin
“YELKĠ
olarak değiĢtirilmesi oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
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04.06.2009 2009/41
Belediyemizde

2009

yılı

içerisinde

5620

Sayılı

Kanun

çerçevesinde

çalıĢtırılması düĢünülen (5 Ay 29 Gün Süreli) 132 Adam/Ay
Mevsimlik ĠĢçi vize iĢlemlerinin meclisimizce Onay‟lanması oy
birliği ile kabul edilmiĢtir.
GÜZELBAHÇE BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 2009 YILI TEMMUZ AY‟I TOPLANTISINA AĠT
KARARLAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karar Tar: Karar No: Kararın Özü:
-------------- -------------- ------------------01.07.2009 2009/42
Personel sayımızın artması ve personel iĢlerinin yoğunluğu
nedeniyle
ihdas edilen 1 derece Park ve Bahçeler Müdür kadrosunun
iptal edilerek, 1 derece Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
kadrosunun ihdas edilmesi oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
01.07.2009 2009/43
Güzelbahçe Ġlçesi, Yelki, Cumhuriyet Mahallesi, 13D-4b
paftada 151 ada
1 parselin doğusunda kamuya ait yeĢil alanda 4.60 metre x
7.50 metre ebatlarında yaklaĢık 34.50 m2‟lik trafo yeri
ayrılması Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile
kabul edilmiĢtir.
07.07.2009 2009/44
Güzelbahçe Ġlçesi, plan lejant notlarından 10. madde ile ilgili
DanıĢtay 6.
Dairesinin 2008/6637 esas nolu ve 2008/9488 nolu kararı
gereğince; 10. maddenin Sahil Kesimi ve Köy Kesimi
maddelerinde geçen “Subasman altında iç temiz yüksekliği
2.20 metreyi aĢmamak kaydı ile max. 1 bodrum katı yapılabilir.
Bodrumlar inĢaat emsaline dahil değildir. MüĢtemilat olarak
kullanılır. Bu kat iskan edilemez.” kısmının “Subasman altında
max. 1 bodrum katı yapılabilir. Bodrumlar inĢaat emsaline dahil
değildir. Bu kat iskan edilemez” Ģeklinde ve; “Ancak binaların
zemin katının altında zorunlu olarak sığınak yapılması
gerektiğinde müĢtemilat sığınak olarak kullanılabilir. Bu
takdirde 2.20 m. Ģartı aranmaz.” kısmının “Bodrum katta
sığınak yapılması gerekli hallerde sığınaklar amaçları dıĢında
kullanılamaz” Ģeklinde değiĢtirilmesi
Ġmar Komisyonundan
geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
07.07.2009 2009/45
Ġzmir Ġli, Güzelbahçe Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, L17b-3d-3d
pafta,
2106 ve 2107 parsellerin 19 nolu imar uygulamasındaki
terklerle oluĢan kamuya ait yeĢil alanın rekreasyon alanı olacak
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07.07.2009 2009/46
hazırlanan

Ģekilde hazırlanan plan tadilatı Ġmar Komisyonundan geldiği
Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
5393 Sayılı Yasanın 15. maddesinin (b) bendine göre
Güzelbahçe Belediyesi Zabıta Yasakları ve Uygulama
Yönetmeliği 5393 Sayılı Yasanın 18. maddesinin (m) bendi
gereğince oy birliği ile kabul edilmiĢtir.

GÜZELBAHÇE BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 2009 YILI AĞUSTOS AY‟I TOPLANTISINA AĠT
KARARLAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karar Tar: Karar No: Kararın Özü:
-------------- -------------- ------------------03.08.2009 2009/47
5831 Sayılı Kanun gereğince hazine adına orman sınırı dıĢına
çıkarılmıĢ
ve çıkarılma iĢlemi kesinleĢmiĢ alanların kadastro
çalıĢmalarında görev yapmak üzere, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu ve 3402 Sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince;
Abdullah ERTAġ, Mehmet TEKĠN, Mansur CAN, Hüseyin
TURANLIOĞLU, Mehmet KARAMAN, Muharrem ARSLAN ve
Yusuf Oktay ÖZER‟ in bilirkiĢi olarak belirlenmeleri oy birliği ile
kabul edilmiĢtir.
03.08.2009 2009/48
5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesine istinaden, dönem baĢına
kadar
görev yapmak üzere Esnaf Komisyonu Kurulması ile Alparslan
KANDEMĠR, Özer ERTUĞRUL, Memet EREN, Leyla CENGĠZ
ve Cihan HANYALI‟ nın Komisyon Üyeliğine seçilmeleri oy
birliği ile kabul edilmiĢtir.
07.08.2009 2009/49
Ġzmir Ġli, Güzelbahçe Ġlçesi, 29.07.1996 tarih onaylı 1/1000
ölçekli
uygulama imar planı notlarında yer alan “Ġmar planı üzerinde
(U) yazılı yapı adalarında kadastral parsele isabet eden
kentsel sosyal ve teknik altyapı alanları ile ilgili tesisler yol,
meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeĢil saha, cami,
karakol, pazaryeri, resmi yapılar ve tesisler, eğitim tesisleri,
sosyal ve kültürel tesisler, sağlık tesisleri, spor tesis alanları,
belediye hizmet alanları vb. umumi hizmetlere ayrılan alanlar
kamu eline geçmeden imar uygulaması yapılamaz” notunun
DanıĢtay Altıncı Dairesinin 2007/6379 esas no ve 2009/3943
sayılı kararına istinaden kaldırılması Ġmar Komisyonundan
geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
07.08.2009 2009/50
Yelki ve Mustafa Kemal PaĢa Mahallelerini kapsayan 1/1000
ölçekli
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07.08.2009 2009/51
1 parselde

07.08.2009 2009/52
adresinde

07.08.2009 2009/53
ve L17B-

07.08.2009 2009/54
mahalli

Uygulama Ġmar Planı notlarına ilave edilmesi gerekli görülen
plan notları: 1-) Ada ayrım çizgileri ile mülkiyet sınırlarının tam
çakıĢmaması halinde mülkiyet esas alınacaktır. 2-) Ticaret
Merkezi gösterimi Ģematiktir. Bu gösterimin bulunduğu imar
adalarında zemin kat hariç konut yapılabilir. 3-) MaraĢal Fevzi
Çakmak Caddesi, Ġnönü Caddesi, Atatürk Caddesi, ġehit
Ġlhami Yılmaz Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Namık Elal
Caddesi ve 251 sokaktan cephe alan parsellerde zemin
katlarında sadece günlük ticarete yönelik bağımsız bölümler
oluĢturulabilir Ģeklinde hazırlanan plan değiĢikliği Ġmar
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Ġzmir Ġli, Güzelbahçe Ġlçesi, Kahramandere Mahallesi, 818 ada
kayıtlı Belediyemiz mülkiyetindeki Sosyal ve Kültürel Tesis
Alanı imarlı parselin “Müzik Terapi ve Duygu Durum Enstitüsü”
yapılmak amacı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne
tahsis edilmesi talebi Ġmar Planlarındaki mevcut durum ile
inĢaatı yapılması düĢünülen yapının kullanım amaçları farklı
olduğundan talebin reddi Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle
oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Ġzmir Ġli, Güzelbahçe Ġlçesi, Yelki Mahallesi, 501 Sokak, No: 5
L17-b-18-a-1-c, L17-b-18-a-2-d, L17-b-18-a-4-b, L17-b-18-a-3a paftalara ve kadastral 520 nolu parselde bulunan, 1/1000
ölçekli uygulama imar planına istinaden Pazar Alanına isabet
eden alan ile ilgili Belediyemizin ihtiyaçları göz önüne alınarak
B.H.Z., Emsal: 1.00, Hmax: 9.80 metre olacak Ģekilde
hazırlanan plan tadilatı Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy
birliği ile kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġlçesi, Kahramandere Mahallesi, 818 ada 1 parsel
13C1D paftada kayıtlı taĢınmaz üzerine Dokuz Eylül
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Sağlık ve Sosyal, Kültürel
amaçları olan “Müzik Terapi ve Duygu Durum Enstitüsü”
inĢaatı yapılması talebi Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle
oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
5393 Sayılı Belediye Yasasının 14/a maddesinde, “Belediyeler
müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla kültür ve sanat, turizm,
tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, geliĢtirme hizmetlerini
yapar veya yaptırır” denilmektedir. 5393 Sayılı Belediye
Yasasının 13. maddesinde “Belediye, hemĢerileri arasında
sosyal ve kültürel iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve kültürel değerlerin
korunması konusunda gerekli çalıĢmaları yapar, bu
çalıĢmalarda sivil toplum kuruluĢlarının katılımını sağlayacak
önlemler alır.” denilmektedir. 5253 Sayılı Dernekler Yasasının
10. maddesinde “Dernekler, kamu kurum ve kuruluĢları ile
görev alanına giren konularda ortak projeler yürütebilir, bu
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07.08.2009 2009/55

07.08.2009 2009/56
Güvenlik

07.08.2009 2009/57
mahalli

projelerin gerçekleĢtirilmesinde kamu kurum ve kuruluĢları
proje maliyetlerinin % 50‟si oranında ayni ve nakdi katkı
sağlayabilirler” denilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Yasasının
75/c maddesinde de “kamu yararına çalıĢan dernekler” ile
belediyeler ortak hizmet projeleri geliĢtirebilir” denilmektedir.
Ġlçemizde, kültür, sanat, çağdaĢ eğitim ve sosyal hizmet
faaliyetlerini yerine getirmek, desteklemek, geliĢtirmek, bu
faaliyetler yapmak ve yaptırmak, sivil toplum kuruluĢlarının bu
kapsamla ilgili faaliyetlerini desteklemek, iĢbirliği içinde
katılımını sağlamak Belediyemizin görevleri arasında
bulunduğundan Belediyemize ait taĢınmazın 5393 Sayılı
Belediye Yasasının 18/e maddesine istinaden 1 yıl süre ile
Belediyemiz ile ortak hizmet projeleri geliĢtirmek koĢuluyla ve
tahsis bedelinin de Belediyemizin yetkili organlarınca
belirlenmesi suretiyle kamu yararı amacı güden Atatürkçü
DüĢünce Derneğine tahsis edilmesi Bütçe Komisyonundan
geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Belediyemiz bünyesinde kurulması amaçlanan; 100.000.TL.
(YüzbinTürkLirası) sermayeli GÜZE-BEL Temizlik, Park ve
Bahçe Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketinin ana
sözleĢmesi hazırlanarak % 99 sermaye payı Belediyemizin, %
1 sermaye payı Hasan ÖZTÜRK‟ e ait olmak üzere ortaklığın
kabulü Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul
edilmiĢtir.
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Özel
Hizmetlerine Dair Kanun Uygulamasına iliĢkin yönetmelik
hükümleri gereğince Özel Güvenlik ġirketinden hizmet satın
alınması Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy çokluğu ile
kabul edilmiĢtir.
5393 Sayılı Belediye Yasasının 14/a maddesinde, “Belediyeler
müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla kültür ve sanat, turizm,
tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, geliĢtirme hizmetlerini
yapar veya yaptırır” denilmektedir. 5393 Sayılı Belediye
Yasasının 13. maddesinde “Belediye, hemĢerileri arasında
sosyal ve kültürel iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve kültürel değerlerin
korunması konusunda gerekli çalıĢmaları yapar, bu
çalıĢmalarda sivil toplum kuruluĢlarının katılımını sağlayacak
önlemler alır.” denilmektedir. 5253 Sayılı Dernekler Yasasının
10. maddesinde “Dernekler, kamu kurum ve kuruluĢları ile
görev alanına giren konularda ortak projeler yürütebilir, bu
projelerin gerçekleĢtirilmesinde kamu kurum ve kuruluĢları
proje maliyetlerinin % 50‟si oranında ayni ve nakdi katkı
sağlayabilirler” denilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Yasasının
75/c maddesinde de “kamu yararına çalıĢan dernekler” ile
belediyeler ortak hizmet projeleri geliĢtirebilir” denilmektedir.
Ġlçemizde, kültür, sanat, çağdaĢ eğitim ve sosyal hizmet
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07.08.2009 2009/58
Belediyesine

07.08.2009 2009/59
2a pafta,

faaliyetlerini yerine getirmek, desteklemek, geliĢtirmek, bu
faaliyetler yapmak ve yaptırmak, sivil toplum kuruluĢlarının bu
kapsamla ilgili faaliyetlerini desteklemek, iĢbirliği içinde
katılımını sağlamak Belediyemizin görevleri arasında
bulunduğundan Belediyemize ait taĢınmazın 5393 Sayılı
Belediye Yasasının 18/e maddesine istinaden 1 yıl süre ile
Belediyemiz ile ortak hizmet projeleri geliĢtirmek koĢuluyla ve
tahsis bedelinin de Belediyemizin yetkili organlarınca
belirlenmesi suretiyle kamu yararı amacı güden Türkiye Emekli
Astsubaylar Derneğine tahsis edilmesi Bütçe Komisyonundan
geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Belediyemize ait (5747 Sayılı Yasa gereği Güzelbahçe
bağlanan Yelki Belediyesi ve Yelki Köyü Tüzel KiĢiliğine ait)
hisseli parseller ve imar hattının tahakkuku esnasında yol
fazlası olarak Belediyemiz adına ihdasen oluĢacak
taĢınmazların ve taĢınmaz hisselerin 3194 Sayılı Ġmar
Kanununun 17. maddesine göre ilgili Ģahıslara satılması Bütçe
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Ġzmir Ġli, Güzelbahçe Ġlçesi, Yelki Beldesi Tapunun L17b-18a2011 2047, 2072, 2087, 2105 parsellerinin 62 nolu imar
uygulamasındaki terklerle oluĢan 1411 m2 yeĢil alan Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesinin 10/12/2008 tarihli kararı ile
rekreasyon alanı olarak belirlenmiĢ olup, Belediyemiz
tasarrufundadır. YaklaĢık 1411 m2‟den ibaret alanda 3194
Sayılı Ġmar Kanunu ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar
Yönetmeliğinin rekreasyon alanlarında yapılabilecek imar
uygulamaları çerçevesinde Ġmar Müdürlüğünün görüĢü alınmak
suretiyle ve yine müdürlükçe hazırlanacak krokiyle
gösterilecek, açık alanlarının ücretsiz kamu kullanımına
serbest olması ve rekreasyon düzenlemesi yapma Ģartıyla
2886 Sayılı Devlet Ġhale Yasasının 64. maddesine göre 10 yıl
süreyle ve yine 2886 Sayılı Devlet Ġhale Yasasının öngördüğü
ihale usulleri ile 3. Ģahıslara Belediyemizin yetkili organlarınca,
5393 Belediye Yasasının 15/h ve 18/e maddelerine istinaden
kiralanması Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile
kabul edilmiĢtir.
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01.09.2009 2009/60
bu

Mülkiyeti Yelki Köyü Tüzel KiĢiliği adına kayıtlı 1878 parsel ile
parsele bitiĢik 1879 parsel 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d
maddesine istinaden 03.04.2006 tarih 2006/36 sayılı Meclis
kararı ile 25 yıllığına rekreasyon alanı olarak Kamu
hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis
edildiğinden tasarruf hakkı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinde
bulunmakta olup 1. Derece Doğal Sit olan söz konusu alanda 1
Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun izninin
olmadığı nedenlerle tahsis ve irtifak hakkı talebi Ġmar
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.

01.09.2009 2009/61
bu

Mülkiyeti Yelki Köyü Tüzel KiĢiliği adına kayıtlı 1878 parsel ile
parsele bitiĢik 1879 parsel 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d
maddesine istinaden 03.04.2006 tarih 2006/36 sayılı Meclis
kararı ile 25 yıllığına rekreasyon alanı olarak Kamu
hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis
edildiğinden tasarruf hakkı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinde
bulunmakta olup 1. Derece Doğal Sit olan söz konusu alanda 1
Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun izninin
olmadığı nedenlerle tahsis ve irtifak hakkı talebi Bütçe
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.

01.09.2009 2009/62
Kulübü olup,

Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü, Ġlçemizin Amatör Spor
Ġzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna bağlıdır. Ayrıca
5253 Sayılı Dernekler Yasasına göre tüzüğü Ġzmir Valiliğince
onaylanmıĢ bir dernektir. 5393 Sayılı Belediye Yasasının 14/b
maddesinde “ Belediyelerin gerektiğinde amatör spor
kulüplerine malzeme verebileceği ve GEREKLĠ DESTEĞĠ
sağlayabileceği” belirtilmiĢtir. 5253 Sayılı Dernekler Yasasının
10. maddesinde “ Dernekler kamu kurum ve kuruluĢları ile
görev alanına giren konularda ortak projeler yürütebilir, bu
projelerin gerçekleĢtirilmesinde kamu kurum ve kuruluĢları
proje maliyetlerinin % 50‟ si oranında ayni ve nakdi katkı
sağlayabilirler” denilmektedir. Dernek, Vakıf, Birlik Kurum,
KuruluĢ, Sandık ve Benzeri TeĢekküllere Genel Yönetim
Kapsamındaki Kamu Ġdarelerinin Bütçelerinden Yardım
Yapılması Hakkında Yönetmeliğin (17/7/2006 tarih ve 26231
sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren) “ 1. maddesinde kamu
idarelerinin kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, sandık
ve benzeri teĢekküllere yapılacak yardımların usul ve
esaslarını düzenlemektedir. denilmekte, 4. maddesinde “
Mahalli Ġdarelerin yönetmelik kapsamında olduğu…” ve (c)
fıkrasında da “ idare bütçelerinden yapılacak NAKDĠ
YARDIMIN” yönetmelikte geçen yardım sözcüğünün karĢılığı
olduğu belirtilmiĢtir. 5393 Sayılı Belediye Yasasının 15/h ve
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07.09.2009 2009/63
Gediz

07.09.2009 2009/64
1/5000

07.09.2009 2009/65
nolu

07.09.2009 2009/66
kültürel

07.09.2009 2009/67
mahalli

18/e maddesine “ taĢınmaz tahsisine Belediye Meclisi karar
verir” denilmektedir. Amatör Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü
Derneği 03.08.2009 tarih, 7106 sayılı yazıları ile tahsis talep
ettiği Belediyemize ait “ Mustafa Kemal PaĢa Mahallesi, Atatürk
Caddesi, No: 47 adresinde mevcut, tapunun 901,902 nolu
parselinde kayıtlı eski Yelki
Belediyesi hizmet binası; konumu, büyüklüğü ve diğer nitelikleri
itibariyle Belediyemizce ihtiyaç duyulacak baĢkaca hizmetlerde
tasarruf edilebilir. Bu nedenle Kamu yararına ait dernek
olmaması ve Bakanlar Kurulu Kararı bulunmaması nedeniyle
tahsisi yapılamayacağı ve 2886 sayılı yasanın öngördüğü ihale
usulleri ile verilmesi gerektiğinden talep Bütçe Komisyonundan
geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Yalı Mahallesi, L17B-13b3d paftada Kamuya ait yeĢil alanda,
Elektrik Dağıtım A.ġ. Ġzmir Ġl Müdürlüğü Narlıdere Merkez
ĠĢletme Müdürlüğü‟ nün 04.08.2009 tarih, 7134 Sayılı
yazılarına istinaden 4.60 mx7.50 m ölçülerinde trafo yeri
ayrılması ile ilgili imar planı önerisi Ġmar Komisyonundan
geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Yaka Mahallesi, 20GIIc paftada mezarlık alanının güneyinde
ölçekli nazım imar planından ve 1/1000 ölçekli uygulama imar
planından Korunacak Tarım Alanı olan yaklaĢık 17.7 dönümlük
alanın; 1/25000 ölçekli Ġzmir Kentsel Bölge Nazım Ġmar Planı
doğrultusunda meskun konut alanı olacak Ģekilde 1/5000
ölçekli nazım imar planı hazırlanması konusunda tavsiye kararı
alınması Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile
kabul edilmiĢtir.
Ġzmir Ġli, Güzelbahçe Ġlçesi, Çamlı Köyü, 836, 1080 ve 1104
parsellere iliĢkin 1/5000 ölçekli mevzii nazım imar planı Ġzmir
BüyükĢehir Belediye Meclisinin 15.08.2008 gün 1839 sayılı
meclis kararı ile onaylanarak söz konusu olan depolama alanı
olarak belirlenmiĢtir.1/5000 ölçekli nazım imar planı kararı
doğrultusunda hazırlanan 1104 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli
Depolama Alanı amaçlı ilave imar planı önerisi Ġmar
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçenin ekonomik yönde kalkınması, ticari, sosyal ve
faaliyetlerin yer alabileceği Ģekilde ilçemizin kimliğinin
belirlenmesi amacı ile yukarıda belirtilen konularda 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Planına itiraz edilmesi Ġmar
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
5393 Sayılı Belediye Yasasının 14/a maddesinde, “ Belediyeler
müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla kültür ve sanat, turizm,
tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, geliĢtirme hizmetlerini
- 55 -

T.C. GÜZELBAHÇE BELEDĠYESĠ
2009 YILI FAALĠYET RAPORU
yapar ve yaptırır” denilmektedir. 5393 Sayılı Belediye
Yasasının 13. maddesinde “ Belediye, hemĢeriler arasında
sosyal ve kültürel iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve kültürel değerlerin
korunması konusunda gerekli çalıĢmaları yapar, bu
çalıĢmalarda sivil toplum kuruluĢlarının katılımını sağlayacak
önlemler alır.” Denilmektedir. 5253 Sayılı Dernekler
Yasasının10. maddesinde “Dernekler, Kamu Kurum ve
KuruluĢları ile görev alanına giren konularda ortak projeler
yürütebilir, bu projelerin gerçekleĢtirilmesinde kamu kurum ve
kuruluĢları proje maliyetlerinin %50‟ si oranında ayni ve nakdi
katkı sağlayabilirler” denilmektedir. 5393 Sayılı Belediye
Yasasının 75/c maddesinde de “kamu yararına çalıĢan
dernekler” ile belediyeler ortak hizmet projeleri geliĢtirebilir
denilmektedir. Ġlçemizde kültür, sanat, çağdaĢ eğitim ve sosyal
hizmet faaliyetlerini yerine getirmek, desteklemek, geliĢtirmek,
bu faaliyetleri yapmak ve yaptırmak, sivil toplum kuruluĢlarının
bu kapsamla ilgili faaliyetlerini desteklemek,
iĢbirliği içinde katılımını sağlamak Belediyemizin görevleri
arasında bulunduğundan Belediyemize ait taĢınmazın 5393
sayılı Belediye Yasasının 18/e maddesine istinaden 1 yıl süre
ile Belediyemiz ile ortak hizmet projeleri geliĢtirmek koĢuluyla
ve tahsis bedelinin de belediyemizin yetkili organlarınca
belirlenmesi suretiyle kamu yararı amacı güden Güzelbahçe
Yaygın Eğitimi Güçlendirme ve Musiki Derneğine tahsis
edilmesi Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile
kabul edilmiĢtir.
GÜZELBAHÇE BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 2009 YILI EKĠM AY‟I TOPLANTISINA AĠT
KARARLAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karar Tar: Karar No: Kararın Özü:
-------------- -------------- ------------------01.10.2009 2009/68
Güzelbahçe Ġlçesi, Yalı Mahallesi, 1. Limanda Güzelbahçe
Belediyesi
tarafından istimlak edilen alanın 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planında park alanına isabet etmesi sebebi ile Otantik
Ürünlerin Sergilendiği Pazar Ģeklinde alan ayrılması ile ilgili
plan değiĢikliği Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği
ile kabul edilmiĢtir.
01.10.2009 2009/69
Güzelbahçe Ġlçesi, Yelki ve Mustafa Kemal PaĢa mahallelerini
kapsayan
uygulama imar planında TAKS belirtilmeyen adalarda TAKS:
0.30 olacak Ģekilde plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan
tadilatı; plan bütününde değil ada bazında TAKS: 0.30
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01.10.2009 2009/70
olduğumuz

20.10.2009 2009/71

koĢulunun getirilmesi Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy
birliği ile kabul edilmiĢtir.
Ülkemizde Ġlçemizin de dahil olduğu Ege Bölgesi ve bağlı
Ġzmir Ġli 1. derece deprem kuĢağında bulunduğundan, taĢımalı
sistemle eğitim veren her derecede ilk ve orta öğretim
kurumunun ilçemizde bulunması ve ilçe halkımızın doğal
afetler sonrası uğrayabileceği zararların azaltılması ve
korunması amacıyla ilçemizin özellikleri dikkate alınarak AFET
VE ACĠL DURUM PLANLARI‟ nın yapılmasına, hazırlanan
planlar hakkında Bakanlık, Kamu KuruluĢları, Meslek
TeĢekkülleri, Üniversiteler ve Mahalli Ġdarelerin görüĢlerinin
alınmasına, diğer durum acil planları ile koordinasyonun
sağlanması Sağlık ve Çevre Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy
birliği ile kabul edilmiĢtir.
2010 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi 20.000.000 TL.
(yirmimilyontürklirası) olarak tarifelerle birlikte Bölüm Bölüm;
10 Maddeden ibaret Bütçe Kararnamesi Madde Madde
okunarak, aynen Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle
oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir.

GÜZELBAHÇE BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 2009 YILI KASIM AY‟I TOPLANTISINA AĠT
KARARLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karar Tar: Karar No:
-------------- -------------02.11.2009 2009/72
meclisinin

Kararın Özü:
------------------Belediye Kanununun 75. maddesinde; “Belediye, belediye
kararı üzerine yapacağı anlaĢmaya uygun olarak görev ve
sorumluluk alanlarına giren konularda, a) Mahalli Ġdareler ile
diğer kamu kurum ve
kuruluĢlarıyla ortak hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir ve bu
amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. b) Mahalli
Ġdareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine
getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karĢılayabilir, geçici
olarak araç ve personel temin edebilir. d) Kendilerine ait
taĢınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere
bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu
kurum ve kuruluĢlarına devredebilir veya yirmibeĢ yılı
geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taĢınmazlar aynı
kuruluĢlara kiraya da verilebilir.” Denilmektedir. 5393 sayılı
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02.11.2009 2009/73
olan

02.11.2009 2009/74
Çamlı,

02.11.2009 2009/75
Ada 1

06.11.2009 2009/76
132 nolu

06.11.2009 2009/77
Mahallesi, L17B-

yasanın 13. maddesinde; “Belediye, hemĢerileri arasında
sosyal ve kültürel iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve kültürel değerlerin
korunması konusunda gerekli çalıĢmaları yapar, bu
çalıĢmalarda sivil toplum kuruluĢlarının katılımını sağlayacak
önlemler alır” denilmektedir. Bu nedenle; Belediyemize ait eski
Yelki Belediye binasının 1. katında 1 oda ve 1 arĢiv bölümünün
Belediyemiz tarafından kullanılmasına, 1. katta geriye kalan
bölümlerin 1 yıl süre ile Güzelbahçe Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğüne tahsisi oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġlçesi, Siteler mahallesi mülkiyeti belediyemize ait
tapunun 2B-B2 pafta 404 Ada, 1 nolu parselde kayıtlı taĢınmaz
1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sağlık Tesis Alanına
isabet etmektedir. TaĢınmazın imar durumu incelenmiĢ olup
2886 sayılı Devlet Ġhale Yasasının hükümleri çerçevesinde 3.
Ģahıslara satılması hususu, 5393 sayılı Belediye Yasası‟ nın
18/e maddesine istinaden Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle
oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġlçesi, 5216 sayılı yasa ile belediyemize bağlanan
Payamlı, Küçükkaya Köyleri ile 5747 sayılı yasa ile
Belediyemize bağlanan Yelki ve Mustafa Kemal PaĢa
Mahallelerindeki parsellerde binalara kot verilirken “ Her
binanın köĢe kotlarının aritmetik ortalaması alınır. Ġstenildiği
takdirde kitle köĢe kotlarının en düĢük, en yüksek veya aradaki
herhangi bir değeri 0.00 kotu kabul edilir. Max. subasman
değeri kitlenin hiçbir noktasında tabii zemin kotundan 2.40
metreden daha yüksek olamaz. (Max.1.00 metre subasman
dahil.)” Ģeklinde plan notu ilavesi Ġmar Komisyonundan geldiği
Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Ġzmir Ġli, Güzelbahçe Ġlçesi mülkiyeti belediyemize ait olan 404
nolu parselde kayıtlı taĢınmazın 2886 Sayılı Devlet Ġhale
Yasası hükümleri çerçevesinde 3. Ģahıslara satılması
hususunda 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/e maddesine
istinaden Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy
çokluğu ile kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġlçesi, L17B-14A-4d pafta, 125 ada, 130 ada ve
imar adalarında B-3 nizam ve KAKS: 0.75 olarak belirtilen imar
adalarında bitiĢik nizam olmasına karĢılık KAKS belirtilmesi ve
çevre yapılaĢma nizamının ayrık olması sebebi ile bu adalarda
A-3 nizam ve KAKS: 0.75 olacak Ģekilde plan değiĢikliği
yapılması Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile
kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġlçesi, Güzelbahçe Ġlçesi, Kahramandere
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13C-1d paftada eğitim tesisi, imar yolu ve yeĢil alana isabet
eden 1591 nolu parsel ve çevresi, Belediye mülkiyetinde
bulunan imar planında, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına isabet
etmekte olan 818 ada 1 nolu
parselin imar hattının mülkiyet koruma ve 1591 nolu parselinde
Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına isabet eden kısmının, 10
metrelik yolun kaydırılarak Eğitim Tesisine ilave edilmesi
Ģeklinde plan değiĢikliği yapılması Ġmar Komisyonundan geldiği
Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
GÜZELBAHÇE BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 2009 YILI ARALIK AY‟I TOPLANTISINA AĠT
KARARLAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karar Tar: Karar No: Kararın Özü:
-------------- -------------- ------------------01.12.2009 2009/78
„Kahramandere Mahallesi, Taks: 0,20 , Kaks: 0.40 imar
adalarında ve
ayrıca A-3, A-n nizamlı, TM1 koĢullu imar adalarında sığınak
yapılması durumunda plan lejant notunun 10. maddesinde
bodrum katlar için katlar için getirilen 2.20 metreyi aĢmamak
ibaresi sığınak yönetmeliğinde geçen min. 2.40 metre yükseklik
koĢulu ile çeliĢtiğinden plan lejant notunun 10. maddesinin
bodrumların iç yüksekliği ile ilgili kısmı uygulanmaz.‟ ibaresinin
ayrıca yeni plan notu olarak uygulama imar planı lejant
notlarına eklenmesi Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy
birliği ile kabul edilmiĢtir.
01.12.2009 2009/79
Güzelbahçe Ġlçesi, Yelki Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama
imar
planında kadastral 482 nolu parselin 495 sokakta bulunan
cephesinde imar hattı koruma olacak Ģekilde plan değiĢikliği
yapılması Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile
kabul edilmiĢtir.
01.12.2009 2009/80
Güzelbahçe Mustafa Kemal PaĢa Mahallesinde bulunan iki
adet Caminin
Yelki Mahallesine çok uzak olması sebebi ile Yelki Mahallesi
mevcut pazarın kurulduğu 251 sokak ve civarında çevre
düzenlemesi ve sosyal tesisleri ile yeni bir cami alanı
belirlenmesi yönünde Yelki Cami Yaptırma ve YaĢatma
Derneğinin talebi değerlendirilerek söz konusu bölgede Cami
Alanı olarak ayrılabilecek kamu mülkiyetinde uygun bir parsel
bulunmadığından plan değiĢikliği talebi Ġmar Komisyonundan
geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
07.12.2009 2009/81
Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün
28.10.2009 tarih,
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07.12.2009 2009/82
3587,

07.12.2009 2009/83
Ġdare

07.12.2009 2009/84
3a pafta

07.12.2009 2009/85
kamuya ait yeĢil

07.12.2009 2009/86
kapsamında

752-41310 sayılı yazıları ile plan değiĢikliğine yapılan itiraz
incelenmiĢ olup, parselin bulunduğu alanın Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin 14.09.2009 tarih, 01.776 sayılı meclis kararı
Belediye Hizmet Alanı ve yeĢil alan olacak Ģekilde 1/5000
ölçekli nazım imar planı değiĢikliği onaylandığı, ayrıca 1347
nolu parselin bulunduğu bölge itibari ile mevcut eğitim alanının
bitiĢiğinde olması, MithatpaĢa Caddesi üzerinde olması ve
etrafının konut bölgesi olması, mevcut kullanımın bölge ile
uyum sağlamaması sebebi belediyemizin ihtiyaçları da göz
önüne alınarak 1347 nolu parselin yeĢil alan ve Belediye
Hizmet Alanı E: 1.00, çekme mesafeleri 5 metre olacak Ģekilde
onaylanan imar planı değiĢikliğinin mevcut hali ile kalması Ġmar
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġlçesi, Yalı Mahallesi, L17B-13B4d, 13B-4c pafta
3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596 nolu
parsellerin bulunduğu imar adasının batı cephesinde imar hattı
koruma olacak Ģekilde plan değiĢikliği Ġmar Komisyonundan
geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġlçesi, Küçükkaya Köyü, L17B-18b-2d paftada Ġl
Kurulunun 17.08.1995 tarih, 1995/180 sayılı kararı ile uygun
görülerek Valiliğin 29.12.1995 gün 14787 Olur‟u ile onaylanan
konut amaçlı mevzii tadilat planında, 117 ada 1 parsel nolu
konut adasında, mülkiyet bilgisi ile imar hattı çakıĢmadığından,
imar hattı ve plan onama sınırının mülkiyete göre değiĢtirilerek
plan değiĢikliği yapılması Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle
oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġlçesi, Mustafa Kemal PaĢa Mahallesi, L17B-18a2527 parselin batısında kalan kamuya ait yeĢil alanda, Ġzmir Su
ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi
BaĢkanlığı, Su Proje ġube Müdürlüğünün 28.10.2009 tarih,
40819 sayılı talebine istinaden 4x5= 20 m2 alanın imar
planında pompa istasyonu alanı ayrılması ile ilgili plan
değiĢikliği Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile
kabul edilmiĢtir.
Güzelbahçe Ġlçesi, Siteler Mahallesi, L17B-13D1b pafta
alanda Gediz Elektrik Dağıtım ġirketi Ġzmir Ġl Müdürlüğü
Narlıdere Merkez Ġlçe ĠĢletme Müdürlüğünün 25.11.2009 tarih
ve 10702 sayılı yazılarına istinaden 4.60 x 7.50 = 34.50 m2
alanın, trafo yeri ayrılması olarak belirlenmesi ile ilgili plan
değiĢikliği Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile
kabul edilmiĢtir.
“ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik
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07.12.2009 2009/87
kullanma izin

sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için iĢyeri
açma ve çalıĢma ruhsatı baĢvurularının değerlendirilmesinde,
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliğinin yürürlüğe
girdiği 08.02.1987 tarihinden önce imar mevzuatına göre inĢa
edilen ve yapı kullanma izin belgesi almıĢ olan iĢyerlerinin
onaylı mimari projesine uygun olması koĢuluyla aranacak bina
iç yükseklikleri; a) Kahvehane, internet salonu, lokanta, bar,
birahane, pastane, kafeterya vb. yerler için taban döĢeme
kaplaması üzerinden tavan altına kadar (varsa asma tavan
altından) itibaren net 2.60 metreden az olamaz. b) Düğün
salonu, oyun salonu, gazino, diskotek, pavyon, kokteyl salonu
vb. iĢyerleri için taban döĢeme kaplaması üzerinden tavan
altına kadar (varsa asma tavan altından) itibaren net 3.00
metreden az olamaz. c) Mevcut ruhsatlı iĢyerlerinin, ĠĢyeri
Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğin 8.
maddesine göre devredilmesi durumunda iç yükseklik koĢulu
aranmaz. (a) bendinde sayılan iĢyerlerinin iç yüksekliklerinin
3.00 metreden, (b) bendinde sayılan iĢyerlerinin iç
yüksekliğinin 3.50 metreden az olması durumunda iĢyeri açma
ve çalıĢma ruhsatı düzenlenebilmesi için bu iĢyerlerinde ilgili
meslek odasınca onanmıĢ projesine göre ortam havasının,
dumanın, neminin, temizliğinin ve sıcaklığının kontrol edildiği
ve taze hava ihtiyacının karĢılandığı iklimlendirme sisteminin
kurulması zorunludur.” Ġzmir BüyükĢehir Ġmar Yönetmeliğinin
yürürlüğe girdiği tarihten önce inĢa edilen binalarda açılmak
istenilen iĢyerlerinin ruhsatlandırma sürecinde dikkate alınmak
üzere belirlenen kriterlere göre bina içi yükseklikleri Ġmar
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilmesi aĢamasında yapı
belgesinin temin edilmiĢ olma zorunluluğu bulunan
iĢyerlerinden özel yapı Ģekli gerektiren fırın, sinema, tiyatro,
otel, hamam, sauna, düğün salonu gibi yerler ile 6948 Sayılı
Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesinde belirtilen iĢ kolları ve
gayri sıhhi müessese ruhsatı gerektiren sanayi faaliyetlerinde
bulunan müesseseler HARĠÇ OLMAK ÜZERE kamu
hizmetlerinden yararlanan (elektrik, su telefon, kanal, yol vb.)
ve iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatlarına iliĢkin yönetmelik
hükümlerinde ruhsat verilmesi için gerekli ve zorunlu olan
bütün kriterlere, Türk Ceza Kanununun ilgili mevzuatlarındaki
sınırlamalara ve yasaklamalara uygun olmak ve herhangi bir
müktesep hak sayılmamak, taahhütname almak koĢulu ile yapı
kullanma izni alıncaya veya eksiklerini giderinceye kadar yapı
kullanım izni ve imar uygunluk belgesi aranmaksızın sıhhi
müesseselere geçici çalıĢma izni yerine geçecek birer yıl
geçerli olmak üzere SÜRE BELGESĠ verilmesi Ġmar
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
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07.12.2009 2009/88
kapsamında

07.12.2009 2009/89
kullanma izin

“ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik
sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için iĢyeri
açma ve çalıĢma ruhsatı baĢvurularının değerlendirilmesinde,
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliğinin yürürlüğe
girdiği 08.02.1987 tarihinden önce imar mevzuatına göre inĢa
edilen ve yapı kullanma izin belgesi almıĢ olan iĢyerlerinin
onaylı mimari projesine uygun olması koĢuluyla aranacak bina
iç yükseklikleri; a) Kahvehane, internet salonu, lokanta, bar,
birahane, pastane, kafeterya vb. yerler için taban döĢeme
kaplaması üzerinden tavan altına kadar (varsa asma tavan
altından) itibaren net 2.60 metreden az olamaz. b) Düğün
salonu, oyun salonu, gazino, diskotek, pavyon, kokteyl salonu
vb. iĢyerleri için taban döĢeme kaplaması üzerinden tavan
altına kadar (varsa asma tavan altından) itibaren net 3.00
metreden az olamaz. c) Mevcut ruhsatlı iĢyerlerinin, ĠĢyeri
Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğin 8.
maddesine göre devredilmesi durumunda iç yükseklik koĢulu
aranmaz. (a) bendinde sayılan iĢyerlerinin iç yüksekliklerinin
3.00 metreden, (b) bendinde sayılan iĢyerlerinin iç
yüksekliğinin 3.50 metreden az olması durumunda iĢyeri açma
ve çalıĢma ruhsatı düzenlenebilmesi için bu iĢyerlerinde ilgili
meslek odasınca onanmıĢ projesine göre ortam havasının,
dumanın, neminin, temizliğinin ve sıcaklığının kontrol edildiği
ve taze hava ihtiyacının karĢılandığı iklimlendirme sisteminin
kurulması zorunludur.” Ġzmir BüyükĢehir Ġmar Yönetmeliğinin
yürürlüğe girdiği tarihten önce inĢa edilen binalarda açılmak
istenilen iĢyerlerinin ruhsatlandırma sürecinde dikkate alınmak
üzere belirlenen kriterlere göre bina içi yükseklikleri Esnaf
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilmesi aĢamasında yapı
belgesinin temin edilmiĢ olma zorunluluğu bulunan
iĢyerlerinden özel yapı Ģekli gerektiren fırın, sinema, tiyatro,
otel, hamam, sauna, düğün salonu gibi yerler ile 6948 Sayılı
Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesinde belirtilen iĢ kolları ve
gayri sıhhi müessese ruhsatı gerektiren sanayi faaliyetlerinde
bulunan müesseseler HARĠÇ OLMAK ÜZERE kamu
hizmetlerinden yararlanan (elektrik, su telefon, kanal, yol vb.)
ve iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatlarına iliĢkin yönetmelik
hükümlerinde ruhsat verilmesi için gerekli ve zorunlu olan
bütün kriterlere, Türk Ceza Kanununun ilgili mevzuatlarındaki
sınırlamalara ve yasaklamalara uygun olmak ve herhangi bir
müktesep hak sayılmamak, taahhütname almak koĢulu ile yapı
kullanma izni alıncaya veya eksiklerini giderinceye kadar yapı
kullanım izni ve imar uygunluk belgesi aranmaksızın sıhhi
müesseselere geçici çalıĢma izni yerine geçecek birer yıl
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07.12.2009 2009/90
SÜRE

geçerli olmak üzere SÜRE BELGESĠ verilmesi Esnaf
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
Belediyemiz 2009-2010 yılı tarife cetvellerinde yer almayan
BELGESĠ ÜCRETĠ‟ nin 2009 ve 2010 yılında tarife cetvellerine
konularak 150 TL. ücret belirlenmesi meclis üyelerinden Sadık
Ali DĠNÇ ve Cihan HANYALI‟ nın Red oyuna karĢılık Plan ve
Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle oy çokluğu ile kabul
edilmiĢtir.

ENCÜMEN ÇALIġMALARI:
Halk Egemenliği‟nin geliĢtiği tüm ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da halkın
yönetime katılıĢı ile oluĢan ve her geçen gün özverili çalıĢmaları ile güçlenerek, çağdaĢ
düzeye ulaĢma amacında olan Belediyemiz, Güzelbahçe halkımızın tüm sorunlarına
çözüm yolu bulma arayıĢı içerisinde eskiye oranla büyük çabalar sarf ederek, hizmet
üretme uğraĢı vermektedir. Bu konuda icra organına ıĢık tutmak ve uygulanmasına esas
olacak kararları almak üzere 5393 Sayılı Yasanın 33. Maddesine göre oluĢan daimi
Encümenimiz Yasaların yüklediği görevlerin yanında beldenin imar faaliyetleri, belediye
gelirlerini arttırıĢ önerilerini demokratik koĢullar altında tartıĢıp, titizlikle inceleyerek belde
ve belediyemiz yararına hareket etmektedir.
Daimi Encümenimiz 01.01.2009 tarihi itibariyle toplam 44 oturum yapmıĢ ve bu
oturumlarda toplam 288 adet karar almıĢtır.
EVLENDĠRME MEMURLUĞU:
01.01.2009
çıkarılmıĢtır.

tarihi

itibariyle

MÜRACAAT
EVLENME AKDĠ
ĠZĠN BELGESĠ

:
:
:

yapılan

evlenme

164 Adet
124 Adet
38 Adet
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EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz bünyesinde 5 yıllık imar programlarının hazırlanması, Kadastral
parsellerin imar planlarındaki konumları itibari ile inĢaat yapamamaları ve kamuya ait
alanlar yol, yeĢil alan, park, otopark, okul yeri, cami, karakol vs‟nin kamuya geçmesini
sağlamak ve imar planlarına uygun parseller üretmek amacı ile 3194 sayılı yasanın 18.
Maddesi 29981/3290 sayılı yasanın 15.Ek 1 maddeleri uyarınca yapılacak parselasyon
planlarının kontrolü ve sonuçlandırılması, imar yasasının 14, 15, 16. maddelerine göre
irtifak hakkı tesisi, Tevhid (BirleĢtirme), Ġfraz (Ayırma), yoldan ihdas, yola terk iĢlemlerini
yapmak ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliği‟ne göre yasal olarak inĢa
edilecek yapıların parsel üzerindeki konumunu belirleyen yapı yeri uygulama krokilerinin
ve ayrıca yapı yeri kot krokilerinin Büro ve arazi kontrollerinin yapılması, ruhsat sonrası
izinlerden olan Aplikasyon Vizesi, Temel Vizesi, Subasman Vizesi taleplerine istinaden
büro ve arazi kontrollerinin yapılarak inĢaatlara devam etme izni verilmesi, Belediyemizce
yapılacak yol ve park düzenlemelerinde Aplikasyonlarının yapılması Belediye hissesi
olan, parsellerdeki Belediye Hisselerinin satıĢı, ihdasen satıĢlar, Numarataj Belgeleri ve
Numarataj Krokilerinin verilmesi gibi tüm Numarataj iĢlemleridir.
Müdürlüğümüzün hizmetlerinin kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli geliĢim, öncü örnek
hizmetler sunabilmesi için görev alanı içerisinde bulunduğu konularla ilgili kanunlar ve bu
kanunlara bağlı hazırlanan yönetmelik, tüzük ve genelgelerin özümsenerek uygulamaya
geçirilmesi, takibi değiĢiklikleri günü gününe hayata geçirilmesi amacıyla gerekli çalıĢmayı
yapmaktır.
2009 YILI ÇALIġMALARI AġAĞIDA ÇIKARTILMIġTIR.
- Maltepe Mahallesi 65 ada,1 parsel ile ilgili ifraz iĢlemi yapıldı.
- Yalı Mahallesi 78 ada,3 parsel ile ilgili yola terk iĢlemi yapıldı.
- Yalı Mahallesi 1436 ve 5070 nolu parseller ile ilgili tevhid, yola terk iĢlemi yapıldı.
- Siteler Mahallesi 360 ada,3 ve 4 parseller ile ilgili tevhid iĢlemi yapıldı.
- Çelebi Mahallesi 3797 parsel ile ilgili bedelsiz yola terk iĢlemi yapıldı.
- Siteler Mahallesi 392 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili tevhid, ifraz iĢlemi yapıldı.
- Siteler Mahallesi 631 ve 632 parseller ile ilgili tevhid, yola terk iĢlemi yapıldı.
- Yaka Mahallesi 2208 parsel ile ilgili yola terk iĢlemi yapıldı.
- Siteler Mahallesi 3132 parsel ile ilgili yola terk, ihdas, tevhid iĢlemi yapıldı.
- Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğü‟nün ihtiyaç duyduğu yol ve park aplikasyonları
yapıldı.
- ĠnĢaat ruhsatı öncesi talepte bulunan tüm parsellere yapı yeri uygulama krokisi ve
kot krokileri verildi.
- ĠnĢaat ruhsatı sonrası inĢaatlar ile ilgili olarak talep üzerine Ġzmir BüyükĢehir Ġmar
Yönetmeliği 73. Maddesine istinaden Aplikasyon, Temel, Subasman Vizeleri verildi.
- Kahramandere Mahallesi 864 ada, 5 parsel ile ilgili Belediyemize ait hisse satıĢı
yapıldı.
- Kahramandere Mahallesi 864 ada 1 parsel ile ilgili Belediyemize ait hisse satıĢı
yapıldı.
- Yelki 479 ada 3 parsel ile ilgili Yelki Köyü Tüzel KiĢiliğine ait hisse satıĢı yapıldı.
- Çelebi Mahallesi 435 ada 2 parsel ile ilgili Belediyemize ait hisse satıĢı yapıldı.
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- Yelki 245 ada 2 parsel ile ilgili Yelki Belediyesine ait hisse satıĢı yapıldı.
Bina Numaraları güncellenmiĢ olup,sokak ve cadde numaraların üretimi ve yerine
konması Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından yeni yönetmeliğe göre yapılacaktır.
-Çamlı Orman Köyünde yapılan numarataj çalıĢmaları neticesinde mevzi imar planına
göre oluĢturulan sokaklara isim verilmiĢtir.
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile hayata geçirilen yasa kapsamında
Müdürlüğümüz bünyesinde numarataj ile ilgili alan çalıĢmalarında tüm köyler de dahil
olmak sureti ile cadde ve sokaklarda çalıĢmalar yapılıp tüm sokak, cadde ve binaların
numaralandırma iĢlemlerindeki eksikler giderilmiĢtir. Yine elektronik ortam üzerinde Ulusal
Adres Tabanı oluĢturularak Ġlçemiz Sınırları dahilinde cadde, sokak, ve binaların tümü
sisteme iĢlenmiĢ olup eksikler giderilmiĢtir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile koordineli
çalıĢılarak tüm sokak ve caddeler tanıtım numaraları alarak levhalama iĢlemi
tamamlanmıĢtır.
Müdürlüğümüzce 1 yıllık süre içerisinde gelen kayıt defterinde; 1236 adet gelen
evrak gereği yapılarak cevaplandırılmıĢ, 601 adet evrak ilgilisine yasal süresi içerisinde
cevap verilmiĢ olup, Muhtelif konularda kurum, kuruluĢlar ve müdürlüklerden gelen 635
adet evrak iĢlem görmüĢtür.
Yalnız tevhid, irtifak hakkı, düzenleme sahası,
Düzenleme sahasındaki değiĢiklikler, özel istem
tespit talebi
= 3
Yalnız yola terk
= 3
Yola Terk, tevhid, ifraz, ihdas ve 3194 sayılı
yasanın 16. Madde talebi
= 9
Parselasyon
= 5
KamulaĢtırma
= 1
Hisse SatıĢı
= 5
Ġmar Hattı Kitle Kot
= 49
Proje Müellifi Taahhüdü
= 49
Aplikasyon Vizesi
= 58
Temel Vizesi
= 58
Subasman Vizesi
= 59
Subasman Vizesi Uygunluk Yazısı
= 59
Numarataj Belgesi
= 188
Numarataj Kroki Belgesi
= 55
YazıĢmalar, muhtelif evrak
= 635
Toplam
= 1236

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Bilgiler :
Güzelbahçe Fen iĢleri Müdürlüğü 2009 yılı içerisinde 04.Haziran 2009 yılı
içerisinde aktif hizmet vermeye baĢlamıĢtır.
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01.01.2009 -04.06.2009 tarihleri arasındaki
Fen iĢlerinin SoruĢturma kapsamına
alınması nedeni ile pasif görev hizmetleri yürütülmüĢtür.
04.06.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında
Fen ĠĢleri Müdürü Ataması yapıldı
ġantiye Sorumlusu Ataması yapıldı
Büro Personeli
1 KiĢi
Ziraat Mühendisi 1 KiĢi
ġantiye Personeli 45 KiĢi (Çöp, Safra Toplama, Park Bahçe, Atölyeler ile Bakım
ve Onarım Ekibi )
Aktif görev zamanı yapılan iĢlemler için vatandaĢlardan dilekçe ve mail veya
telefon yolu ile alınan Ģikâyetler kayıt altına alınmıĢtır. 181 Adet Ģikâyet ve istekte
bulunulmuĢ ve bunların 156 tanesi değerlendirilmiĢtir.
Kamu kurum ve kuruluĢlarla yapılan yazıĢmalar ve Toplantılarına katılım yapılarak
belediyenin sorunları hakkında görüĢmeler yapılmıĢtır.
ÇalıĢmalarımızın bir bölümü kendi imkânlarımızca, bir bölümü koordineli olarak
BüyükĢehir Belediyesi, mütahit ve taĢeron firmalar aracılığıyla yapılmıĢtır.
Müdürlüğümüz tarafından 4 adet yol profili, 16 adet asansör projesi ve 38 adet
sıhhi tesisat projesi onaylanmıĢtır.
Ġlçe sınırlarımız içerisinde bulunan Atatürk Mahallesinde bulunan merkez çarĢısına
delikli gölgelik yapılmıĢtır.
Parklarımıza ve yol kenarlarına 612 adet ağaç ve fidan dikilmiĢ olup; park ,meydan
ve refüjlere 34800 adet mevsimlik çiçek dikilmiĢtir.2009 yılı içerisinde 1027 adet çalı
gurubu parklarımıza dikildi.Mustafa Galip Ersöz ve 17 ağustos parklarına otomatik sulama
tesisatı döĢenmiĢtir.
Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğümüz bütçesiyle 2 adet açık hava spor aleti alındı.
Atatürk Mahallesinde bulunan Gülsüm Nine parkı düzenlenmiĢ olup; bir adet açık
hava spor adeti yerleĢtirilmiĢtir.
Taboğlu,EkĢioğlu,Mandıra,Doğa Sitesi Parklarına ve Yelki Sevgi Yolu adlı yeĢil
alana ĠZSU‟dan su aboneliği alınmıĢtır.
Yapılan Ġhaleler:
3, 13, 16, 18 Sokaklar Yol Düzenlemesi ihalesi:
Hizmet Alımı Ġhaleleri
2009 Yılı Personel Alımına Dayalı Hizmet Alımı Ġhalesi yapıldı. Bu ihale ile 2
Tekniker ve 50 Personel için Hizmet alımı ihalesi gerçekleĢtirildi. 16.09.2009 tarihi itibarı
ile iĢ baĢı yapmıĢlardır.
ĠġKUR Projesi (TYÇP) :
ĠġKUR kurumu tarafında yapılan Toplum yararına çalıĢma projesi kapsamında
belediyemizde bir proje oluĢturarak ĠġKUR denetimli istihdama yönelik oluĢturulan
projede yaklaĢık 70 kiĢi çalıĢmıĢ ve Güzelbahçe‟ye hizmet etmiĢtir. 70 kiĢi ile
Güzelbahçe‟nin yeĢil alan temizliği yapılmıĢ ve parkları düzenlenmiĢtir. Güzelbahçe
Bayrak tepedeki ormanlık alanın temizliği yapılmıĢtır. Liman ve her mahallenin sokak
temizliği yapılmıĢtır.
Yıkımlar:
Tehlikeli Yapılar:
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Encümen Kararı alınarak Yıkımı yapılması için Müdürlüğümüze tebliğ edilen 6
Tehlikeli yapının yıkımı yapılmıĢtır.
Ġmara Aykırı Yapılar:
Encümen Kararı alınarak Yıkımı yapılması için Müdürlüğümüze tebliğ edilen
775 sayılı Gecekondu kanununa göre 2 binanın yıkımı yapılmıĢ.3194 sayılı kanuna aykırı
bulunan 2 binanın yıkımı yapılmıĢtır.
Yapım ĠĢleri:
Yapım iĢleri ile ilgili tablo aĢağıdadır. Ġmalatlarla ilgili detaylar belirtilmiĢtir.
GÜZELBAHÇE BELEDĠYESĠ TARAFINDAN 2009 YILINDA YAPILAN ĠMALATLAR
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ĠMALATIN CĠNSĠ
Yol Bordürü
Parke TaĢı
Muayene Bacası
Yağmur Suyu Rögar Ġmali
Yağmur Suyu Drenaj Borusu Q400
Yağmur Suyu Drenaj Borusu Q300
Yağmur Suyu Drenaj Borusu Q200
Ġstinad Duvarı Yapılması
Dozer Ġle Yol Açılması

BĠRĠMĠ
m
m²
Ad
Ad
m
m
m
m²
m

MĠKTARI
3750
10188
3
121
416
515
60
178
10000

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
2009 YILLI
Sahipli
Kuduz AĢısı
Ġç Parazit AĢısı
DıĢ parazit
KısırlaĢtırma
Tedavi

Kedi
8
18
----1

Köpek
98
74
14
--1

Sahipsiz
Kuduz AĢısı
Ġç Parazit AĢısı
DıĢ Parazit
KısırlaĢtırma
Tedavi

Kedi
14
7
7
1

Köpek
14 5
3
--1
7

Toplanıp kısırlaĢtırıldıktan sonra barınağa sevk edilip bırakılan hayvan sayısı: 108
adet Sahipsiz köpek kısırlaĢtırılmıĢtır.
Ayrıca, Tarım Ġl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ġube Müdürlüğü ile müĢtereken
düzenlenen “Hayvan AĢılama Kampanyası”nın ilan yoluyla duyurusu yapılacak ev ve süs
hayvanlarının aĢılanmalarının yapılmasına yardımcı olunmuĢtur.
Evrak Kayıt
Resen Yazı
Genel
Ceza
Denetlenen ĠĢyeri
Verilen Ġhtar

:
:
:
:
:
:

1670
482
912
54
52
166

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
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Değerlendirilen Dilekçe
Yapı Tatil Zaptı Tebliği
Encümen Kararı
ĠĢyeri AçılıĢ Ruhsatı
Ceza Tutanağı

:
:
:
:
:

273
Adet
37
Adet
41
Adet
24
Adet
7.560,00 TL

GÜZELBAHÇE BELEDĠYESĠ ĠġYERĠ AÇMA RUHSATI 2009 YILLI ENVANTERĠ
UMUMA AÇIK
ĠSTĠRAHAT VE
EĞLENCE YERLERĠ
9 ADET

SIHHĠ MÜESSESE

3. SINIF GAYRĠ SIHHĠ
MÜESSESE

12 ADET

3 ADET

TOPLAM : 24 ADET

ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
1. ĠMAR BÖLÜMÜ
Ġmar Müdürlüğü olarak yapı ruhsatları 3194 sayılı Ġmar Kanunu 4708 Sayılı
Yapı Denetimi hakkındaki kanun ve 21.03.2002 tarih, 5/19 sayılı Meclis Kararı ile
onaylanan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliğine göre verilmektedir.
5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi kanunu kapsamında, Ġzmir BüyükĢehir
Belediye Meclisinin 08.11.2004 tarih, 05.174/1 sayılı kararı ile her türlü imar uygulamasını
yapmak ve onaylamakla yetkilendirilmiĢ olduğumuz Payamlı, Küçükkaya ve Çamlı Orman
Köyleri ile 5747 sayılı kanun gereği 29.03.2009 tarihi itibari ile tüzel kiĢiliği sona eren Yelki
Ġlk Kademe Belediyesinin Belediyemiz görev alanına dahil edilmesi sebebi ile yetki
alanımız geniĢlemiĢtir.
Müdürlüğümüze toplam 5498 adet müracaat olmuĢ, 404 adet imar durumu
belgesi,70 adet yeni inĢaat ruhsatı, 2 adet tadilat ruhsatı, 106 adet ruhsat yenileme, 1
adet yeniden inĢaat ruhsatı ve 1 adet istinat duvarı ruhsatı Ģeklinde ruhsat düzenlenmiĢtir.
Ayrıca 218 adet yapı kullanma izin belgesi, 27 adet imara aykırı imalatlar ile ilgili mühür
zaptı düzenlenmiĢ, 3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun 32. ve 42. Maddesine göre iĢlemler
yapılmıĢtır. Ayrıca muhtelif vatandaĢ müracaatları Müdürlüğümüzce değerlendirilmiĢ ve
sonuçlandırılmıĢtır.
5747 sayılı Kanun gereği Belediyemiz görev alanına dahil edilen Yelki bölgesi
Mustafa Kemal PaĢa Mahallesi 249 ada 3 parselde bulunan Güzelbahçe Belediyesi Çok
Amaçlı Spor Salonu tamamlanmıĢ ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiĢtir. Ayrıca
Çok Amaçlı Spor Salonu törenle açılmıĢtır.
2- PLANLAMA BÖLÜMÜ
Planlama çalıĢmalarımızda; 2009 yılı içerisinde 32 adet plan tadilatı
Meclisimizce görüĢülmüĢ, bunlardan 10 tanesi 5216 sayılı yasaya göre BüyükĢehir
Belediyesi‟nce onaylanmıĢ, 10 tanesi BüyükĢehir Belediyesin‟de onay aĢamasında olup, 8
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tanesi de Meclisimizce uygun görülmemiĢtir. 4 adet plan değiĢikliği ise Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi tarafından red edilmiĢtir.
2009 yılı içerisinde Meclisimizde görüĢülen planlama ile ilgili konuları Ģu Ģekilde
özetleyebiliriz.
Yalı Mahallesi, 1347 nolu parselde mevcutta Karayolları Bakım ġantiyesi
olarak kullanılan alan mevcut imar planında konut adası ve yeĢil alan olarak ayrılmıĢ iken
Müdürlüğümüz tarafından plan değiĢikliği hazırlanarak Belediye Hizmet Alanı ve yeĢil alan
olarak hazırlanmıĢ, Meclisimizce onaylanarak Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından da
1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı tadilatı yapılarak 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
değiĢikliği onaylamıĢtır.
Belediye Binamızın bulunduğu Güzelbahçe Belediyesine ait 4653 nolu parsel
Çok ĠĢlevli Belediye Hizmet Alanı Hmax:9,80 metre, Emsal:1,20 olacak Ģekilde ve 4652
nolu parsele isabet eden Jandarmanın bulunduğu Maliye Hazinesine ait parsel ile ada
ayrım çizgisi konularak yapılan plan değiĢikliği Meclisimizce onaylanarak Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesine gönderilmiĢ onaylanarak 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı üzerine
iĢlenmiĢtir.
5747 sayılı yasaya göre Belediyemiz görev alanına dahil edilen Yelki 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planları incelenmiĢ ve Ayrık Nizam 5 kat ve Ayrık Nizam 2 kat
koĢulunun birlikte verildiği imar adaları yapılmıĢ ve onaylanmıĢ parselasyon planları da
dikkate alınarak ada ayrım çizgileri belirtilen ve ilave imar plan notu getirilen plan
değiĢikliği Müdürlüğümüzce hazırlanarak Meclisimiz onayına sunulmuĢ ve onaylanmıĢtır.
Söz konusu plan değiĢikliği Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından onaylanarak imar
planları üzerine iĢlenmiĢtir.
Yaka Mahallesi 20G-IIC paftada Mezarlık Alanının güneyinde yaklaĢık 17,7
dönümlük alanda 1/25000 ölçekli Ġzmir Kentsel Bölge Nazım Ġmar Planı ile uyumlu olarak
1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı hazırlanması yönünde Meclisimizce tavsiye kararı
alınarak Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine gönderilmiĢtir.
Kahramandere Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan ve 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına isabet eden 818 ada 1
parselde 16.madde uygulamasını sağlayabilmek için parselde imar hattı koruma olacak
Ģekilde plan değiĢikliği hazırlanmıĢ ve Meclisimizce onaylanarak Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesine gönderilmiĢ ve onaylanmıĢtır.Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Manisa-Kütahya-Ġzmir
Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama
Raporu 14.08.2009 tarih ve 1175 sayılı Makam Olur‟u uyarınca onaylanmıĢ ve Çevre
Düzeni Planlarına Dair Yönetmeliğinin 12.maddesi gereğince 25.08.2009 tarihinden
itibaren Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü binasında 30 (otuz) gün süre ile askıya
çıkarılmıĢtır. Bu süre içinde Çevre Düzeni planı incelenmiĢ ve Güzelbahçe Ġlçe sınırları
dahilindeki plan kararları Meclisimizce değerlendirilmiĢtir. Meclisimizin 07.09.2009 tarih 66
sayılı kararı ile Çevre Düzeni Planına itiraz edilecek konular belirlenerek 18.09.2009 tarih
3556 sayılı yazı ile Çevre Düzeni planına askı süresi içerisinde itiraz edilmiĢtir. Akabinde
60 gün süre içinde cevap alınmaması sebebi ile DanıĢtay 6.Daire BaĢkanlığı‟na Ġzmir
Nöbetçi Ġdare Mahkemesi‟ne yürütmeyi durdurma istemli dava açılmıĢtır. Yargı süreci
devam etmektedir.
Ayrıca Gediz Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi Ġzmir Ġl Müdürlüğü tarafından
talep edilen çeĢitli alanlarda trafo yeri belirlenmesi ile ilgili plan değiĢiklikleri
Müdürlüğümüzce hazırlanarak Meclisimizin onayına sunulmuĢ onaylanan plan
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değiĢiklikleri 5216 sayılı yasa gereği onaylanmak üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine
gönderilmiĢ ve bir kısmının onayı tamamlanmıĢtır.
IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A.Üstünlükler
Coğrafi Konum
Günübirlik Turizm
YeĢil alanın çok olması
Belediye Yönetiminin aile ortamı gibi olması
BaĢkanımızın köklü bir aileye mensup olması nedeniyle yöremizi yakından
tanıması
Hava kirliliğinin olmaması
Ekonomi Üniversitesinin ilçemize gelecek olması
Ege-Koop.’un toplu konut yapması
Güzelbahçe ‘nin üst gelir grubunun tercih ettiği bir ilçe olması
En az göç alan yer olması
GecekondulaĢmanın olmaması
Balıkçılığın geliĢmiĢ olması

B.Zayıflıklar
Kültürel alt yapı eksikliği
Hizmet içi eğitimsizlik
ĠĢ sahalarının olmaması
AlıĢveriĢ merkezinin bulunmaması
Ekonomik zorluklar
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C.Değerlendirme
Katı atıkların toplanması, taĢınması, depolanması, geri kazanımı ile ilgili hizmet
kalitemizi artırmaya çalıĢtık.
Güzelbahçe‟de ağaçlandırma, park, yeĢil alanların tesis edilmesi ile ilgili çalıĢılmıĢ
yeni parklar yapılmıĢ ve kondisyon aletleri konularak halkın hizmetine sunulmuĢtur.
Kültür, sanat, turizm, tanıtım, spor, sosyal hizmetler vb. hizmetlerin yapılmasına
iliĢkin birçok hedefimiz gerçekleĢtirilmiĢtir. Profesyonel tiyatro gösterileri halkımızın
ayağına getirilmiĢtir. Deniz etkinliklerine devam edilmiĢtir. Özel günlerde etkinlikler
tertiplenmiĢtir.
Mevcut okullarımıza her türlü destek sağlanarak, bakım ve onarımları yapılmıĢtır.
Sağlıkla ilgili çalıĢmalarımızda sağlık kurumlarıyla iĢbirliği sağlanarak sağlık
taramaları ve bilgilendirme seminerleri yaptırılmaktadır.

V-ÖNERĠLER
Belediyemizde görevli personelin yeni çıkan mevzuata uygun eğitimlerinin
yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması.
Belediye binamızın bulunduğu alanla ilgili yeni meclis kararı alınarak yoğunluk ve
yapılaĢma Ģartları düzenlenmiĢ, BüyükĢehir Belediyesi tarafından plan tadilatı
onaylandıktan sonra yeni belediye binası yapım iĢine baĢlanacaktır.
Mavi Bayrak projesini gerçekleĢtirmek amacı ile çalıĢmaları devam etmektedir.
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T.C. GÜZELBAHÇE BELEDĠYESĠ
2009 YILI FAALĠYET RAPORU

MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI
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 süreçlerinin iĢletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin
alınması için düĢünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan
ederim.
Ġdaremizin 2009 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir,
tam
ve
doğru
olduğunu
teyit
ederim.
Özlem ÇAVDUR
Mali Hzm.Md. V.

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç
kontrol sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını
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 herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.

Ö. Mustafa ĠNCE
Belediye BaĢkanı
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