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T.C.
BALIKESİR İLİ
BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2015 YILI FAALİYET RAPORU
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 Müdür, 4 büro personeli ile tüm birimlere evrak
dağıtımı görevi yapan 1 adet hizmetli görev yapmaktadır.
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce, standart dosya planına uygun olarak yapılan genel
evrak hizmetlerinin yürütümünün yanı sıra resmi ve özel kuruluşlardan gelen istekler ile
müdürlükler arası yazışmalar ve Başkanlık Makamının tüm emirleri koordine edilerek, birimler
arası performans değerlendirme toplantıları, diğer çeşitli konularda toplantılar ile meclis ve
encümen çalışmaları titizlikle yürütülmüştür.
Vatandaşların sorunları ve başvuruları konusunda yönlendirici ve açıklayıcı bilgi verilmiş,
böylece Bilgi Edinme Birimi görevi de başarı ile yürütülmüştür. Başkanlık Makamının tüm
konulardaki talimatları ilgili kişi ve birimlere iletilmiş ve şehrimizin yönetim birimleri arasında
sağlıklı bilgi akışına gerekli özen gösterilmiştir.
Belediyemizce 2015 Yılı içerisinde 1 olağanüstü, 12 adet olağan olmak üzere toplam 13 adet
Meclis toplantısı ve 51 adet Encümen toplantısı yapılmıştır. 397 adet meclis kararı, 1.146 adet
Encümen kararı alınmıştır.
Bir yıllık dönem içerisinde Belediyemize 20.540 adet dilekçe ve resmi yazı ile müracaatta
bulunulmuş, evraklar kayda alınarak ilgili birimlere sonuçlandırılmak üzere sevk edilmiştir. Gelen
yazıların dışında 9202 adet giden evrak çıkışı yapılmıştır.
Evlenme ile ilgili 452 adet gelen ve giden evrak kaydedilmiştir. Bilgi Edinme Kanununa
göre ve BİMER başvurusu olarak 137 adet başvuru yapılmıştır. 2015 yılı içinde 3.598 adet evrak
postaya verilmiştir.
2015 yılı içerisinde 400 adet evlenme akdi gerçekleştirilmiş olup, bunun 19’u kadın ve 1’i
erkek olmak üzere 20 yabancı ülke vatandaşı ile gerçekleşmiştir. Ayrıca Belediyemiz Evlendirme
Memurluğunca 18 çiftimize evlenme işlemlerini diğer Belediyelerde yapabilmeleri için evlenme
izin belgesi verilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunun 32. maddesi gereğince meclis üyelerine, 36. maddesi
gereğince encümen başkanı ve üyelerine toplantı huzur hakkı için, Belediye Başkanının,
Belediyemiz ile ilgili işleri takip etmek üzere İl dışına çıktığı zamanlarda, yerine vekâlet eden
meclis üyelerine vekil kaldıkları günler için katılım cetveli hazırlanarak gerekli ödemenin yapılması
için Mali Hizmetler Müdürlüğüne üst yazı ile gönderilmiştir.
Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi aracılığıyla yeni kurulan Müdürlüklerimiz Devlet
Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemine bildirilerek idari yazışma kodları alınmıştır.
BİMER sistemi ile Belediyemize gelen vatandaşlarımıza ait başvuruların ilgili birimlere
sevki yapılarak cevaplandırılması için gerekli uyarılar yapılmıştır.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
Tamer MİDİLLİ
Yazı İşleri Müdürü
Harcama Yetkilisi
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
1. Belediye Başkanımızın günlük programlarının oluşturulması ve yürütülmesi sağlanmıştır.
2. Başkanımıza vatandaşlardan, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından gelen
randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmeleri için ortam sağlanmıştır.
3. Başkanlık Makamı ile personel arasında iletişimi sağlamak üzere kurum içi toplantılar organize
edilmiştir.
4. Başkanlığa gelen tüm davetler incelenmiş, Başkanımızın katılacağı programlar için organizeler
yapılmıştır.
5. Bayramlarda ve özel günlerde mesaj yolu ile vatandaşlarımızın bayramları ve günleri tebrik
edilmiştir.
6. İlçemizde bulunan okullar ziyaret edilerek okul müdürleri ve okul öğretmenleri ile birlikte fikir
alışverişinde bulunarak istek ve sunumları incelenmiştir.
7. İlçemizde faaliyet gösteren basın kuruluşları ile yapılan etkinlikler ve projeler hakkında
bilgilendirme ve basın toplantısı düzenlenmiştir.
8. İlçemizde düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine Başkanımızın en yüksek düzeyde katılımı
sağlanmıştır.
9. Başkanımızın yurt içinden gelen misafirleri için her türlü karşılama, ağırlama ve uğurlama
hizmetleri yerine getirilmiş ve gerekli organizasyonlar yapılmıştır.
10. Belediye hizmetleri ile ilgili halkımızın görüş ve önerilerini öğrenmek amacı ile kamuoyu
yoklaması yapılmıştır.
11. Bakanlarımızın, Yargıtay Başkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize gelişlerinde
karşılama, ağırlama, uğurlama, iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.
12. Burhaniye Belediyesi İş ve Yatırım Danışmanlık Proje Geliştirme, Girişimcilik ve Kobi Eğitim
Merkezi (BUR-İŞYAM) tarafından 19 Ocak – 16 Mart 2015 tarihleri arasında 18 kişiye, 80 saatlik
“Proje Yazma Eğitimi” verilmiştir.
13. 10-13 Mart 2015 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes Şehrinde 26. Kez düzenlenen MIPIM
fuarına, Burhaniye’mizin tanıtımına yönelik ve dünyadaki trendleri takip edebilmek, dünya
pazarındaki oyuncuların tanınması ve iletişim ağının sağlanması adına Başkanımızın katılımı
sağlanmış olup fuar hakkında gerekli bilgi ve belgeler ayarlanarak Başkanımızın fuarda ilçemizi
temsil etmesi sağlanmıştır.
14. 2015 yılı içerisinde belediyemize toplamda 705 adet iş başvurusu yapılmış olup 329 kişi işe
yönlendirilmiştir. Yönlendirdiğimiz işçilerden 51 kişi işe başlamıştır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
Merve BAYCAN
Özel Kalem Müdürü
Harcama Yetkilisi
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 MALİ YILI GİDERLERİ
* İşçi ücretleri, ikramiye ve sosyal yardımlar giderleri
5.840.091,21
* Memur maaş giderleri
2.663.371,13
* Sözleşmeli personel maaş ve sosyal yardım giderleri
486.852,75
* Stajer öğrenci ücretleri
26.353,14
* Başkan–Başkan Vekili ile Meclis, Encümen, komisyon top. Ödenekleri
228.668,10
* Emekli olan işçi personelin kıdem tazminatı giderleri
128.241,79
Erdoğan AYDOĞDU
71.838,87
Galip AKBAŞ
56.402,92
* Emekli Sandığı ve SGK Kurum Ödemeleri
1.605.428,27
* Akaryakıt giderleri
1.562.218,81
* Elektrik harcamaları giderleri
416.271,31
* Muhtaç aile yardımı (80,00 TL.)
321.108,08
* Diğer sosyal yardımlar
4.052,70
* Muhtaç asker aile yardımı (90,00 TL.)
20.040,00
* Burhaniye Belediyespor Kulübü ve Cumhuriyet spor k.ödemeleri
171.000,00
* Araçların bakım onarım tamirat yedek parça giderleri
686.730,30
* Telefon, posta ve grup mesaj bedelleri
263.721,91
* Yapı tesis büyük onarım giderleri
4.892.306,60
* Kamulaştırma bedelleri
807.219,80
* Kırtasiye ve büro malzeme, alımları
120.383,92
* İlan yayın giderleri ve tarifeye bağlı ödemeler
126.517,38
* Araç zorunlu trafik sigorta giderleri
59.872,94
* Bilgisayar yazılım ve hizmet alımları
53.125,24
* Mahkeme harç ve giderleri ve yasal giderleri
358.405,43
* Araç alımları
302.593,55
* Personel yolluk giderleri
19.972,43
* Yolcu, yük taşıma ve geçiş ücretleri
51.943,57
* Baskı, cilt bedelleri ve yayın alımları
193.514,90
* Taşıt, iş mak.ve arsa arazi kiralama giderleri
253.087,71
* Temizlik malzeme alım giderleri
27.850,24
* Yiyecek, içecek alım giderleri
95.165,83
* Temsil, tanıtma ve ağırlama giderleri
791.619,88
(festival giderleri-ilçe dışından gelen konukların hediye ve yemek giderleri-organizasyon
giderleri)
Etüt, proje bilirkişi ekspertiz giderleri
350.759,34
Araştırma geliştirme giderleri
5.900,00
Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler
203.607,36
Tıbbi malz.ve ilaç alım giderleri
199.586,72
Zirai ilaç alım giderleri
33.099,36
Özel malzeme alım giderleri
576.967,28
(3 adet kamera sistemi kurulumu-kablosuz internet alımları Bayrak flaşör ve trafik konisi
alımları- konteynır zemin Wc yıkama ilacı alımı- 130 adet konteynır alımı)
Yakacak alımları
46.501,19
Giyim kuşam alımları
105.668,42
Büro ve işyeri mal malz.ve mak.teç.alımları
270.110,40
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Dernek birlik kurum kuruluş ödemeleri
Diğer tüketim mal ve malz.alımları
Hizmet alımları
Diğer ödemeler
TOPLAM

158.738,52
802.266,81
6.108.909,58
430.462,77
31.870.306,67

2015 MALİ YILI GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Makine İkmal Birimi
Hukuk Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçe Müdürlüğü
Veterinerlik Birimi
Spor İşleri Birimi
Mezarlık ve Defin İşleri Birimi
Çevre Koruma Hizmetleri Müd
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Birimi
TOPLAM

747.304,47
2.805.518,45
162.041,37
705.066,31
61.298,97
246.678,19
1.249.778,07
880.212,98
1.288.249,87
4.326.627,73
1.498.037,92
2.044.706,90
506.635,42
11.235.909,53
1.760.971,88
53.331,70
171.000,00
16.582,25
5.647,67
823.428,85
86.566,49
537.629,13
481.480,11
175.602,41
31.870.306,67

İCMAL
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Yatırım Harcamaları Giderleri
Diğer Cari Harcama Giderleri
2015 MALİ YILI GİDERLERİ TOPLAMI

9.373.578,12
1.605.428,27
6.101.146,47
14.790.153,81
31.870.306,67

2015 MALİ YILI GELİRLERİ
İller Bankası Payı
Emlak Geliri
Çevre Temizlik Geliri
Kira Geliri
Atık Su Bedeli

9.805.353,71
6.717.214,69
422.671,82
2.390.030,54
64.771,97
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Yol Harcamalarına Katılım Payı Geliri
Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı Geliri
Su Hizmetleri Harcamalarına Katılım Payı Geliri
Haberleşme Vergisi Geliri
Arazi Satış Geliri
İlan Reklam Geliri
Hal Resmi
Ulaştırma Hizmetleri Gelirleri
İdari Para Cezaları
Vergi ve Diğer Alacaklar Gecikme Zamları
Elektrik Tüketim Vergisi
Bina İnşaat Harcı
İşgaliye Harcı
Tellallık Harcı
Yangın sigorta vergisi
Kalite kontrol hizmet gelirleri
Kültürel ekonomik sağlık eğitim hiz.ilişk.gelirler
Kurumlar hasılatı
Alınan bağış ve yardımlar
İşyeri açma izin harcı
Tatil günleri çalışma ruhsat harcı
Diğer gelirler
Yapı kullanma izin harcı
TOPLAM

332.782,48
264.813,91
1.133,72
40.423,54
581.983,91
243.488,03
17.048,23
10.308,85
436.950,74
1.135.185,21
1.106.333,09
522.327,87
1.230.138,87
62.174,99
3.936,18
375,36
546.083,33
4.617,86
377.058,48
52.550,40
43.895,00
2.122.514,99
1.445.815,07
29.981.982,84

İCMAL
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
2015 MALİ YILI GELİRLERİ TOPLAMI

11.956.252,18
3.881.280,40
377.058,48
13.185.407,87
581.983,91
29.981.982,84

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
Firuze DOĞAN YAŞAR
Muhasebe Yetkilisi

Şakir AKOVA
Mali Hizmetler Müdürü
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HUKUK BİRİMİ
İlgili Kanunun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genel hükümleri çerçevesinde; birime gelen ve giden
resmi evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre yapılması ve muhafaza edilmesi yanında
yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun
olarak yapılması sağlanarak;
1. Hukuk Dairesi ile ilgili resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmiş,
2. Belediyemiz lehine ve aleyhine açılan tüm davaların takibi yapılmış,
3. Mahkemelerle yazışmalar süresinde yerine getirilmiş,
4. Belediyemizin her türlü alacakları takip edilmiş,
5. Dairelerce hazırlanan her türlü şartname ve sözleşmelerin kontrolü yapılmış,
6. Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılması sağlanmış,
7. Başkanlık Makamına Meclis ve Encümen Başkanlığı’na, Daire Müdürlüklerine, istenilen
konularda Yasalar, Yönetmelikler, Genelgeler ve Tebliğler doğrultusunda yazılı hukuk
görüşü verilmiş,
8. Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenlikleri açısından gerekli
tedbirlerin alınması, kontrolü ve takibinin yapılması sağlanmış,
9. İmza Yetkileri Yönergesine göre Dairemize havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili
Belediye Başkanına bilgi verilmesi gereken konular takdir edilerek zamanında bilgi
verilmiş,
10. Mevzuat gereği Büromuzca yapılması geren sair tüm görevlerin yerine getirilmesi sağlanmış
olmakla;
11. 02/01/2015 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar Büromuza vatandaşlar ve resmi kurumlar
tarafından yapılan 1.050 adet başvuru gereği yapılarak sonuçlandırılmış,
12. Belediyemiz alacaklarının tahsili amacıyla ilgili birimlerle yapılan uyumlu işbirliği sonucu
tahsilatımız büyük oranda gerçekleştirilmiş, temerrütlerini ısrarla sürdürenler hakkında da
zorunlu olarak yasal yollara başvurulmuştur.
13. 2015 yılında yargılama konusu olan dosyamız;
1-) Aleyhimize açılan davalar
40 adet
2-) Belediyemizin açtığı davalar
25 adet
3-) Devir eden dosyalarımız
25 adet
4-) Karara çıkan dosyalarımız
19 adet
5-) Temyiz ve İtiraz Edilen dosyalarımız
14 adet
6-) Derdest dosyalarımız
71 adet olup,
Toplam: 194 adettir.
Büromuz hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde hukuka uygun görüş ve uygulamaları ile
Belediyemiz bünyesindeki sorumluluğunu titizlikle yerine getirmek için çalışmalarına devam
etmektedir.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Hukuk bürosu yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, Hukuk Bürosu yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları
ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
Seda TAŞKENT
Av. Feridun SOYKÖK
Harcama Yetkilisi
Belediye Vekili
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015 Yılı 55 Memur,101 işçi, 4 Geçici işçi,10 sözleşmeli 22 stajyer öğrenci
a) Memura
b) İşçi
c) İşçi Kıdem Tazminatları
d) Sözleşmeli Personel
e) Stajyer Öğrenci
Genel Toplam

: 2.663.371,13
: 5.840.091,21
:
128.241,79
:
486.852,75
:
26.353,14
: 9.144.910,02

Maaş tahakkuk ettirilerek ödeme yapılmıştır.
2015 Aralık ayı itibari ile Belediyemizin 55 memuru olup dağılımı şöyledir.
Genel İdare Hizmetleri
Zabıta Hizmetleri
Teknik Hizmetler
GENEL TOPLAM

: 21
: 16
: 18
: 55

1. Memurların On-Line sistemi ile her ay emekli kesenekleri işlemlerini Ankara Emekli
Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
2. Memurların aylık maaş bordrolarının hazırlanarak ücretleri ödenmiştir.
3. Memurların derecelerine göre terfi işlemleri takip edilerek hareket onayları hazırlanmıştır.
4. Teknik memur personellerinin 3 er ay ara ile ek özel hizmetleri takip edilerek işleme
konulmuştur.
5. Belediyemize atanma talebinde bulunan uzman er ve erbaşlar arasından 6 adet zabıta
memuru açıktan atanmak suretiyle işe başlatılmıştır.
6. 55 Memurun 2015 yılı için eş ve tedavi beyannameleri ve mal bildirimleri alınarak
dosyalarına konulmuştur.
7. İşçilerin maaş ve ikramiye bordrolarının hazırlanarak ücretleri ödenmiştir.
8. İşçilerin sigorta aylık bildirgeleri SSK On-Line sistemi ile Sosyal güvenlik Kurumunun ilgili
hesabına gelir ve damga vergilerinin ise Vergi Dairesine yatırılması sağlanmıştır.
9. 2015 Yılı içerisinde, belediyemiz muhtelif işyerlerinde çalışan 1 işçi, 1 memurun emeklilik
işlemleri hazırlanarak emekli olmuştur.
10. 2015 yılında okul ve yaz döneminde 22 öğrenciye staj yapma imkânı sağlanmıştır.
11. Belediyemizde çalışan tüm personellerin yer değiştirme, yıllık izin, mazeret izni, sağlık
izinleri kartlarına işlenerek sicil dosyalarına kaldırılmıştır.
12. İş ve İşçi Kurumca istenen işyeri durum çizelgesi her ay düzenlenerek kuruma
gönderilmiştir.
13. Personellerimizin bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla düzenlenen eğitim
seminerlerine katılmaları sağlanmıştır.
14. Belediyemizde çalışmakta olan tüm personellere Belediye kanunu ve mevzuatlar hakkında
hizmet içi eğitim verdirilmiştir.
15. Müdürlüğümüzce Belediyemizin 2016 yılı için ihtiyacı olan tüm personel destek hizmet
alımı ihale işlemleri hazırlanarak sonuçlandırılmıştır.
16. Belediyemiz ile Türkiye İş Kurumu arasında toplum yararına çalışma protokolü kapsamda
67 kişinin sigorta ve maaş işlemleri yapılmıştır.
17. Belediyemizde 657 sayılı yasaya bağlı memur personellerinin HİTAP bilgileri güncellenerek
özlük işlemleri tamamlanmıştır.
8

18. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 2015 yılı içerisinde 1002 adet resmi evrak kayıt
edilerek gerekli işlemler yapılmıştır.
.İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve
mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları
ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
Seda TAŞKENT
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.
Harcama Yetkilisi

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Birimi Hizmetleri;
 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın alma biriminde 01/01/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında
Belediyemiz Müdürlükleri tarafından talep edilen ve İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde;
-

Özel Kalem Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
Hukuk Birimi
Zabıta Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Toplam

: 80 adet
: 79 adet
: 30 adet
:
4 adet
: 134 adet
: 33 adet
:
6 adet
:
2 adet
: 40 adet
: 97 adet
: 117 adet
: 28 adet
: 11 adet
: 66 adet
: 64 adet
: 791 adet

Mal ve Hizmet alımı işlemleri gerçekleşmiş olup, teknik ve idari şartnameleri ile sözleşmeleri
düzenlenerek Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan Fatura ve eki belgeler
ödeme yapılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
 2015/52788 İhale Kayıt Numarası ile 4734 Sayılı Kanunun 19. Maddesine göre toplam 6 kişi
ile 5 ay, 29 gün süreli Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bakım Onarım Hizmetleri ve Şoförlük
Hizmeti işçilik hizmeti alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.
 Belediye hizmet binasının genel temizliği yaptırılmıştır.
 Belediyemize ait hizmet binası ve Bahçelievler Mah. üst geçitte bulunan asansörlerin bakım ve
onarım işleri yaptırılmıştır.
 Belediyemiz tüm hizmet binalarında bulunan klimaların yıllık ve periyodik bakımları
yaptırılarak verimin arttırılması sağlanmıştır.
 Belediyemize ait Müdürlüklerde bulunan araçların sigorta ve vize işlemleri yaptırılmıştır.
 İnşaatlarda yürürlükteki mevzuata göre sıhhi tesisat, kalorifer ve asansör projelerinin
incelenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.
 Birime gelen Resmi yazı ve dilekçelere süresi içerisinde cevap verilmiştir.
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 2015 Yılı içerisinde Belediyemizce Karşılıklı devir, Hibe ve Belediyemiz Öz Kaynaklarıyla
satın alınarak Belediyemiz Demirbaşına kaydı yapılan aşağıda belirtilen toplam 11 adet aracın
iş ve işlemleri ile Belediyemiz adına tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.
1- RENAULT MASTER ÇİFT KABİN KAMYONET-2015 MODEL(Belediye Öz Kaynakları ile )-(10 Z 4270)
2- RENAULT MASTER ÇİFT KABİN KAMYONET-2015 MODEL(Belediye Öz Kaynakları ile )-(10 Z 4271)
3- RENAULT MASTER ÇİFT KABİN KAMYONET-2015 MODEL(Belediye Öz Kaynakları ile)-(10 Z 4272)
4- HİDROMEK HMK 62SS İŞ MAKİNESİ-2015 MODEL- (KAZICI YÜKLEYİCİ)
(Belediye Öz Kaynakları ile )
5- HONDA CBR150 MOTOSİKLET-2015 MODEL
(Belediye Öz Kaynakları ile ) (10 RY 781)
6- KANUNİ RONEY 100 MOTOSİKLET-2015 MODEL(Belediye Öz Kaynakları) (10 Z 0198)
7- FORD CARGO 1826 ÇÖP KAMYONU-2015 MODEL(Çevre bakanlığı hibesi ile) (10 Z 3606)
8- FORD TRANSİT AMBULANS-2007 MODEL(SAĞLIK BAKANLIĞI HİBESİ İLE) (10 U 2342)
9- MERCEDES SPRİNTER AMBULAN-2009 MODEL(Şahıs hibesi ile) (10 Z 3956)
10- MERCEDES VİTO CENAZE NAKİL ARACI-2006 MODEL(Şahıs hibesi ile) (10 Z 3956)
11- 10 KF 440 PLAKALI BURHANİYE BELEDİYESİNE AİT KANAL AÇMA ARACI
İLE 10 KR 101 PLAKALI BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SEPETLİ İŞ
PLATFORMU ARACININ KARŞILIKLI OLARAK DEVİR İŞLEMLERİ
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Taşınır Kayıt İşlemleri;
2015 Yılı içerisinde satın alma işlemleri gerçekleştirilen mal ve malzemelerin taşınır kayıt
işlemleri yapılmış ve ilgili personellere zimmet işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Makine İkmal Birimi Hizmetleri;
Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak 2015 yılı başında araç havuz sistemi
oluşturulmuş ve Araç havuzuna Belediyemiz bünyesinde bulunan Otobüsler, Binek Araçlar,
Kamyonetler ve araçları kullanan şoför personel aktarılmıştır. Bu kapsamda Belediyemizde hizmet
veren tüm Müdürlüklerin araç ihtiyaçları talepleri doğrultusunda araç havuzundan karşılanmıştır.
Araç havuzu oluşturulması ile hizmetin gerektirdiği şekilde tüm birimlerin işlerinin daha
sağlıklı, etkin, ekonomik, süratli yapılması sağlanmış ve Araçlar tek elden görevlendirildiği için
periyodik olarak bakımları yapılmış, yedek parça ihtiyaçları karşılanmış, arızalarının asgari sürede
giderilerek faal durumda çalışmaları sağlanmıştır.
2015 yılı içerisinde araç havuzu görevlendirmeleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:
 Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde acezelere sıcak yemek dağıtımı yapılmak
üzere haftanın 6(altı) günü 1 adet araç ve şoför görevlendirmesi yapılmıştır.
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere sürekli olarak 1 araç ve 1
şoför görevlendirmesi yapılmıştır.
 Sağlık İşleri Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül
ayları boyunca her gün akşam saat 19:00 ile 02:00 arasında ilaçlama hizmetinde kullanılmak
üzere 2(iki) Adet araç ve Şoför görevlendirilmesi yapılmıştır.
 Belediyemiz Hizmet Birimlerinden Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,
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İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğünün Şehir içi ve Şehir dışındaki iş ve
işlemlerinde kullanılmak üzere araç ve şoför görevlendirilmesi yapılmıştır.
Bu Kapsamda 2015 Faaliyet yılı içerisinde;
 Fen İşleri Müdürlüğünün Hizmetlerinde kullanılmak üzere Toplamda 1911araç ve şoför
görevlendirilmesi yapılmıştır.
 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmak üzere Toplamda 162
araç ve şoför görevlendirilmesi yapılmıştır.
 Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmak üzere Toplamda 171 araç ve şoför
görevlendirilmesi yapılmıştır.
 Diğer Müdürlük ve Birimlerin Hizmetinde kullanılmak üzere Toplamda 688 araç ve
şoför görevlendirilmesi yapılmıştır.
 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğün de kullanılmak üzere Toplamda 166 araç ve şoför
görevlendirilmesi yapılmıştır.
İlçemizde bulunan okullarının spor faaliyetleri ihtiyaç ve etkinliklerine araç ve şoför
görevlendirilmesi yapılmıştır.
2015 Faaliyet yılı içerisinde Toplamda okulların şehir içi ve şehir dışı spor faaliyetleri, ihtiyaç
ve etkinliklerinde 14 Adet otobüs ve Şoför görevlendirilmesi yapılmıştır.
İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın özel günleri için (düğün. Kına, sünnet gibi) araç
görevlendirilmesi yapılmıştır.
2015 Faaliyet yılı içerisinde Toplamda Düğün, Sünnet ve Kına Merasimlerinde 67 adet Otobüs
ve Şoför Görevlendirilmesi yapılmıştır.
İlçemiz spor kulüplerinin müsabakaları için araç görevlendirilmesi yapılmıştır. Bu spor
kulüpleri şöyledir:
a) Burhaniye Belediye spor futbol kulübü (A takımı, U-19, U-17, U-15, U-14, U-13)
Şehir içi ve Şehir dışı spor müsabakalarındaki ulaşımları sağlanmıştır. (Ayrıca
haftanın 6 gününde antrenmanlara ulaşımları sağlanmıştır.)
b) Burhaniye Cumhuriyet Mahallesi Sanayispor futbol kulübünün Şehir içi ve Şehir dışı
spor müsabakalarındaki ulaşımları sağlanmıştır.
c) Burhaniye Belediye spor Bayan Basketbol takımının Şehir içi ve şehir dışı spor
müsabakalarındaki ulaşımları sağlanmıştır.
( Ayrıca her gün olmak üzere
antrenmanlara ulaşımları sağlanmıştır.)
2015 Faaliyet yılı içerisinde Toplamda Spor Kulüplerinin Şehir içi ve Şehir dışı Tüm
organizasyonlarında 44 adet Otobüs ve Şoför Görevlendirilmesi yapılmıştır.
İlçemiz sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve derneklerin organizasyonlarında araç ve şoför
görevlendirilmesi yapılmıştır.
2015 Faaliyet yılı içerisinde Sivil Toplum Kuruluşları için şehir içi ve Şehir dışı Tüm
organizasyonlarında 31 adet Otobüs ve Şoför Görevlendirilmesi yapılmıştır.
İlçemizde mevcut Kamu
görevlendirilmesi yapılmıştır.

kurum

ve

kuruluşlarının

taleplerinde

araç

ve

şoför

İlçemizde yaşayan vatandaşların cenaze işlemleri için yılın 365 günü araç görevlendirilmesi
yapılmıştır.
2015 Faaliyet yılı içerisinde İlçemizde yaşayan vatandaşların Cenaze cemaatini taşımak
üzere 301 adet Otobüs ve Şoför Görevlendirilmesi yapılmıştır.
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BELEDİYEMİZ MEVCUT ARAÇLARINA ARAÇ TAKİP SİSTEMİ UYGULAMASI
Belediyemizde faal olarak çalışan 49 adet araca araç takip sistemi takılarak araçların ve
şoförlerin daha verimli çalışmaları sağlanmış olup, böylelikle akaryakıt giderlerinde önemli ölçüde
tasarruf sağlanmıştır.
Destek Hizmetlerine bağlı Makine İkmal Birimi Tamirhanesinde Belediyemiz Tüm
Müdürlüklerinde kullanılmakta olan aşağıda belirtilen araçların tamir, bakım ve onarımları ile
yıkama yağlama işlemleri yapılarak araçların yedek parça alımları gerçekleştirilmiş ve böylelikle
araç tamir bakım giderleri en aza indirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Makine İkmal Biriminde bulunan
akaryakıt deposundan tüm araçların yakıt ikmalleri sağlanmıştır.
Tamir ve Bakımları yapılan tüm Müdürlüklere ait araçlar aşağıdaki gibidir;
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARI;
1
2
3
4
5
6
7
8
9

18
19
20
21

10 RF 122
10 RV 127
10 RP 118
10 RE 162
10 RD 252
10 RA 130
10.05.BEL-14.011
CAT LASTİKLİ EKSKAVATÖR
HITACHI EKSKAVATÖR 10.05BEL-14.005
CAT GREYDER 140 G 10.05BEL-14.001
KOMATSU YÜKLEYİCİ-10.05BEL-14.008
ÇUKUROAVA ÇV-8 ASFALT
SİLİNDİRİ -10.05-BEL-14.002
JCB TOPRAK SİLİNDİRİ-10.05BEL-14.006
VÖGELE 1700-ASFALT
FİNİŞERİ-10.05-BEL-14.009
LAYTON-ASFALT FİNİŞERİ
HMK100 HİDROMEK-10.05-bel14.009
GREYDER KOMATSU GD 67510.05-BEL-14.007
İŞ MAKİNASI
ASFALT TANKERİ
10 FR 168
10 RE 047

22
23
24
25

10 HK 974
10 RP 151
PLAKASIZ
10 RK 595

TRAKTÖR
TRAKTÖR
TRAKTÖR KEPÇE
TRAKTÖR

26
27

10 RA 220
PLAKASIZ

TRAKTÖR
TRAKTÖR

28
29

PLAKASIZ
10 RC 095

TRAKTÖR
MOBİLET

10
11
12
13
14
15
16
17

KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
DAMP. KAMYON
İŞ MAKİNASI
İŞ MAKİNASI

MERCEDES
BMC FATİH
BMC FATİH
BMC FATİH
BMC FATİH
DODGE
HİDROMEK
CAT
HITACHI

İŞ MAKİNASI
İŞ MAKİNASI

CAT

İŞ MAKİNASI

KOMATSU

İŞ MAKİNASI

ÇUKUROVA

İŞ MAKİNASI

JCB

İŞ MAKİNASI
İŞ MAKİNASI

VÖGELE
LAYTON

İŞ MAKİNASI

HIDROMEK

İŞ MAKİNASI
PALETLİ YÜKLEYİCİ
ASFALT TANKERİ
TRAKTÖR
TRAKTÖR

KOMATSU
CAT
FORD
MASSEY
FERGUSON
MASSEY
ÜNİVERSAL
FORD
MASSEY
FERGUSON
FIAT 54C
FORDSAN
MAJÖR
STEYR
MOBİLET
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30
31

10 KC 042
10 RH 063

TRAKTÖR
TRAKTÖR

32

10 RE 393

TRAKTÖR

33

10 RA 095

TRAKTÖR

34

10 RL 626

TRAKTÖR

35

10 RE 413

TRAKTÖR

36
37
38

ATLAS KOMPRESÖR
KOMPRESÖR
10 Z 0921
MOTOSİKLET
10 RV 127
KAMYON
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARI;

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

10 RP 156
10 RY 971
10 RL 559
10 RP 229
10 RY 680
10 RH 425
10 RT 874
10 RK 567
10 FD 837
10 RA 314
10 RF 126
10 RZ 735
10 RL 601
10 RF 128
10 RF 129
10 RF 796
10 RF 559
10 RH 937
10 RR 796
10 RN 172
10 RF 247
10 Z 1090

KAMYONET
TRAKTÖR
TRAKTÖR
TRAKTÖR
TRAKTÖR
TRAKTÖR
TRAKTÖR
TRAKTÖR
TRAKTÖR
TRAKTÖR
TRAKTÖR
TRAKTÖR
HİD. SIKIŞ. ÇÖP KAMYONU
ÇÖP KAMYONU
ÇÖP KAMYONU
HİD. SIKIŞ. ÇÖP KAMYONU
ÇÖP KAMYONU
ÇÖP KAMYONU
ÇÖP KAMYONU
SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU
ÇÖP KAMYONU
KAMYON(ÇÖP ARACI)

BMC
NEWHOLLAND
MASSEY FERGUSON
NEWHOLLAND
NEWHOLLAND
TÜMOSAN 65 DT
MASSEY FERGUSON
FIAT
FIAT
STEYR
MASSEY FERGUSON
NEWHOLLAND
FIAT
BMC
BMC
FIAT
IVECO
BMC
BMC
FORD
OTOYOL
ISUZU

24

HAMARAT YOL
SÜPÜRME

İŞ MAKİNASI

ÇEKSAN

PERSTİJ-PLAJ
İŞ MAKİNASI
TEMİZLEME
26
10 Z 1873
MOTORSİKLET
27
10 RY 781
MOTORSİKLET
28
10 Z 3606
ÇÖP KAMYONU
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARI;
25

1
2
3
4
5
6
7

FORD
MASSEY
FERGUSON
MASSEY
FERGUSON
MASSEY
FERGUSON
MASSEY
FERGUSON
MASSEY
FERGUSON
ATLAS
YUKİ
FATİH

10 RL 962
10 RZ 409
10 RK 167
10 RL 374
10 RV 224
10 Z 4271
İŞ MAKİNESİ

KAMYONET
TRAKTÖR
HONDA-MOTSİKLET
MOTORSİKLET
KAMYONET
KAMYONET
KAZICI-YÜKLEYİCİ

PRESTİJ
HONDA
FORD
BMC
MASSEY FERGUSON
HONDA
HONDA
BMC
RENAULT
HİDROMEK
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1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
24
17
18
19
20
21
22
23
24

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARI;
10 RD 700
HASTA NAKİL
FORD
10 RN 203
KAMYONET
FORD
10 RF 130
KAMYONET
FORD
10 RA 501
KAMYON
OTOYOL
10 U 2342
AMBULANS
FORD
10 Z 3956
AMBULANS
MERCEDES
10 Z 4004
CENAZE NAKİL
OTOYOL
10 RN 905
KAMYONET
BMC
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARI;
10 RL 689
ÇİFT SIRA KAMYONET
LEVEND
10 Z 0246
KAMYONET
CITROEN
10 Z 0247
KAMYONET
CITROEN
10 RL 175
MOTORSİKLET
HONDA
10 RL 322
MOTORSİKLET
HONDA
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARI;
10 RD 010
OTOMOBİL
VOLKSWAGEN
10 RS 458
KAMYONET
BMC
10 RY 073
KAMYONET
CITROEN
10 RZ 244
KAMYONET
CITROEN
10 RV 185
KAMYONET
BMC
10 RT 745
KAMYONET
FORD
10 RZ 245
KAMYONET
BMC
10 RC 414
KAMYONET
BMC
10 RU 268
KAMYONET
RENAULT
10 RC 828
MİNİBÜS
ISUZU
10 RT 301
KAMYONET
OPEL
10 RT 286
KAMYONET
CARGO
10 RU 410
KAMYONET
FORD
10 RY 072
OTOBÜS
BMC
10 RR 850
OTOBÜS
BMC
10 RN 486
OTOBÜS
MERCEDES
34 AUB 14
OTOBÜS
MAN
10 RN 487
OTOBÜS
MERCEDES
10 RS 268
OTOBÜS
BELDESAN
10 RY 074
KAMYONET
CITROEN
10 Z 0208
KAMYONET
FORD
10 RU 267
KAMYONET
RENAULT
10 Z 2536
MOTORSİKLET
KMT ÇELİK
10 Z 2545
MOTORSİKLET
KMT ÇELİK
10 RA 118
MOTORSİKLET
-

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
Aynur ÇAKMAK
Destek Hizmetleri Müdür V.
Harcama Yetkilisi
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BETON PARKE TAŞ, BORDÜR, YAĞMUR OLUĞU, GRANİT TAŞ DÖŞENMESİ İŞLERİ:
1-Öğretmenler Mahallesi 1014. Sokakta yol yapım çalışması kapsamında;
956 m² beton parke taş döşenmesi yapılmıştır.
2-Ören Mahallesi 2072 ve 2076 sokakta yol yapım çalışması kapsamında;
1354 m² beton parke taş
358 mt beton yağmur oluğu,
91 mt beton bordur döşenmesi yapılmıştır.
3-Öğretmenler Mahallesi 1144.Sokakta tretuvar yapım çalışması kapsamında;
227 m² beton parke taş,
201 mt beton yağmur oluğu,
232 mt beton bordur döşemesi yapılmıştır.
4-İskele Mahallesi Osman Ağa Cad. ve Fabrika Cadde de tek yön düzenlemesi, tretuvar
yapım çalışması kapsamında;
381 m² beton parke taş,
185 mt beton bordur döşemesi yapılmıştır.
5-Cumhuriyet Mahallesi 22. Cadde ve bağlantı sokağında yol yapım çalışması kapsamında;
903 m² beton parke taş
283 mt beton yağmur oluğu döşemesi yapılmıştır.
6-Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Caddesi yol ve tretuvar düzenlemesi yapım çalışması
kapsamında;
7575 m² granit taş,
7455 m² beton parke taş,
4590 mt beton bordur,
1570 mt beton yağmur oluğu döşemesi yapılmıştır.
7-Ören Mahallesi Vildan Ebe Caddesi otopark ve tretuvar düzenlemesi kapsamında;
160 m² beton parke taş,
143 mt beton bordur döşemesi yapılmıştır.
8-Mahkeme Mahallesi Akın Sokak Aralığında yol yapım çalışması kapsamında;
894 m² beton parke taş,
180 mt beton bordur,
60 mt beton yağmur oluğu döşemesi yapılmıştır.
9-Mahkeme Mahallesi Eczacı Rasim Bulvarı yol yapım, tretuvar, otopark, kavşak
düzenlemesi kapsamında;
4996 m² beton parke taş,
735 mt beton bordur,
306 mt beton yağmur oluğu döşemesi yapılmıştır.
10- Ören Mahallesi Şehit Özdemir Caddesi yol yapım çalışması kapsamında;
310 m² beton parke taş, döşemesi yapılmıştır.
11- Mahkeme Mahallesi Yeşil Sokak, Açelya Sokak, Ali Kurt Caddesi ve Orhan Gazi Caddesi
tretuvar yapım çalışması kapsamında;
1251 m² beton parke taş,
1687 mt beton bordur döşemesi yapılmıştır.
12- Geriş Mahallesi Hamdibey Caddesi, Eski Göl Sokak ve Küçük Ceylan Caddesi yol yapım
çalışmaları kapsamında;
2751 m² beton parke taş, ,
51 mt beton bordur,
71 mt beton yağmur oluğu döşemesi yapılmıştır.
13-Bahçelievler Mahallesi Orjan Yüksekokul önü tretuvar yapım çalışması kapsamında;
81 m² beton parke taş
47 mt beton bordür döşemesi yapılmıştır.
14-Geriş Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı ve Yeni Otogar önü yol, tretuvar, kavşak
düzenlemesi kapsamında;
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150 m² beton parke taş
748 mt beton bordür döşemesi yapılmıştır.
15-Cumhuriyet Mahallesi Melih Pabuççuoğlu Bulvarı Zeytin kent önü, yeni köprü yanı orta
refüj ve tretuvar düzenlemesi kapsamında;
230 m² beton parke taş
498 mt beton bordür
284 mt beton yağmur oluğu döşemesi yapılmıştır.
16- Hacı Ahmet Mahallesi Kemer Sokak yol yapım çalışması kapsamında ;
534 m² beton parke taş döşemesi yapılmıştır.
17-Bahçelievler Mahallesi 2783 Cadde yol ve tretuvar yapım çalışması kapsamında ;
13.346 m² beton parke taş,
1465 beton bordur
1183 mt beton yağmur oluğu döşemesi yapılmıştır.
PELİTKÖY+KIRSAL
MERKEZ
GENEL TOPLAM

PARKETAŞ(m²)
43.106.41
33.975
77.081.41

GRANİT (m²)

OLUK (m)

BORDÜR (m)

7575
7575

3958
3958

10418
10408

MAL ALIMLARI:
1- İlçemiz imar yollarında kullanılmak üzere;
 10.100 Ton Bypass malzemesi alımı yapılmıştır.
 6500 Ton 0-15 Temel malzeme alımı yapılmıştır.
 7400 Ton 0-48 Malzeme alımı yapılmıştır.
 12000 Ton 0-5 Malzeme alımı yapılmıştır.
2-İlçemiz inşaat işlerinde kullanılmak üzere;
 1385 m3 Hazır beton alımı yapılmıştır.
 2550 Torba Çimento alımı yapılmıştır.
 280 adet Kireç alımı yapılmıştır.
 93 Ton Nervürlü İnşaat demiri alımı yapılmıştır.
 257 Adet q tipi çelik Hasır
3- İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında kullanılmak üzere;
 42.135 m² 8cm’lik kilitli beton parke taş.
 9.095 m² 6cm’lik beton parke taş.
 5850 mt beton yağmur oluğu.
 10.350 mt 20cm’lik beton bordur.
 500 mt 30cm’lik beton bordur.
 480 m² Görme engelli kaldırım Taşı.
4-İlçemiz Asfalt yolların tamirinde kullanılmak üzere;
 75 Ton Soğuk paket asfalt yama malzemesi.
5-Bahçelievler Mahallesi 2760. Cadde ve Muhtelif Sokaklarda Yağmur suyu hattı yapımı
için;
 1064m Φ300 SN4 Koruge Boru.
 40 Adet 60x60 Yağmur suyu bacası.
 7 Adet Beton bilezik.
6-Ören Mahallesi Ayaklı mesire alanı ve muhtelif yerlerde kullanılmak üzere;
 250 m² Washbeton Karo.
7-Ayaklı mesire yeri Sübeylidere mesire yeri ve muhtelif yeşil alanlarda kullanılmak üzere;
 50 Adet Piknik masası.
8-Şehit Turan Bayraktar parkı, Trap sahası taş duvar üstü ve muhtelif parklarda
kullanılmak üzere;
 110 mt Yeşil panel Çit.
İNŞAAT İŞLERİ:
1-Karınca Deresi Köprüsü Yapımı
4 açıklıklı 90m X 11.55 m boyutlarında prekast kirişli köprü yapılmıştır.
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2- İlçemiz merkez Pazar yeri Köylü pazarı üzeri çatı Yapımı
104 m² Çelik çatı konstrüksiyon yapılması ve üzerinin galvaniz trapez sac ile kaplanması
yapılmıştır.
3-Şarköy Avcılar Kulübü için Trap sahası Yapımı
402 m² Trap atış alanı, Kadın ve Erkek wc’ler, Depo, 5 Kulvarlı Atış Poligon bunkeri (22.5m x
2.50m), Doğal Taş ile istinat duvarı yapılmıştır.
4-Bahadınlı Köprüsü Yapımı
15 m Uzunluğunda 5 m genişliğinde 2 açıklıklı betonarme köprü yapılmıştır.
5-Öğretmenler Mahallesi Sağlık Ocağı Yapımı
Toplam İnşaat alanı 200 m² iki Katlı Betonarme bina yapılmıştır.
6-Hisar Mahallesi Hizmet Binası Yapımı
Toplam inşaat alanı 100 m² tek katlı Yığma Bina yapılmıştır.
7-Deve Güreşi Arenası Yapımı
8000 m² Alanda Kenarları 2 Kademeli Tel örgü ile çevrili saha düzenlemesi yapılmıştır.
8-Börezli Düğün Salonu Yapımı
213 m² Açık Alanda Saha betonu dökülerek Düzenleme yapıldı.
202 m² Kapalı Alanlı Binanın 1. Katı yapılmıştır.
9-8 Eylül Çamlığı Düzenlemesi Kapsamında Prefabrik Bina Konulması
7m x10m Dış Ölçülerinde Prefabrik Bina alınarak yerine konulmuştur.
10-Öğretmenler Mahallesi Pazar Yeri Düzenlemesi
1000 m² saha betonu atılmıştır.
Balıkhane için tuğla duvar ile bölmeler yapılarak fayans döşemesi yapılmıştır.
2 adet çeşme yapılmıştır.
11-Ören Mahallesi Ayaklı Mesire yeri Düzenlemesi
Mevcut bina içindeki yerler seramik döşendi, duvarlar saten alçı yapıldı, kapı ve pencereleri PVC
yapıldı, çatı aktarıldı, boya badanası yapıldı. Ön tarafına ilave 5 metre teras üzerine çelik profil
yapılarak gölgelikle kaplandı. Mevcut bina yanına ilave depo yapıldı. Girişten binaya kadar çift sıra
bordür çekilerek, 200 m² wash beton karo döşemesi yapıldı. Bahçedeki bay bayan wc lere seramik
döşemesi yapıldı. Lavabolar yenilendi, boya badana yapıldı. Bahçe duvarları boyandı, giriş kapısı
yenilendi, kapıların yanlarına 2 adet çelik profilden papatya figürü yapıldı. Havuz boyandı ve kuyu
aktif hale getirildi.
12-Sübeyli Dere Mesire Alanı Düzenlemesi
Bay bayan wc, mangal yeri yapılarak piknik masaları konuldu.
13-Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık Binası Tadilatı
Eski ahşap pencereler sökülerek yerine 13 adet PVC pencere konuldu. 1 adet PVC kapı takıldı.
14-Merkez Jandarma Binası İçinde Tadilat
80 m² seramik döşemesi yapılmış, su tesisatları yenilenmiştir.
15-Merkez Pazar yeri önü Düzenleme yapılması
432 m² saha betonu dökülmüştür.
17-Muhtellif Parklarda Düzenleme Yapılması
Şehit Turan Bayraktar parkı, İskele Çay Bahçeleri Park, Ören Meydan Parkında 477 m² saha betonu
atılmıştır.
18-Karınca Deresi Köprüsü Cumhuriyet Mahallesi Tarafı İstinat Duvarı
Yaya kaldırımı için 210 m² Betonarme istinat duvarı yapılmıştır.
19- Demir İmalatlar, Çit İşleri
Şehit Turhan Bayraktar parkı çevresine 53 mt uzunluğunda 1,5 mt yüksekliğinde yeşil panel çit
montajı yapıldı.
Ören camii bahçesine tel örgü çekilerek düzenleme yapıldı.
Belediye binası önüne ISO logolu bayrak için bayrak direği alınarak montajı yapıldı.
20-Boya Badana İşleri
Kuvayi-i Milliye Müzesi, Ören mahallesi Kazı Evi, Stad duvarları ve Soyunma Odaları, Ahmet
Akın Pist ve Giriş Duvarları, İskele Mahallesi Satranç Kulübü, Reha Yurdakul Salonu, Pazarbaşı
Sabunhanesi, Belediye Hizmet Binası, Memiş Mahallesi Roman Derneği, Öğretmenler Mahallesi
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Kadın Platformu, 8 Eylül Çamlığı Binalarında, Muhtelif Yol Kenarlarındaki Bordür, Yaya Geçitleri
ve Kasisler ve bünyemizdeki 2 Adet oturma tribününde boya işleri yapılmıştır.
YAĞMUR SULARININ UZAKLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR :
1-Öğretmenler Mahallesi 1014 Sokakta 190 m uzunluğunda üzeri demir ızgaralı u şeklinde
betonarme menfez yapılmıştır.
2-Cumhuriyet Mahallesi Küçük sanayi caddesi Sanayi Sitesi Girişlerine u şeklinde 35 m demir
ızgaralı menfez yapılmıştır.
3-Ören Mahallesi Meydan Büfeler arkası ve Ahşap Büfeler Yanı 30 m Φ200 koruge boru ile yağmur
suyu hattı yapılmıştır.
4-Merkez Jandarma Binası Bahçesinde 50 m Φ200 koruge boru ile yağmur suyu hattı yapılmıştır.
5-Hürriyet Mahallesi yol geçişlerinde 47 m uzunluğunda 2.50 m x 1 m ebatlarında yerinde dökme
betonarme menfez yapılmıştır.
6-Bahçelievler mahallesinde 2760.Caddede 930 m Φ300 koruge boru ile yağmur suyu hattı yapılmıştır.
ENCÜMEN KARARLARI DOĞRULTUSUNDA YAPILAN MALZEME YARDIMLARI :
3025 Adet Tuğla, 187 Torba Çimento, 25 m³ Kum, 43 Adet 3 m’lik 5x10 Kereste, 79 Torba Kireç,
1820 Adet Kiremit, 9 Rulo Ruboroit, 32 Adet Kontraplak, 49 m² Seramik, 50 kg Demir, 80 m²
Naylon, 10 Adet Eternit, 24 Torba Seramik Yapıştırıcı, 3 Torba Derz Dolgusu, 1 Adet Tuvalet Taşı,
8 adet Pencere, 2 Adet Kapı, 60 m3 Dolgu, 1051m Beton Bordür, 1890 m² Beton Parke Taş
malzemesi dağıtılmıştır.
DÜDÜKLÜ SUYU İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLER :
1-Hürriyet Mahallesi Camii yanı ve Cumhuriyet Mahallesi Badem Alanı Kafeterya karşısına
Karınca Deresi Köprüsünden 1590 m Φ90 pvc Boru ile Hat Çekilerek 2 adet Çeşme Yapılmıştır.
2-Bahçelievler Mahallesi Kemer Sitesi Park kenarına ve Camii yanına 830 m Φ75 PVC Boru ile Hat
çekilerek 2 adet çeşme yapılmıştır.
3-Mahkeme Mahallesi 8 Eylül Çarşısı yanına mevut düdüklü suyu hattından boru çekilerek mevcut
çeşme faaliyete sokulmuştur.
ASFALT VE SATHİ KAPLAMA İŞLERİ:
1-Ören ahallesi Muharrem Efendi Caddesi, Öğretmenler Mahallesi yeni Pazar yeri yan yolu, Kuvai
Milliye Bulvarı toptancı hali kavşağı ve muhtelif cadde ve sokaklarda 307 ton roadmix malzeme ile yol
yapım ve yama tamiratı yapılmıştır.
2-Cumhuriyet Mahallesi 80 ve 83. Sokak ile Şarköy trap sahasında sathi kaplama yol yapılmıştır.
3- Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı’na Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5000 m² sıcak asfalt yol
yapılmıştır.

İMAR YOLLARI KAZI, DOLGU VE HAFRİYAT İŞLERİ
1- Bahçelievler Mahallesi Eğitimciler sitesi arkası yeni yapılan inşaatlar önü yol, kazı ve dolgu işi
yapılmıştır.
2- Melih Pabuççuoğlu bulvarına paralel 7 metrelik imar yolunda dolgu çalışması yapılmıştır.
3- Cumhuriyet Mahallesi şelale kooperatifi bölgesi yol, kazı ve dolgu işleri yapılmıştır.
4- Çöplük alanına belirli aralıklarla dolgu malzemesi çekilmiştir.
5-İskele Adyar Muhasebeciler Kooperatifi arkasındaki bölgede yol, kazı ve dolgu çalışması yapılmıştır.
6- Mahkeme Mahallesi Mehmet Kıratlı ve Öğretmenler Mahallesi camileri minare kazıları yapılmıştır.
7-Burcu fabrikası çevresi bölgede yollara dolgu çalışması yapılmıştır.
8- Ayaklı mesire alanı yılanlı tepe arası yol dolgu çalışması yapılmıştır.
9-Yeni Emniyet Müdürlüğü bahçesi dolgu çalışması yapılmıştır.
10-Endüstri meslek lisesi yanı boş alana sürücü eğitimi için dolgu çekilerek rampa yapılmıştır.
11-Bahçelievler Mahallesi Orjan Sitesi yanı denize inen yollarda dolgu çalışması yapılmıştır.
12-İskele Mahallesi Adyar Berlin Kooperatifi aşağısı yollarda dolgu çalışması yapılmıştır.
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OKULLARA YAPILAN İŞLER:
1-Bahçelievler Avni Özpolat Anaokulu girişine beton rampa yapıldı.
2-Kemer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Çatısı akan yer tamir edildi.
3-Ören Mahallesi Mustafa Keskin Okuluna 20 m³ Bahçe toprağı gönderildi ve okulda boya işçiliği
yapıldı.
4-Endüstri Meslek Lisesine Sıva eğitimi için 8 m³ Kum verildi.
5-Memiş Mahallesi Gazi İlköğretim Okulu Bahçesine Döşenmek üzere 50 m² Beton Parke Taş
getirildi.
6-Nadir Tolun İlköğretim okulunda Boya işçiliği yapıldı.
7- Bahçelievler Avni Özpolat İlköğretim Okulu bahçesine 58 mt bordür 122 mt parke taş yapıldı,
futbol sahası için 20 m³ kum gönderildi.
8-İskele Mah. Şehit Yılmaz Kobak Okulu girişine beton rampa ve üzerine korkuluk yapıldı, çevre
duvarları üzerine yeşil panel çit montajı yapıldı.
9- Faruk Kızıklı Okulu içerisine yağmur sularının drenajı için kompresörle kırım yapılarak beton
kanal yapıldı,
10- Memiş Mahallesi Gazi Okulu sınıflarında akıllı tahta çalışması için duvar ve bozulan yerlere
sıva tamiratları yapıldı.
11- Sekiz Eylül İlköğretim Okuluna 2 adet pota montajı yapıldı.

ELEKTRİK İŞLERİ BİRİMİ ÇALIŞMALARI
 Belediye hizmet binasında yeni memur masalarına telefon- data ve elektrik hatları çekildi.
 Hayvan barınağında yeni jeneratöre bağlantı hattı çekildi.
 Bahadınlı Mahallesinde eski sağlık ocağı binası yenilenmesi çalışmaları kapsamında binanın
elektrik tesisatı komple elden geçirildi, elektrik aboneliği yapıldı.
 Zeytin festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanında kurulan stantlara elektrik tesisatları
yapıldı.
 11. Zeytin festivali etkinliklerinde ses düzenleri kuruldu.
 Pelitköy ’de deve güreşlerinde ses düzeni kuruldu.
 Bahçelievler Mahallesinde Kemer sitesinin yanında yeni düzenleme yaptığımız yeşil alanparkta yürüme yoluna 16 adet Led lambalı aydınlatma direği monte edildi.
 Meclis toplantılarımız bazı mahallelerimizdeki kahvehanelerden internet aracılığı ile canlı
olarak vatandaşlarımıza aktarıldı.
 8 Eylül stadında soyunma odalarına güvenlik kameraları takıldı.
 Hizmet binamızda server odasında ana bilgisayara 10 KVA’lık güç kaynağı monte edildi.
 Kırtık Mahallesinde eski sağlık ocağı binasının elektrik tesisatı komple yenilendi.
 Hisar Mahallesindeki düğün salonunda elektrik tesisatı yenilendi.
 Korucaoluk Mahallesindeki caminin minaresindeki hoparlörler yenilendi.
 Ören’de merkez gezinti yolundaki aydınlatma direklerinin armatürleri, değiştirildi yenilendi.
 İskele yat limanının girişindeki bariyer onarıldı.
 Tahtacı Mahallesindeki sağlık ocağı binasında elektrik tesisatı yenilendi.
 Yabancılar Mahallesinde köye ait bir binanın elektrik tesisatı yenilendi, elektrik abonesi
yapıldı.
 Denetko sitesinin girişinde yeni yaptığımız parkta yeni tip direkler ve Led lambalar monte
edildi.
 Kızıklı Mahallesinde yapılan geleneksel pehlivan güreşleri için elektrik tesisatları yapıldı, ses
sistemleri kuruldu.
 Kızıklı Mahallesinde Sinan Dede türbesine elektrik bağlandı.
 Belediye hizmet binasında dahili anons sistemi kuruldu.
 İskele Mahallesinde gece pazarı için kurulan 44 adet Standa elektrik tesisatı yapıldı.
 Mahallemiz olan eski köylere Belediye Anonslarımızın duyabilmesi için telsizli anons
sistemleri takıldı.
 E 87 karayolu üzerinde bulunan alt geçitte elektrik tesisatı komple elden geçirildi, onarıldı.
 Ayaklı kır gazinomuzda aydınlatmalar yapıldı.
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 Merkez sebze pazarındaki 2 katlı eski bina yıkılacağı için binanın bütün elektrik tesisatı
söküldü.
 Ramazan dolayısıyla kurulan iftar çadırlarına aydınlatmalar yapıldı.
 Öğretmenler Mahallesinde Nurettin Sandıkçıoğlu caddesinde aydınlatma direklerindeki glob
camları yenilendi.
 Dutluca Mahallesinde mezarlık yoluna 8 adet beton elektrik direği dikildi, direklere şebeke
hattı ve aydınlatma hattı çekildi.
 Belediye binamız bahçesinde internet için direk dikildi, wireless cihazına elektrik ve data hattı
çekildi.
 Özgecan parkında galvanizli direkler ve Led’li lambalarla aydınlatma yapıldı.
 Kuyumcu Mahallesinde Cami ve Kur’an kursu binasının elektrik sayaçları ve abonelikleri
ayrıldı.
 Cumhuriyet Mahallesinde küçük sanayi caddesinde orta refüje 7 metre boyunda ikili galvanizli
direklerle ve Led’li armatürlerle aydınlatma yapıldı.
 Huzurevi binasının elektrik tesisatındaki eski kablolar sökülerek yanmaz kablolarla tesisat
yenilendi.
 E 87 karayolu üzerinde bulunan üst geçitteki asansörlerin içerisine 2 adet ilave güvenlik
kamerası takıldı.
 8 Eylül çamlığının ve E87 karayolu üzerinde bulanan üst geçit asansörünün ortak olan sayaç
panoları yenilendi.
 Geriş Mahallesinde Cami yanında yaptığımız yeni çocuk parkında galvanizli direkler ve Led’li
lambalarla aydınlatma yapıldı.
 Pelitköy’de fakir bir ailenin evinin elektrik tesisatı tamamlandı elektrik aboneliği yapıldı.
 Karadere Mahallesinde yaşlı bir vatandaşın evinin elektrik tesisatı onarıldı.
 Ağacık Mahallesinde köy meydanındaki umumi WC’ye elektrik tesisatı yapıldı, aynı yerdeki
bir işyerinin ve WC’nin elektrik aboneliği yapıldı.
 Yeni yaptığımız köprüde, köprünün devamındaki kaldırımda ve eski köprüde yeni tip galvanizli
direkler ve LED’li lambalarla aydınlatmalar yapıldı.
 Nadir Tolun ilkokulunun duvarlarına projektörler takıldı, okulun bahçesi aydınlatıldı.
 8 Eylül stadında, sporcu odalarının ve hakem odalarının elektrik tesisatları yenilendi.
Genel ve Periyodik Olarak Yaptığımız İşler:
 Belediye hizmet binasında memur masalarına elektrik, data ve telefon hatlarının çekilmesi
işleri.
 Resmi bayramlarda, meydanlarda vb. yerlerde törenler için, dini bayramlarda mezarlıklarda ses
düzenleri kurulması.
 Park ve bahçelerde bulunan aydınlatmalarımızın sürekli olarak kontroller yapılarak, çalışır
durumda olmaları sağlanması.
 Şehrimizdeki kavşaklarda bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerinin çalışmalarının sağlanması.
 Sürekli olarak haftanın 2 günü cumhuriyet meydanında Kızılay kan toplama aracına elektrik
temin edilmesi.
 İlçemizde, özellikle Belediyemize ait olan salonlarda Ahmet Akın, Reha Yurdakul, ve Hüsnü
Pazarbaşı Kültür merkezlerinde düzenlenen toplantı, panel ve konferanslarda ses düzeni ışık
düzeni ve projeksiyon kurulması.
 Şehrimizin çeşitli yerlerindeki, anons sistemleri- hoparlörlerin sürekli olarak çalışmalarının
sağlanmıştır.
 8 Eylül Stadında Burhaniye Belediyespor’ un bütün müsabakalarında ses düzeni kurulmuştur.
 Şarköy Seklik tepede bulunan TV vericilerinin çalışmalarının sağlanması.
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KIRSAL MAHALLELER BİRİMİ ÇALIŞMALARI
1- YOL ÇALIŞMALARI
A) ARAZİ, ZEYTİNLİK, OVA VE YAYLA YOLLARININ DÜZENLENMESİ
 ARAZİ YOLLARI, BAĞLANTI YOLLARI VE İMAR YOLLARI DÜZENLENMESİ
1. Ağacık Mahallesi Depo yolu 3 saat kepçe çalıştırılması ve malzeme çekilerek yolun yapılması
2. Pelitköy – Ağacık arası yolun greyder ile düzeltilmesi,
3. Börezli Mahallesi arazi yolu açımı için 2 gün greyder gönderildi.
4. Çoruk Mahallesi İmarlı yolların toprak kazısının yapılması ve dolgu çekilerek düzenlendi.
5. Börezli Anayolundan Sinan dede türbesine giden ara yolun malzeme çekilerek greyder ile
tesviye yapıldıktan sonra silindir ile sıkıştırıldı.
6. Kızıklı Mahallesini Edremit ana yolu bağlantı yolunun dolgu çekilerek ve 10 gün 0-5 malzeme
çekilerek greyder ile tesviye yapılması,
7. Kuyumcu Mahallesi üst kısmında bulunan ve yolu olmayan evler için dolgu malzemesi
çekilerek kepçe ile dolgusu yapılarak yol açıldı.
8. Şahinler Mahallesi Mezarlık arkası eski yolun malzeme çekilerek, dolgusu yapıldı, silindir ile
sıkıştırılarak düzenlendi.
9. Hisar – Şahinler bağlantı yolunun greyderle düzeltme çalışması yapıldı.
10. Şahinler Mahallesi ile Pelitköy Mahallesi arasında bulunan arazi yolu greyder ile düzeltildi.
11. Tahtacı Mahallesi mezarlık yolu kepçe ile düzeltildi.
12. Tahtacı – Şahinler arası arazi yolu greyder ile düzeltildi.
13. Yunuslar Mahallesi ile Hacıoba Mahalle yolunun greyder ile düzeltilmesi sağlandı.
14. Pelitköy Mahallesi içerisinde Kökten fabrika yanından başlayan ve ağacık bağlantı yoluna
çıkan çevre yolu greyder ile düzenlenmesi sağlandı.
15. Yaylacık Mahallesi içerisinde 105 saat paletli kepçe çalıştırılarak mahalle içi yolların
genişletilmesi sağlandı.
16. Şarköy Mahallesi içerisinde bozulan park yolu ve mahalle girişi bozuk olan yollarda asfalt
onarım çalışması yapıldı.
17. Pelitköy Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi bağlantı yolu kazı ve dolgu çalışması yapıldı.
18. Pelitköy Mahallesi Astokar sitesi yanı dolgu çalışması yapıldı.
19. Pelitköy Mahallesi Yeşil Beldem Sitesi yolu baypas malzeme serildi.
20. Pelitköy Mahallesi Çınaraltı sitesi yoluna mıcır serilmesi.
21. Pelitköy Mahallesi Gemi yatağı vefa kent sitesi yoluna baypas malzeme serildi.
22. Pelitköy Mahallesi Çayırpınar Caddesi ince malzeme serildi.
23. Pelitköy Mahallesi Gülince sitesi yoluna baypas serildi.
24. Pelitköy Mahallesi Fırat Sitesi yoluna baypas serildi.
25. Pelitköy Mahallesi Al villa önü baypas serildi.
26. Pelitköy Mahallesi Ummuhan Hatun Camisi kazı ve temel dolgu yapılması.
 ZEYTİNLİK YOLLARI DÜZENLEMESİ
1. Bahadınlı Mahallesi zeytinlik yollarında 3 gün greyderle düzeltme çalışması yapıldı.
2. Avunduk Mahallesi zeytinlik yollarında greyder ve kepçe ile düzenleme çalışması yapıldı.
3. Avunduk Mahalle içi yolların malzeme çekilerek kepçe ile düzenleme çalışması yapıldı.
4. Kızıklı Mahallesi zeytinlik yollarının greyder ile tesviyesi yapıldı.
5. Kuyucak Mahallesi zeytinlik yollarının kepçe ve greyder ile düzenlenmesi.
6. Sarılar Mahallesi kiraz tarla yollarının kepçe ile düzeltilmesi sağlandı.
7. Sarılar Mahallesi zeytinlik yolların kepçe ile düzeltilmesi sağlandı.
8. Sübeylidere Mahallesi zeytinlik yollarında kepçe ve greyder düzenlemesi yapıldı.
9. Pelitköy Mahallesi Zeytinlik bağlantı yollarının 1 hafta süreyle greyderle açımının yapılması
sağlandı.
10. Şahinler Mahallesi zeytinlik yolları greyderle ile düzeltildi.


OVA YOLLARI DÜZENLEMESİ
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1. Börezli Mahallesi ova ve tarla yollarında dolgu malzemeli greyder ve kepçe ile yol düzenlemesi
yapıldı.
2. Kızıklı Mahallesi Ova yollarının 4 gün malzemeli greyder + 3 adet kamyon çalıştırıldı.
3. Çoruk Mahallesi Bioenerji fabrika yolu dolgu malzemesi çekilerek greyderle tesviyesi yapıldı.
 YAYLA YOLLARI DÜZENLEMESİ
1. Avunduk Mahallesi yayla yolunun greyder ve kepçe ile düzeltildi.
2. Kırtık Mahallesine bağlı sinekli yayla yolunun greyder ile tesviyesi yapıldı.
3. Karadere Mahallesi yağmurdan bozulan çakıl deresi, bören, güzle yayla yollarının 2 gün greyder
ve kepçe çalıştırılması.
4. Korucaoluk Mahallesine bağlı yayla yolunda greyder ve kepçe ile yolun tesviyesi yapıldı.
5. Kuyumcu Mahallesi yağmurlardan dolayı bozulan yayla yolunun greyder ve kepçe ile
düzenlendi.
6. Sübeylidere Mahallesine bağlı Ömercik yayla yolunun greyder ve kepçe ile düzenlenmesi.
7. Yaylacık Mahallesine bağlı yayla yolunda kepçe ile düzenleme çalışması yapıldı.
 PARKE TAŞ ÇALIŞMALARI VE ONARIMLARI
a) Parke Taş Çalışması
1. Sübeylidere Mahallesi içerisinde toplam 4.165 m² parke taş çalışması yapıldı.
2. Kuyucak Mahallesi içerisinde kanalizasyonu olan yere toplam 300 m² parke taş çalışması
yapılmıştır.
3. Şahinler Mahallesi içerisinde toplam 577 m² parke taş çalışması yapıldı.
4. Börezli Mahallesi içerisinde toplam 950 m² parke taş döşeme işi yapıldı.
5. Çamtepe Mahallesi içerisine kanalizasyonu olan yere 350 m² parke taş döşeme işi yapıldı.
6. Hacıbozlar Mahallesi mezarlık yoluna toplam 1.2+00 m² kesme taş döşeme işi yapıldı.
7. Karadere Mahallesi içerisine toplam 1.691 m² parke taş döşeme işi yapıldı.
8. Kızıklı Mahallesi içerisine toplam 3.900 m² parke taş döşeme işi yapıldı.
9. Kuyumcu Mahallesi içerisine toplam 1.750 m² parke taş çalışması yapıldı.
10. Pelitköy Mahallesi Yalı Kordon Cad. ve Akman Sitesi Yanı 1.628 m² beton parke taş, 41 m
bordür yapıldı.
11. Pelitköy Mahallesi Öğretmen Münevver Cad. 3 ve 5.nci sokaklarında 1.500 m² parke taş
çalışması yapıldı.
b) Parke Taş Onarımları
1. Ağacık Mahallesi içerisinde çeşitli nedenlerle açılan yaklaşık 216 m² parke taş tamiratı yapıldı.
2. Hisar Mahallesi içerisinde çeşitli nedenlerle açılan yaklaşık 24 m² parke taş tamiratı yapıldı.
3. Sübeylidere Mahallesi depo yolunda meydana gelen kaymadan dolayı yaklaşık 80 m² yerin
kozak taşı yapılması sağlandı.
4. Şahinler Mahallesi içerisinde çeşitli nedenlerle açılan yaklaşık 142 m² parke taşın tamiratları
yapıldı.
5. Tahtacı Mahallesi içerisinde BASKİ ve çeşitli nedenlerle açılan 77.64 m² parke taşı tamiratı
yapıldı.
6. Pelitköy Mahallesi içerisinde çeşitli nedenlerle açılan yaklaşık 162 m² parke taşın onarımı
yapıldı.
7. Yunuslar Mahallesi içerisinde çeşitli nedenlerle açılan yaklaşık 85 m² parke taşın tamiratı
yapıldı.
8. Börezli Mahallesi 154,92 m² parke taş tamiri ve yağmur suyu su oluğu döşemesi yapıldı. (cami
önü)
9. Kızıklı Mahallesi içerisinde cami etrafında biriken suyun önlenmesi için yaklaşık 16 m² parke
taş tamiratı yapıldı.
10. Korucaoluk Mahallesi içerisinde çeşitli nedenle bozulan toplam 16 m² parke taş tamiratı
yapıldı.
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STABİLİZE YOL YAPIMI

1. Çamtepe Mahallesi anayolunun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince malzeme çekilerek stabilize
yol yapımında Belediyemizce greyder, kamyon ve silindir ile ortaklaşa çalışma yapıldı.
2. Korucaoluk Mahallesi anayolunun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince malzeme çekilerek
stabilize yol yapımında Belediyemizce greyder, kamyon ve silindir ile ortaklaşa çalışma yapıldı.
3. Yaylacık Mahallesi anayolunun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince malzeme çekilerek stabilize
yol yapımında Belediyemizce greyder, kamyon ve silindir ile ortaklaşa çalışma yapıldı.

2- YAPIM İŞLERİ
a) Genel İşler
1. Ağacık Okul bahçesinde bulunan çökmüş olan eski wc nin yıkılarak temizlenmesi
2. Ağacık Mevcut wc’nin bölünmesi ve bölünen yerin bayan wc’sine dönüştürülmesi, kapısının
pvc yapılması, kalebodurları, çeşmeleri, boyası ve ayna takılması,
3. Cami abdesthanesinin çeşmelerinin değiştirilmesi,
4. Ağacık Belediyeye ait kasapların çatısının yağmur suyu akıntısı gidermek için teras çatının
seramik yapılması.
5. Ağacık Bayanların kahvenin önünden geçmek istememesi nedeniyle dereden yola hazır
betondan rampa yapılması.
6. Avunduk Cami avlusunda bulunan wc’nin sıvanması, çatı yapımı, kalebodur yapımı,
tesisatların yenilenmesi işi
7. Bahadınlı Bayan wc’si yapımı.
8. Bahadınlı Sağlık ocağı bahçe duvarlarının boyaması yapıldı.
9. Bahadınlı Meydanda bulunan eski düdüklü suyu deposu yıkılarak yenisi yapıldı.
10. Çamtepe Mahallesinde çöken kahve gölgeliğinin yeniden yapılması.
11. Kuyucak Mahallesi cami yanında bulunan deponun kapı ve pencerelerinin PVC yapılması.
12. Korucaoluk Mahallesi cami etrafında bulunan ve tehlikeli olan istinat duvarı üzerine
13. Karadere Mahallesi 1 nci ve 2 n ci mahallelerde bulunan kahvelerin önüne profil gölgelik
yapılması. Ayrıca 1 nci kahvenin oturma yerine 50 m² yer karosu yapılması.
14. Karadere Mahallesi İlköğretim Okulu ve anaokulu sınıfına ait 9 adet sınıf kapılarının
değiştirilmesi.
15. Karadere Mahallesi meydanda bulunan çocuk oyun grubu etrafına güvenlik için tel çekilmesi.
16. Karadere Mahallesi yağışlardan dolayı yıkılan 20 mt’lik mezarlık duvarının yeniden yapılması.
17. Kızıklı Mahallesi İlköğretim Okulu anaokuluna wc yapımı.
18. Korucaoluk Mahallesine mevcut tuvaletin yerine yeni baştan yapılması ve üst katında bulunan
kullanılmayan odanın yerine bayan wc inşaatının yapılması.
19. Sübeylidere Mahallesine ait çamlığın mesire alanı olarak kullanılması amacı ile bay ve bayan
wc yapılması ayrıca düzenlenerek 15 adet piknik masası ile mangal yapma yeri yapılması.
20. Şahinler Mahallesinde bulunan mevcut wc’nin tesisat ve aksesuarların yenilenmesi.
21. Şarköy Mahallesi cami abdestlik ve wc’nin üstüne çatı yapılması.
22. Şarköy Mahallesi kültür merkezi bay ve bayan wc çeşme ve kırık olan malzemelerin
değiştirilmesi.
23. Tahtacı Mahallesi Sağlık ocağı ve Bayan kurs yerlerine ait 8 adet pencerenin PVC yapılması, 5
adet ahşap kapı yapılması ve bahçe avlusuna 180 m² yer karosu döşenmesi.
24. Taylıeli Mahallesi içerisine ….. m² taş duvar yapılması.
25. Taylıeli Mahallesi içerisinde bulunan ve dere üzerine yapılan Muhtarlığa ait binanın
kaldırılarak meydanın genişletilmesi.
26. Yabancılar Mahallesi imamevi kapı ve pencerelerinin PVC yapılması, 5 adet iç kapının ahşap
yapılması.
27. Yabancılar Mahallesi mevcut tuvaletlerin kapılarının PVC yapılması, lavabo ve çeşmelerinin
değiştirilmesi.
28. Yaylacık Mahallesi içerisinde yıkılan köy fırınının yeniden yapılması.
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29. Yaylacık Mahallesinde mahalle içinde yolu olmayan yerlere yol yapmak ve genişletmek amacı
ile kırıcı yardımıyla bahçe duvarları yıkılan vatandaşların yaklaşık 271.60 m² taş duvar, 95.02
m² yığma tuğla örülerek bahçe duvarları yapıldı.
30. Yunuslar Mahallesinde mevcut muhtarlık binasının çatısının olmamasından dolayı komple yeni
çatı yapılması ve binanın dışının sıvasının yapılması.
31. Yunuslar Mahallesinde mevcut wc üzerine ihtiyaca binaen tek odalık depo yapılması.
32. Pelitköy Mahallesi Özürlüler Okulu asfalt yolunun kenarlarına kaldırım yapıldı. Oyun parkına
giden yolun beton rampa ve aliminyum krom korkuluk yapıldı.
33. Pelitköy Mahallesi Halit Selçuk İlköğretim Okulu Bahçe duvarları üzerine 30 mt çit teli
yapılması.
b) Köprü (Menfez) Yapımı
1. Kuyumcu Mahallesi ana yolu üzerinde bulunan yolda eskiyen ayrı 2 yerin menfez borularının
sökülerek 800’lük korige boru konulması.
2. Karadere Mahallesi içerisinde öğrencilerin yağmurlu zamanlarda geçiş yapmakta zorlandığı
yolda biriken suyun tahliyesi için 7 adet 30’luk korige boru ile dereye bağlantının yapılması.
c) Okul, Muhtarlık, Cami, Bayan Kurs Yeri Boya Yapımı
1. Börezli Mahallesi İlköğretim Okulu iç ve dış boya yapımı.
2. Çamtepe Mahallesi Muhtarlık ve kahvenin boya işleri yapıldı.
3. Çoruk Mahallesine Çöp evi olarak adlandırılan binanın yıkımı ve temizliği yapıldı. Evin boya işi
yapıldı.
4. Çoruk Mahallesi Mezarlık duvar, kapıları ile Çoruk cami kapılarının boyanması.
5. Yunuslar Mahallesi Muhtarlık binası, yeni yapılan depo, cami dış cephenin boyanması.
6. Dutluca Mahallesi ilköğretim okulun iç ve dış cephe boyasının yapılması.
7. Hisar Mahallesi düğün salonu olarak kullanılan binanın iç cephe boyasının yapılması.
8. Tahtacı Mahallesi sağlık ocağı ve kurs yeri olarak kullanılan binanın boyanması.
9. Kızıklı Mahallesi İlköğretim Okulu yönetici odaları, sınıflar, okul içi koridorlarının boyanması.
10. Kuyumcu Mahallesi Belediyece kiralanan kahvenin iç cephe boya yapımı.
11. Kuyucak Mahallesi caminin ve yanında bulunan deponun iç ve dış cephe boyasının yapılması.
12. Kırtık Mahallesinde yarım kalan ve Belediyemizce tamamlanan çok amaçlı binanın iç ve dış
cephesinin boyanması, ayrıca altında bulunan kahve ve bakkalın iç cephesinin boyanması.
13. Kırtık Mahallesi Cami minaresinin 139 m² boyanması.
14. Şarköy Mahallesi cami abdestlik ve wc’lerin boyanması.
15. Şarköy Mahallesi kültür merkezinin iç ve ön cephesinin boyanması.
16. Tahtacı Mahallesi Belediyeye ait olan kahvenin sıva olacak yerlerin sıvanması ve iç ile dış cephe
boyasının yapılması.
17. Pelitköy Mahallesinde bulunan Halit Selçuk İlköğretim Okulun iç ve dış boyasının yapılması.
18. Pelitköy Mahallesi Ekmek fırını boya yapılması.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
İnanç ERTURAN
Fen İşleri Müdür V.
Harcama Yetkilisi
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
1) Yeni otogar önü yeşil alan düzenlenmesi yapıldı.
2) Ayaklı Kır bahçesi ağaçların bakım ve diğer peyzaj çalışmaları yapıldı.
3) Sübeylidere Mesire alanı düzenlemesi yapıldı çam ağaçları budandı.
4) Belediye hizmet binası ön bahçesi peyzaj düzenlenmesi yapıldı.
5) Belediye hizmet binası içi bitki düzenlenmesi yapıldı.
6) Hürriyet Mahallesi park düzenlenmesi yapıldı.
7) Ören Uygulamalı Bilimler Y.O bahçesine yeşil alan düzenlemesi yapıldı
8) Pelitköy Rehabilitasyon Merkezinde peyzaj düzenlenmesi yapıldı.
9) Enver Güreli Bulvarına otomatik sulama tesisatı ve otomasyon sistemi yapıldı.
10) Kızıklı da yapılan yağlı güreş alanına yeşil alan ilave edildi.
11) Ören Mahallesi Yeşil ören sitesi otopark önüne çim ekildi.
12) İskele çay bahçeleri önüne çiçeklikler düzenlendi.
13) İskelede bulunan yeşil alanlar ve parklar kışlık bakımları yapıldı.(budama, gübreleme)
14) Şehit Turhan Bayraktar parkı ve Uğur Mumcu Bulvarında bulunan çam ağaçları budandı.
15) Kışın 20 günlük periyotlarla, yazın 10 günlük periyotlarla ilçemizdeki parkların çimleri
biçilmektedir.
16) İhtiyaç gösteren çim alanlara ve bitkilere gübre verilmiştir.
17) Bahçe çiçeklerinin hastalık ve zararlarına karşı ilaçla mücadelesi yapılmıştır.
18) Kuruyan ağaçlar, ekonomik ömrünü tamamlayan ağaçlar ve devrilme tehlikesi olan yaşlı
ağaçlar kesilmiştir.
19) Elektrik tellerine değen ağaçlar ve dilekçelerde şikâyete konu olan ağaçlar budanmıştır.
20) Ayrıca Belediyemiz Park ve Bahçelere ait ağaçlar, çamlıklar kesim ve budaması yapılmıştır.
21) Mayıs ve Ekim ayları arasında yol ağaçları, refüj bitkileri ve çimleri sulama tankerleri ile
sulanmıştır.
22) Refüjler ve parkları yazın 30.000 kışın 15.000 mevsimlik çiçeklerin ekimi yapılmıştır.
23) İhtiyaç sahipleri için odun kesimi sürekli yapılmaktadır.
24) 2015 yılı yaz döneminde müdürlüğümüzce 200 m² sera alanı oluşturulmuş olup bu alanda 15
bin adet mevsimlik çiçek yetiştiriciliği ve çalı grubu yetiştiriciliğini başlatmış bulunmaktayız.
25) 2015 yılında toplam 433 adet dilekçe verilmiş olup bunların %84,29’na olumlu cevap
verilmiştir.
26) Müdürlüğümüzce yaz döneminde 12 kişilik tırpan ekibi kurularak mahalle ve kırsal
mahallerimizde yabani ot temizlikleri yapılmıştır.
27) Pelitköy Esinti Sitesine dilekçe karşılığında çıkma oyun grubu yerleştirilmiştir.
28) Yıl içinde en az bir defa tüm personele teknik eğitim gezisi düzenlenmektedir.
A.

2015 Yılında Yapılan Parklar Ve Oluşturulan Diğer Yeşil Alanlar:
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1) Geriş Mahallesi modern çocuk parkı yapıldı.
2) Geriş Mahallesi Özgecan Aslan modern parkı yapıldı.
3) Cumhuriyet Mahallesi KCS yanı orta refüj park revize edilmiştir.
4) Cumhuriyet Mahallesi ege mutfağı res. yanı park revize edilmiştir.
5) 8 Eylül çamlığı park yapımı ve peyzaj düzenlenmesi yapılmıştır.
6) 2585 sk. Denetko park yapılmıştır.
7) İskele Mahallesi 534 sk. park yapılmıştır.
8) Bahçelievler Mahallesi Kemer yanı park yapılmıştır.
9) Hürriyet Mahallesi Özen Caddesine modern park yapılmıştır.
10) Yeni otogar ve çevresi yeşil iş alanı yapılmıştır.
11) Ayaklı kır bahçesi’ne ilave yeşil alan oluşturulmuştur
12) Ören Uygulamalı Bilimler Y.O yeşil alan oluşturulmuştur.
13) Pelitköy Rehabilitasyon Merkezi peyzaj düzenlenmesi yapıldı.
14) Burhaniye devlet hastanesi bahçesi peyzaj düzenlenmesi yapıldı.
15) Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi yeşil alan düzenlenmiştir.
16) Kızıklı güreş sahası yeşil alan ilave edilmiştir.
TOPLAM M²:

277 m²
1788 m²
485 m²
535 m²
6327 m²
1576 m²
495 m²
5000 m²
1356 m²
1100 m²
800 m²
1500 m²
4000 m²
450 m²
1500 m²
1000 m²
28.189 m²

A1.Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığınca İlçemize Kazandırılan Parklar
1)
2)
3)
4)
5)

Cumhuriyet Mahallesi trafo yanı park yapılmıştır.
Memiş Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı yanı park yapılmıştır.
Hacıahmet Mahallesi Adliye Lojmanları yanı park yapılmıştır.
Bahçelievler Ahmet Taner Kışlalı park yapılmıştır.
Taylıeli Meydan düzenlenmesi.
TOPLAM
:
GENEL TOPLAM :

4060,57 m²
1415,12 m²
2349,13 m²
5031,23 m²
1192,70 m²
14.048.75 m²
42.237.75 m²

B. PARKLARDA REVİZYON YAPILMASI
 Sürekli olarak şantiyemizde çalıştırılmak üzere 1 kaynak ve benzinli motor ustası ile tüm
parkların bakım onarım ve revizyonları yapılmaktadır.
C. MAHALLE BAZINDA SPOR TESİSİ YAPILMASI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bahçelievler Mahallesi Kemer Koop. Yanı spor tesisi.
Geriş Mahallesi Özgecan Aslan parkı spor kondisyon aletleri 5’li.
8 Eylül Çamlığı spor kondisyon aletleri 5’li.
Pelitköy merkez spor kondisyon aletleri 4’lü.
Hürriyet Mahallesi Özen Caddesi spor kondisyon aletleri 5’li.
Bahçelievler Mahallesi, Ören yolu spor kondisyon aletleri 5’li.
Öğretmenler Mahallesi meydan 3’lü.
Cumhuriyet Mahallesi KCS yanı orta yeşil alan 5’li.
C 1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN SPOR TESİSLERİ

1) Hacıahmet Mahallesi Atike Tolun Sokak spor tesisi.
2) Bahçelievler Mahallesi Ahmet Taner kışlalı parkı spor tesisi.
3) Memiş Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı yanı spor tesisi.
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4) Cumhuriyet Mahallesi spor tesisi.
D. SPOR TESİSLERİNDE REVİZYON YAPILMASI
1) Memiş Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı yanı spor tesisi revize edilmiştir.
2) Cumhuriyet Mahallesi spor kondisyon aletleri revize edilmiştir.
3) Adyar sahil spor kondisyon aletleri revize edilmiştir.
E.

PARKLARIN BAKIM, ONARIM VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
(MEVCUT TÜMÜ)

 SÜREKLİ
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim.31/12/2015
İlker Omar DEMİRAY
Park ve Bahçeler Sorumlusu
Harcama Yetkilisi

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni yapı, tadilat ve yenileme olmak üzere 386 adet inşaat ruhsatı düzenlenmiştir.
572 adet yapı kullanma ruhsatı izni verilmiştir.
Çeşitli konularda 5.130 adet dilekçeye cevap verilmiştir
Belediyemize gelen tüm cins değişikliği ve bağımsız bölüm dosyasının kontrolü yapılmıştır.
Belediyemizce gelen tüm projelere altlık teşkil etmek üzere plan kote yapılması ve projelerin
zeminde aplikasyonları yapılmıştır.
6. Birimimiz tarafından 2015 yılında toplam 81 adet yapı tatil zaptı tutulmuştur. Bunlardan 2
adedi mal sahipleri tarafından yıkılıp düzeltildi. 2 tanesi ruhsata bağlanmıştır. 77 adedinin
yıkım kararı alınıp Fen İşleri Müdürlüğüne havalesi yapılmıştır.76 adedi mahkemeliktir.
1.
2.
3.
4.
5.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
Hülya BODUR
İmar ve Şehircilik Müdür V.
Harcama Yetkilisi

27

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Müdürlüğümüze 2107 adet dilekçe ve yazı havale edilmiş olup; 1988 adedine cevap
verilmiştir.
2. Belediye Meclis Toplantısında 105 adet İmar Komisyon Raporu görüşülmüş olup; toplam 31
adet plan tadilat dosyası kabul edilmiştir.
3. 343 adet dosya ve dilekçe Encümende görüşülmüştür.
4. 76 adet dosyanın Bedel Takdir Toplantısı yapılarak karar alınmıştır.
5. 11 adet dosyanın Uzlaşma Komisyon Toplantısı yapılmış olup; 10 adet taşınmazın tapu devri
yapılmıştır.
6. 16 adet dosya için ihdas, satış kararı alınmıştır.
7. 342 adet resmi imar durumu verilmiştir.
8. 46 adet Hayvancılık Tesisi, Bağ Bahçe Evi, Piknik Alanı, Zeytincilik Tesisi vb. Tarımsal
yapılar ile ilgili görüş gerekli kurumlara sorulmuştur.
9. 19 adet plan tadilatı için ilgili kurumlara görüş sorulmuştur.
10. 124.600 m² alanda İmar Yasasının 18. Madde uygulaması yapılmıştır.
11. 24 Adet İmar Uygulama Dosyası hazırlanmış ve 2869 m² alan Belediye adına ihdas edilerek
tapu tescilleri yapılmıştır.
12. 305 Adet binanın yerinde su basman ölçümlerinin kontrolü yapılmıştır.
13. 356 Adet Harita Uygulama Sorumluluğu dosyanın kontrolünün yapılarak su basman kotları
belirlenmiştir.
14. İlçemizde bulunan 7 adet okul yerinin plan koteleri hazırlanmıştır.
15. Organize Sanayi Bölgesi yolları tespit edilmiş, kodlandırılması ve kübaj hesapları yapılmıştır.
16. Belediyemize gelen tüm İmar uygulaması dosyalarının kontrolü yapılmıştır.
17. Belediyemize gelen tüm cins değişikliği ve bağımsız bölüm dosyasının kontrolü yapılmıştır.
18. İlçemiz Mahallelerinde yapılan Beton parke taş, bordür, oluk döşenen yollarının kot
çalışmaları ve asfalt yapılacak olan yolların ve parkların zemin aplikasyonları yapılmıştır.
19. Belediyemizce gelen tüm projelere altlık teşkil etmek üzere plan kote yapılmakta ve projelerin
zeminde aplikasyonları yapılmıştır.
20. Kum ve çakıl ocaklarının imalat haritaları hazırlanmıştır.
21. Ören Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları devam etmekte olup; konu Bursa Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün gündemindedir.
22. GES (Güneş Enerji Santrali) projesi kapsamında 206 dönümlük arazi üzerine 10 mWe
kapasiteli santral projesi çalışmalarına başlanmış ve süreç devam etmektedir.
23. Burhaniye Stadyum ve Kentpark projesi kapsamında 20 dönümlük mevcut stadyum yerine
şehir parkı yapılması ve 46 dönümlük yeni stadyum yeri planlanması ile ilgili resmi
yazışmalar yapılmıştır. Proje devam etmektedir.
24. Mevcut pazaryerinin düzenlenmesi ve giyim pazarı için yapılacak yeni Pazar alanı
düzenlenmesi ile ilgili planlama çalışmaları devam etmektedir.
25. İlçemiz Ören Mahallesi kıyı kanar hattının kara tarafında Ören Mahallesi meydanına
bağlanan yürüyüş yolunun denize bakan kısmında ahşap platformlu seyir terası planlanmıştır.
Yaklaşık 8.00mt kot farkının olduğu 500m²lik alanda doğal eğim ve dik peyzaj kullanılarak
4.00mt aralıklarla kademe yapılmış ve 230m²lik çim dinlenme alanları ile merdiven
planlanmıştır. 160m² ahşap platforma ulaşan merdivenler, seyir terası ve çevresindeki peyzaj
düzenlemesi; Ören kumsalında sosyal aktivitelerin buluşma noktası olarak düşünülmüştür.
26. Mevcut adliye yerinde yapılan düzenleme ile Yeni Adliye Binası yapımına yönelik hazırlanan
Nazım İmar Planı tadilatı Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş ve onaylanmıştır.
28

27. Kentsel Dönüşüm ve Yenilemeye yönelik hazırlanan Geriş Mahallesi bölgesel proje
çalışmalarına ilave olarak ada bazında analiz çalışmaları hazırlanmış olup; talepler
doğrultusunda yönlenen çalışmalar devam etmektedir.
28. Tüm kurum görüşleri tamamlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planlarında I. Etap
Bahçelievler bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan çalışmaları devam etmektedir.
29. Hisar Mahallesi 121 Ada 6 Parseldeki harabe halindeki okul için tadilat projesi çizilmiş ve
yeni binanın yapımı için Fen İşleri Müdürlüğüne havale edilmiştir.
30. Öğretmenler Mahallesi mülkiyeti belediyemize ait 4380 nolu parselde sağlık ocağı hizmet
binası projesi çizilmiş ve yapımı için Fen İşleri Müdürlüğüne havale edilmiştir.
31. Börezli Mahallesi 171 ada 4 ve 8 nolu parsellerde açık düğün salonu, sağlık ocağı ve
muhtarlık odasını kapsayan belediye hizmet binası projesi çizilmiş ve yapımı için Fen İşleri
Müdürlüğüne havale edilmiştir.
32. Cumhuriyet Mahallesi 199 Ada 1 Parselde Pazar yeri ve düğün salonu projesi çizilmiş,
1/1000 Uygulama İmar Planı tadilatı Büyükşehir Meclis gündemindedir.
33. Memiş Mahallesi 8 nolu bölge otoparkının yanında bulunan 8 Eylül Çamlığına kafeterya
projesi çizilmiş olup; yapımı için Fen İşleri Müdürlüğüne havale edilmiştir.
34. “Burhaniye Engelleri Aşıyor” ismi ile Güney Marmara Kalkınma Ajansının 2015 yılı Küçük
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında başvuruda bulunulmuş ve proje kabul
edilmiştir. Çalışmalar Devam etmektedir.
35. İlgili encümen kararlarına istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğüne 7 adet büfe ve açık alan
düzenleme projesi çizilmiş ve gönderilmiştir.
36. Belediyemiz mülkiyeti Mahkeme Mahallesi 107 Ada 1 Parselde mimari proje çalışması
yapılmış ve diğer projeler çizim aşamasındadır.
37. Belediyemiz mülkiyeti Mahkeme Mahallesi 819 Ada 19 Parsel ile Pelitköy Mahallesi 198
Ada 1 Parselde zemin etüdü için talepler yapılmış, proje çalışmaları devam etmektedir.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
Güngör PERSİL
Plan ve Proje Müdür V.
Harcama Yetkilisi

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz, 2015 yılında belediyemizin bilgi işlem yazılım ve donanım altyapısının
geliştirilmesi, birimlerimizin bilgi teknolojisinden maksimum ölçüde faydalanabilmesi için yoğun
bir çalışma dönemi geçirmiştir.
Yazılım güncelleme ve geliştirme faaliyetleri kapsamında Belediye Otomasyon Sistemimize yeni
modüller eklenmiş yazılımların güncellemeleri ve periyodik bakımları gerçekleştirilmiştir.
Web sitelerimizde geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Belediyemizin mevcut bilgi
işlem donanımlarında ve yazılımlarda meydana gelen arızalara müdahale edilerek teknik destek
verilmiş, birimlerimizin işlerini aksatmadan yapabilmeleri sağlanmıştır.
29

2016 yılında da mevcut sistemimizi geliştiren ve Belediyemizi teknolojik olarak daha ileriye
götürecek yeni projeler hayata geçirilmeye devam edilecektir.
Misyon ve Vizyon:
Misyonumuz, Burhaniye’de yaşayanların ortak nitelikli, yerel ihtiyaçlarını karşılayarak, kentsel
yaşam kalitesini arttırmak. Vizyonumuz, sorunları çözen, geleceği yapılandıran belediye.
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
1. Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve
güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,
2. Müdürlüğün ait işlerini düzenlemek,
3. İç ve dış müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve network
bağlantı hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak,
4. Müdürlükler arası iletişim ve veri alışverişini sağlamak üzere intranet ve iç haberleşme sistemi
oluşturmak,
5. Belediyede mevcut olan iç ve dış müdürlüklerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili
teknik destekte bulunmak,
6. Müdürlüğün, Belediyenin iç ve dış müdürlükler, bağlı kuruluşlar, diğer resmi ve özel
kuruluşlarla yazışmalarını yapmak,
7. Bilgisayarlar (PC), sunucular, yazıcılar, network cihazları ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım
ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak,
8. Belediyenin iç ve dış müdürlüklerle bağlı kuruluşların tüm bilgisayar ve bilgisayar yan
ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların Bilgi işlem
ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli
çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda donanım (PC, yazıcı, vb.) ihtiyaçlarının
belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak,
9. Sistemin teknolojik gelişmeler doğrultusunda büyümesini sağlamak,
10. Eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek,
11. Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,
12. Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
13. Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uyumluluğunu sağlamak.
14. Donanım ve yazılımların bakımlarını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale
yoluyla yaptırmak,
15. Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, mevcut verilerin yedeğini düzenli bir şekilde alarak
güvenli bir ortamda saklamak,
16. Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak,
17. Belediye internet web sitesi kurulmasını sağlayarak, çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini
temin etmek. Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak
ve vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak üzere e-belediye sistemini kurmak ve
geliştirmek.
Yazılım Altyapısı:
Belediyemizdeki Müdürlüklerimizde kullanılan yazılımlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Müdürlüklerimizde ortak bir veri tabanı üzerinden çalışan ve Müdürlüklerin kendi birimleriyle ilgili
işlemlerini gerçekleştirdikleri SAMPAŞ Belediye Otomasyon Yazılımı kullanılmaktadır.
Birim
SMS Belediyeciliği Uygulaması
Eğlence Vergisi
E-Belediye Uygulaması
Zabıta Faaliyet Takip Programı
Çevre Temizlik Vergisi

Yazılım Adı

Durumu

Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş

Pasif
Aktif
Aktif
Pasif
Aktif
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Satın alma ve Taşınır Mal Sistemi
Sağlık İşleri Faaliyet Takip Sistemi
Randevu ve Adres Etiket Sistemi
Ortak Sicil
Numarataj Uygulama Yazılımı
Muhtarlık Takip Programı
Memur Ücret Bordrosu Takibi
Memur Personel Özlük Takibi
Köy Beyan Defteri Programı
Encümen Kararları Programı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Sistemi
İşçi Ücret Bordrosu Takibi
İşçi Personel Özlük Takibi
İmar Ruhsat Programı
İlan-Reklam Vergisi
Harcamalara Katılım Payı
Emlak Vergisi
Genel Tahakkuk ve Tahsilat Programı
Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemi
Emlak-İstimlak Takip Sistemi
Evrak Takip Sistemi
Evlendirme Takip Sistemi

Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş
Sampaş

Aktif
Pasif
Pasif
Aktif
Pasif
Pasif
Aktif
Aktif
Pasif
Pasif
Aktif
Aktif
Aktif
Pasif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Pasif
Aktif
Pasif

Teknolojik Altyapı
Belediyemizin hizmet binasında fiber optik metro Ethernet bağlantısı mevcuttur.
Binamızın ağ bağlantısı 10 adet Switch ve 1 adet güvenlik duvarı ile çalışmaktadır. Ayrıca diğer
hizmet binalarımızda ADSL ile internete bağlanmaktadır.
Belediyemizde çeşitli amaçlarla kullanılan 2 adet fiziksel sunucu mevcuttur. Bu sunucuların günlük
yedekleri alınmakta ve saklanmaktadır.
Sistem güvenliği için 1 adet güvenlik duvarı cihazı (firewall) kullanılmaktadır. Tüm internet
çıkışlarının kontrolü sağlanarak, personelin işlerini aksatacak ve sakıncalı web sitelerine girmeleri
engellenmektedir
Teknolojik Altyapı
Tür
Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Sunucu
Yazıcı
Çizici
Fotokopi Makinası
Firewall
Switch
Projeksiyon Cihazı
Güvenlik Kamerası

Adet
86
5
2
39
1
8
1
10
6
45
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Ağ altyapısı:
Belediyemize ait kültür merkezi, veterinerlik binası, kademe binası ve diğer binalar ADSL ve
kablosuz 3g ile internete bağlanmaktadır.
Güvenlik sistemi:
Belediyemizin ağ ve sistem güvenliğinin sağlanması için internete bir adet güvenlik duvarı
(firewall) cihazı üzerinden çıkılmaktadır. Güvenlik duvarı içerisindeki güvenlik yazılımını sürekli
sistem yöneticisi tarafından güncellemektedir. Bu cihaz sayesinde ağdaki kullanıcıların internet
erişimleri kısıtlanabilmekte, yasak ve tehlikeli web sitelerine girişleri ve internet üzerinden gelen
saldırılar engellenmektedir. Ayrıca aynı cihaz üzerinden internet, e-posta trafiği ve internet
üzerinden gelen saldırılar ve zararlı içerikler analiz edilebilmektedir. Bunların yanında tüm
bilgisayarlarda ve sunucularda antivirüs yazılımı mevcuttur ve her gün sistem yöneticisi tarafından
güncellenmektedir.
Sunucular:
Belediyemizde Belediye Otomasyonu Sunucusu, Veritabanı sunucusu, E-Belediye sunucusu,
Domain Sunucusu, Terminal Sunucusu, Sanallaştırma Sunucuları, Web Servisi Sunucuları
mevcuttur. Belediyemizde 15 adet sanal 2 adet fiziksel sunucu kullanılmaktadır.
Web Sitesi:
Belediyemizin resmi web sitesinin içeriği her gün güncellenmektedir. Web sitemizden
Belediyemizle alakalı haberler, duyurular, ihaleler, projeler, faaliyetler, etkinlikler, verilen
hizmetler, meclis kararları, yazılı ve görsel basın haberleri ve fotoğraflar takip edilebilmekte, istek,
şikayet ve öneriler bildirilip durumu görüntülenebilmekte, online borç ödeme, borç öğrenme ve
çeşitli sorgulamalar yapılabilmektedir. Ayrıca belediyemiz meclis toplantıları da canlı olarak web
sitemizden verilmektedir.
Sunulan Hizmetler:
Teknik Destek Hizmetleri:
Belediyemizin birimlerinde ve tesislerinde bilgisayar ve network donanımlarında meydana gelen
arızalara kısa zamanda müdahale edilmekte, işlerin aksamadan ve kesintisiz devam etmesi için
destek verilmektedir.
Yazılım Destek ve Eğitim Hizmetleri:
Birimlerimizin kullandıkları yazılımlarda meydana gelen sorunlar kısa zamanda giderilmekte,
kullanıcılara eğitimler verilmekte ve yazılımlar konusunda telefonla, uzaktan erişimle ve yerinde
destek verilmektedir.
Web Sitesi İçerik Yönetimi:
Belediyemizin kurumsal web sitesinin yönetimi ve güncellemeleri diğer müdürlüklerle koordineli
olarak Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.
E-posta Sistemi Yönetimi:
Belediyemiz personelinin e-posta hesaplarının açılması, bakımı ve yönetimi gerçekleştirilmektedir.
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E-Belediye Sistemi Yönetimi:
İnternetten vatandaşlarımızın ödeme yapabilmesi, tahakkuk ve tahsilat bilgilerini görebilmeleri için
yaptıkları üyelik başvuruları kontrol edilip uygun görülenler onaylanmakta, sistemle ilgili
aksaklıklar giderilmekte, kullanıcılara telefonla ve e-mail yoluyla destek verilmektedir.
Yedekleme ve Güvenlik Yönetimi:
Sunucularımızda bulunan veritabanlarının, uygulamaların ve diğer dosyaların düzenli olarak
yedekleri alınmaktadır. Ayrıca belediyemizdeki personelin internette zararlı içeriklere ve
programlara girişi engellenmekte virüs, trojan gibi zararlı yazılımların sisteme bulaşmaması için
tedbirler alınmaktadır.
Yazılım Alım, Bakım ve Güncelleme Hizmetleri:
Belediyemizde kullanılan tüm yazılımların alımı, kurulumu, yıllık bakım ve güncelleme
anlaşmalarının yapılması, kullanılan diğer yazılımlarla entegrasyonu, diğer birimlerden gelen
yazılımlardaki değişiklik ve yenilik taleplerinin değerlendirilip yazılım firmalarına yaptırılması
hizmetleri verilmektedir.
Donanım Alım ve Bakım Hizmetleri:
Belediyemizde ihtiyaç duyulan sunucu, ağ cihazları, bilgisayar, bilgisayar parçaları, çevre birimleri,
ses ve görüntüleme sistemleri, elektronik cihazlar vb. donanımlar satın alınarak kurulumları ve
bakımları yapılmaktadır.
Güvenlik Kamera Sistemleri Kurulumu ve Bakımı:
Belediyemizin yeni açılan binalarının güvenliğini sağlamak üzere Güvenlik Kamera Sistemlerinin
satın alınıp kurdurulması ve mevcut sistemlerinin bakım anlaşmalarının yapılarak, arızalarının kısa
sürede tespit edilip giderilmesi sağlanmaktadır.
Belediye Yazılım Sistemi: Belediyemizde kullanılan MIS yazılımı olan SAMPAŞ Belediye
Otomasyonu yazılımında 2015 yılında yeni modüller eklenerek kullanılan modül sayısı
yükseltilmiştir.
Donanımın artırılması ve yenilenmesi:
Belediyemizde birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, yazıcı, monitör, projeksiyon,
kamera, tarayıcı, UPS, sunucu, switch, bilgisayar parçaları vb. donanımlar alınarak bilişim
teknolojisi kullanımı arttırılmıştır. Ayrıca güvenlik kameralarının sayıları artırılarak ve eksiklikler
tamamlanarak binalarımızın güvenliği arttırılmıştır. Arızalanan donanımlar tamir edilmiş, kullanım
ömrünü tamamlayan donanımlar yenilenmiştir.
Donanım bakımı ve onarımı:
Belediyemizdeki bilgisayar, çevre birimleri ve network donanımlarının bakım ve onarımları
gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar ve network sistemlerindeki arızalara kısa sürede müdahale edilerek
kesintisiz bir şekilde hizmet verilmesi sağlanmıştır
Veri yedekleme ve sanallaştırma çalışmaları:
Belediyemizde kullanılan sunucuların, yazılımların, veri tabanlarının ve diğer dosyaların
yedeklenmesi günlük düzenli olarak yapılmaktadır. Böylece sistemlerde herhangi bir sorun
çıktığında yedeğinden kurtarmak mümkün olmaktadır.
Belediyemizde iş sürekliliğinin sağlanması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması, yer,
elektrik ve soğutma tasarrufu sağlanması, güvenlik, kolay yönetim gibi birçok avantajı olan
sanallaştırma teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır.
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Bunun için mevcut 1 adet sunucunun kapasiteleri artırılarak wmware yazılımı kurulmuş ve
sanallaştırma sunucusu olarak kullanılmıştır. 1 adet sunucu da yönetim sunucusu olarak
kullanılmaktadır.
Yazılım ve donanım teknik destek hizmetleri:
Belediyemizde bulunan müdürlüklere ve kültür merkezlerine yazılım ve donanım problemlerinde
kısa sürede teknik destek verilerek çalışmaların aksamaması sağlanmıştır.
Domain sistemi çalışmaları:
Belediyemizde 2015 yılında domain sistemi aktif şekilde kullanılmaya devam edilmiştir. Hizmet
binalarımızdaki tüm kullanıcılar domain sistemine alınarak gerekli yetkilendirmeler yapılarak
sistem güvenliği sağlanmıştır. Domain kullanıcılarının şifrelerini değiştirmeleri ve güvenli şifre
kullanmaları sağlanmıştır. Ayrıca bilgisayarlarına izinsiz program yüklemeleri ve sistem ayarlarıyla
oynamaları engellenmiştir.
Yazılım lisanslama ve güncelleme çalışmaları:
Belediyemizde kullanılan yazılımlar için 2015 yılında yeni lisans alımları ve güncellemeleri
yapılmıştır.
Güvenlik Duvarı cihazı yazılımı, antivirüs ve işletim sistemi yazılımlarının güncelleştirmeleri
düzenli olarak yapılarak güncel yazılım kullanımı sağlanmıştır.
Elektronik posta sistemi çalışmaları:
Belediyemizde kullanılan elektronik posta hesaplarının yönetimi gerçekleştirilmiş, yeni personelin
posta hesapları oluşturulmuş, şifresini unutan personele destek verilmiştir.
Web sitesi güncelleme ve interaktif belediyecilik:
Web sitemizde bulunan online hizmetler ile vatandaşlarımız birçok hizmeti ve bilgiyi internet
üzerinden alabilmektedir. Bu hizmetlerin başlıcaları Vergi Borcu/Tahakkuk Sorgulama, E-Ödeme,
E-Makbuz, Bina Aşınma Oranları gibi uygulamalardır.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
Belmur ALTINTAŞ
Bilgi İşlem Müdür V.
Harcama Yetkilisi







TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Burhaniye Belediyesi tarafından;
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 05.01.2015 tarih, 2015/019 no.lu Meclis Kararı ile kurulmuş olup,
1 Müdür 1 Ziraat Mühendisi ve 1 işçi olmak üzere 3 kişi ile hizmet vermektedir. Ayrıca
Belediye’ye ait arazilerin bakımları için 5 kişi hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılmaktadır.
Balıkesir Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından; Mülkiyeti Köy Muhtarlıkları
ve Belde Belediyelerine ait olup, tüzel kişilikleri sona eren muhtarlıklardan yanlış ada-parsel
yazımlarından kaynaklanan hatalar düzeltilerek gerekli yazışmalar yapıldı. 32 adet tapunun
Burhaniye Belediyesi adına tapu tescilleri yaptırıldı.
Edremit, Havran ve Gömeç Tapu Müdürlükleri ile yapılan yazışmalar neticesinde; 2 adet, HavranÇakırdere Mahallesinde bulunan taşınmazın Burhaniye Belediyesi’ne tescilleri yapılmıştır.
Burhaniye Orman İşletme Şefliği ile yazışmalar yapılarak, daha önce köy tüzel kişilikleri
tarafından kullanılan Özel Ormanlık alanların Belediye adına tahsisi konusunda yazışmalar
yapılarak kullanma hakları Belediye’ye alındı.
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 Burhaniye Belediyesi tarafından Mülkiyeti Belediyemize ait Börezli Mahallesinde 102 Ada 1 Parsel
ile 103 Ada 6 Parsellerde kayıtlı 108.250 m²’ye kurulması planlanan modern sera İşletmeciliği için
Meclis Üyelerine brifing verilmiş olup gerekli çalışma ve yazışmalar yapılmıştır.
 Ormanlık alanların korunması ve teşvik edilmesi kapsamında başlatılan ağaçlandırma
çalışmalarında kamuya terkli alanlara;
Bahçelievler Mah. Ahmet Akın Düğün Salonu arkasında bulunan Belediye’ye ait 3 dönüm
araziye çam fıstığı ağacı,
Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İlköğretim Okulu arkasındaki 1 dönüm araziye çam fıstığı
ağacı,
Şahinler Mahallesi Karaköy Mevkii’nde bulunan 10 dönüm araziye Yargıtay Başkanına İsmail
Rüştü CİRİT için Burhaniye Orman İşletme Şefliği ile birlikte ıhlamur, fıstıkçamı, sedir,
kızılcık, Selvi ve manolya ağaçlarının dikimi yapılmıştır.
 İlçemizin jeolojik ve sosyoekonomik durumları ve yöredeki konumu itibariyle tarım ve
hayvancılıkta potansiyele sahip olmasından dolayı zeytincilik dışında Mülkiyeti Belediye’ye ait
olan Avunduk Mahallesi Şemsi Mevkii’nde bulunan 88. dönümlük araziye Örnek Kapama Ceviz
Bahçesi projesi hazırlatılarak destek için Büyükşehir Belediyesi’ne sunuldu.
 İlçemiz Sübeylidere Mah. Kaplandamı Mevkiinde bulunan 36.705,54 m² palamutlu tarla ile
22.042,93 m² palamutluk için Burhaniye Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar
yapılarak Belediye’ye tahsisleri gerçekleştirilmiştir.
 Mülkiyeti Belediye’ye ait Mahallelerinde bulunan taşınmazlarının içerisindeki zeytin ağaçları
budanarak etraflarının temizlenmesi sağlandı.
 Budanan zeytin ağaçlarından 234 ton zeytin odunu elde edilerek Belediyenin şantiyesinde
depolanmıştır.
 İleriki yıllarda da zeytin ağaçlarından daha iyi verim alabilmek için budanan zeytin ağaçlarına
bakırlı ilaç atıldı.
 Mülkiyeti Belediye’ye ait olan zeytinliklerin bulundukları konuma göre; Bir kısmı hayvan çifti ile
diğer kısımları da traktör çifti ile sürümleri yapıldı.
 Mülkiyeti Belediye’ye ait Çoruk ve Kızıklı Mahallelerinde bulunan Gemlik zeytin ağaçlarından
daha iyi verim alabilmek için 15’er gün arayla sulamaları yapıldı.
 Mülkiyeti Belediye’ye ait Çoruk Mahallesi 647,362 ile 365 parsellerde bulunan içerisinde Gemlik
Zeytini bulunan taşınmazların çevreleri tel örgü çevrildi.
 Mülkiyeti Belediye’ye ait Ağacık, Pelitköy, Bahadınlı Mahallelerinde bulunan zeytinliklerin bir
kısımlarının mahsulleri toplanarak 94 Ton zeytin mahsulünden 14.200 kg zeytinyağı 1.226 kg. ise
dip rafine yağı elde edilmiştir.
 Mülkiyeti Belediye’ye ait olan zeytinliklerin 2015-2016 yılı dalı üzerinde mahsullerinin keşifleri
yapılmış olup 8 kaimeye ayrılarak ihalesi gerçekleştirilmiştir.
 Zeytin Ve Zeytinyağı Ürünleri Üretim Tesisleri İçin Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünden
ruhsat alınmıştır.
 Zeytin ve zeytinyağında markalaşmak için Burhaniye Belediyesi Zeytin ile Burhaniye Belediyesi
Zeytinyağı markası adı altında Türk Patent Enstitüsüne ilan için müracaatlar yapıldı. İlan sonucu
marka kesinleşmiş olacaktır.
 İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte İlçemizin ve bölgemizin ihtiyacı olan
Zeytinyağı Kimyasal tadım analiz laboratuvarı kurulması, bölgemiz üreticileri için faydalı olacağı
amacı ile “sürdürülebilir zeytincilik denetlenebilir zeytinyağı kalitesi” projesi hazırlanarak Güney
Marmara Kalkınma Ajansına sunulmuştur.
 Mülkiyeti Belediye’ye ait Geriş Mah. Tuzla Mevkii’nde bulunan 8 Dönüm arazi üzerinde
öğrencilere yönelik hobi bahçesi projesi gerçekleştirilmiştir. Bu proje; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Gençlik Merkezi’nden yardım alarak yapılmıştır. Öğrenciler 7 grup halinde 10 erkek 10 kız
olarak 20 öğrenciden oluşturulmuştur. Konaklamaları Orjan Yüksekokulu tarafından sağlanmıştır.
Katılımda bulunan öğrencilere 5 günlük program hazırlanarak her güne farklı aktiviteler
konulmuştur. Bu aktivitelerin amacı çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirmek, aktif yaşama
döndürmek, bitki konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek, çocukları toprakla buluşturarak
meşguliyet kazandırmak, üretimin verdiği duygu ile hayattan mutluluk alabilmeyi fırsat sağlamak,
çevrecilik anlayışını ve yeşil alan kültürünün gelişmesini sağlamak, tarımsal üretim hakkında bilgi
vermek, tecrübe kazandırmak ve sağlıklı bir ortamda zaman geçirmeleri hedeflenmiştir.
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 Mülkiyeti Belediye’ye ait Taylıeli Mahallesinde 17 Dönüm arazi temizlenerek ceviz ağacı dikilmesi
için hazır hale getirildi.
 Mülkiyeti Belediye’ye ait Fıstık Çamlarının mahsulleri ihaleye çıkarılmış, ihaleye katılım olmayan
yerlerdeki çam fıstıklarının toplanması sağlanmıştır. Ayrıca bu çalışma halen devam etmektedir.
 Mülkiyeti Köy Muhtarlıkları ve Belde Belediye’lerine ait olup, tüzel kişilikleri sona eren
muhtarlıklardan ve Belde Belediyelerinden gelen taşınmazların envanterleri çıkarılmıştır.
 Birimimiz tarafından WEB sayfası yaptırılmıştır.
 “Balıkesirli Çanakkale Şehitleri” için 4 dönüm araziye fıstık çamı ekilmiştir.
 Mülkiyeti vatandaşlara ait olup taşınmazlarının içerisinde Belediye’ye ait olan perakende zeytin
ağaçlarının vatandaşlara satışları yapılmıştır.
 Birimimize 01.01.2015-31.12.2015 tarihler arası Kurum ve Kuruluşlar ile birlikte vatandaşlardan
317 yazı-dilekçe gelmiş olup, cevabı gerektiren 205 adedine cevapları verilmiştir.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve
mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
Yüksel YÜCE
Tarımsal Hizmetler Müdürü
Harcama Yetkilisi

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 Temizlik işleri haftanın yedi günü çalışmaktadır sabah 07.00 ile 16.30 arası akşam 17.00-01.00
arası yaz sezonu boyunca 78 taşeron ve 10 adet kadrolu işçi toplamda 88 adet, kış sezonu
boyunca 54 taşeron 8 adet kadrolu işçi toplamda 62 işçi ile çalışmaktadır. 7 adet belediyemize
ait çöp kamyonu ve 2 adet kiralık çöp kamyonu ile 1 hamarat süpürge, yaz aylarında 2 adet
kepçe traktör, 3 adet kiralık 3 adet belediyemize ait toplamda 8 adet traktör, kış aylarında 3 adet
belediyemize ait traktör, 1 adet plaj temizleme makinası, 1 adet 4x2 kiralık pick up araç, 7 adet
tıntın arabaları,12 adet TYP kapsamında çalışan kadınlar ile sokak aralarında hizmet
vermektedir.
 Pazartesi gecesi giyim pazarı Salı sabahı sebze pazarı Pazar yerleri temizliği yapıldı.
 Çarşamba gecesi Pelitköy Mahallesi sahil Pazar yeri temizliği yapıldı.
 Perşembe günü ören mahallesi pazar yeri temizliği yapıldı.
 Cuma gecesi Bahçelievler Mahallesi, Merkez Pazar yerleri temizliği yapıldı.
 Cumartesi gece öğretmenler mahallesi pazaryeri temizliği yapıldı.
 Yaz aylarında gece Orjan Pazar yeri temizliği olmak üzere altı adet pazaryeri temizliği
yapılmaktadır,
 Belediyemize mahalle olarak bağlanan köylerimizin temizliği sağlanmaktadır,
 Seçimlerden sonra Belediyemize bağlanan köylerimize çöp konteynırları dağıtılıp düzenli
olarak toplanmaktadır.
 Mahallelerimiz de ihtiyaç görülen yerlere ilave çöp konteynırı konuldu ve 5200 adet olan çöp
konteyneri yeni alınan konteyner ve eklenen mahalleler ile 9170 adete ulaşılmıştır,
 750 adet kül kovası gerekli yerlere dağılımı yapıldı.
 Bozulan ve arza yapan çöp konteynırları yerinde tamir edilip temizliği yapıldı.
 Yaz sezonuna girmeden ve sezon içinde 1 adet plaj temizleme makinasıyla bütün sahillerimiz
temizlendi.
 Plajlarımıza geri dönüşüm konteynırları konmuştur.
 Traktörün arkasına takılan hamarat süpürge ile ilçemiz sokakları süpürülmüştür.
 Burhaniye merkez cadde sokakları sürekli süpürülüp temizliği sağlanıyor.
 Çöplüğün etrafı tel çit ile çevrilip güvenlik altına alınmıştır.
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Çöplük üzerine toprak dolgu malzemesi çekilip gaz bacaları konularak ıslah edilmiştir.
Plajlarda deniz temizleme makinasıyla deniz temizlendi.
Ayrıca belediyemize bağlı tüm mahallerde bulunan cami WC leri
Halk plajları WC leri
Amfi Tiyatro WC temizliği, yapılmaktadır
Mahallelerde bulunan çocuk parkları ve oyun alanları temizliği düzenli aralıklar halınde
yapılmaktadır,
Belediyemize ait faaliyetler ve vatandaşların istekleri doğrultusunda sandalye temini
yapılmaktadır,
Konteynırlarımız her hafta düzenli periyotlarda dezenfektan makinaları ile kimyasal olmayan
temizlik malzemeleri ile temizlenmektedir,
Müdürlüğümüz olarak mevcut araçlarımız ve çalışanlarımız ile birlikte her gün ortalama 249 m3
atık toplanmaktadır,
Mahallelerimizde ve caddelerimizde bulunan mazgallar ve su kanallarının temizliği düzenli
olarak sağlanmaktadır.
Bugüne kadar Müdürlüğümüze 700 adet dilekçe gelmiş olup vatandaşlarımızın istek ve
şikayetleri doğrultusunda imkanlarımız dahilinde hepsi ile birebir görüşülüp yapılması
gerekenler yapılmış, çözüm yolları bulunmuş ve tutanaklar tutulup vatandaşlarımız
bilgilendirilmiştir,
Personelin tamamının iş güvenliği seminerlerine katılımı sağlanmıştır
İsteyen personellerimizin çıraklık eğitimi merkezlerinde belge almaları sağlanmıştır
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK ORTALAMA
MALİYET TABLOSU
İŞÇİ BEDELİ
180.000,00 TL.
AKARYAKIT BEDELİ
YEDEK PARÇA BEDELİ

30.000,00 TL.
8.000,00 TL.

YÖVMİYELİ İŞÇİ BEDELİ(10 AD)

11.000,00 TL.

KİRALIK ARAÇ BEDELİ
(TRAKTOR-KAMYON-PIC UP)

15.000,00 TL.

DEZENFEKTAN MALZ. BEDELİ

5.000,00 TL.

ARAÇLARIN SİGORTA BEDELİ

2.000,00 TL.

İŞ GÜV. MALZ BEDELİ
[MASKE-ELDİVEN)

500,00 TL.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
Muhsin BAHADIR
Temizlik İşleri Müdür V.
Harcama Yetkilisi
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Umuru
Belediyeye Müteallik Ahkâm-ı Cezaiye Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda; 2559 sayılı
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve diğer kanunlarla Belediyelere verilen yetki ve görevler ile
Burhaniye Belediyesi sınırları içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup,
bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi
gereken emir ve yasaklarla, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer
yaptırımları uygulamak. Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak
törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak. Belediye görev alanları içindeki işyerlerini
ruhsatlandırmak. 1608 sayılı kanuna göre verilen ceza uygulamalarının karar alınması için Belediye
Encümenine ve karar neticesinde tahsili için Mali Hizmetler Birimine göndermek. 5326 Sayılı
Kabahatler Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda denetimler yapmak. 394 sayılı Hafta Tatili
Kanununa göre Pazar günleri izinsiz çalışan işyerleri hakkında gerekli işlemleri yapmak ve mücavir
alanlar içinde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir ortamda yaşamaları, ihtiyaçların
temin edildiği işyerlerinin temiz ve sağlıklı yerler olması için denetimler yapmak, izinsiz yapılan
faaliyetler ile ilgili yasal işlemleri yapmak ve gerektiğinde ilgili mercilere bildirmek, halkın
şikâyetlerini değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak vb. görevler ile Belediye Başkanının verdiği
diğer görevleri yerine getirerek, yürütmektedir.
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
İnsan Kaynakları
Zabıta Müdürlüğü: 1 Müdür, 38 zabıta personeli olmak üzere toplam 39 kişiden oluşmaktadır.
Görev yeri dağılımı; 2 Büro Zabıtası, 2 Trafik Zabıtası, 2 İmar Zabıtası, 3 Büro görevlisi, 1
Belediye Hizmet Binası Santral ve Anons Görevlisi, 4 Liman Görevlisi, 4 Belediye Hizmet Binası
Özel Güvenlik Görevlisi,1 Ayaklı kır bahçesi görevlisi, 2 Pazaryerleri Görevlisi olarak; 1 Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli zabıta Genel Hizmetler zabıtası olarak, 16’sı devlet memuru ve
12 işçi, 11 Hizmet Alımı personeli ile kısımlara ayrılarak hizmet vermeye çalışmaktadır.
Stratejik Hedef:
Yeni yürürlüğe giren yasa, tüzük ve yönetmelikler kapsamında Zabıta Personelinin mesleki bilgisini
ve Zabıta hizmetlerinin kalite düzeyini artırmak.
Fiziki Kaynakları
Zabıta Müdürlüğümüzün sahip olduğu fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler Tablosu;
FİZİKİ KAYNAK
Telefon Hattı
Bilgisayar
Yazıcı
Kamyonet
Binek oto
Motosiklet
Telsiz ( el )
Sabit telsiz

ADET
3
6
4
1
2
2
18
1
SUNULANHİZMETLER

 Mülkiyeti Belediyemize ait, diğerlerinin denetim ve sorumluluğunda bulunan İşyerlerinin
denetimi, sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile Gayri Sıhhi Müesseselerinin
Ruhsatlandırılması,
 Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer
birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan
görevleri yapmak.
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 Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine
getirmek,
 4077 sayılı tüketiciyi koruma kanununa göre etiket ve fiyat tarifesi kontrollerinin yapılması,
 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak
çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlem yapmak,
 İşyerlerine ait tanıtım tabelaların tespitinin yapılarak “İlan Reklam Vergisi” tahakkukunun
yapılması için Gelir Dairesine bildirilmesi,
 Mülkiyeti Belediyemize ait işgal harcı ödemekle yükümlü işyerlerinin, Mali Hizmetler
Müdürlüğüne, Gelir Dairesinin talimatları doğrultusunda takiplerini yapmak. İzinsiz
kullanıldığı tespit edilen belediye mülklerindeki işgalcilerin tahliyesini yapmak.
 Belediyemiz yetki alanları içerisindeki alanlarda seyyar satıcılarla, açıkta gıda maddesi satan
işletmeler ve satıcılarla ilgili denetimleri yapmak, gerektiğinde cezai müeyyideleri uygulamak,
 Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malları ile park ve bahçelerin korunmasını sağlamak,
görülen eksiklikleri ilgili birimlere bildirmek,
 Milli ve dini bayramlarda, özel günlerde; anma, kutlama törenlerine katılarak törenlerin
gerektirdiği ekipmanları temin etmek, gerekli hizmetleri yapmak.
 Belediyemiz tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası festivallerde ve diğer etkinliklerde(
müzik, kültür, spor, tiyatro gösterisi vb.) kolluk kuvveti olarak güvenliği sağlayıcı önlemleri
almak ve gerekli çalışmaları yapmak.
 Vatandaşlarımızdan gelen yazı ve dilekçelerin içeriklerine göre işlem yapmak,
 Merkezde bulunan telefonlar ve telsizle günün 24 saati hizmet sunmak ve ihbarları
değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
 Belediye karar organları ( Encümen ve Meclis ) tarafından alınmış ve uygulanması zabıtayı
ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak, konuyu takip ederek sonuçlandırmak.
KURUM EVRAKLARI DAĞITIMI
Belediyemiz bünyesindeki diğer birimlere ait ( Gelir Servisi, Emlak Servisi, Yazı İşleri, Hukuk,
Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, Fen-İmar Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Elektrik İşleri,
Başkanlık Yazıları vb. ) adet evrak ilgililerine tebliğ edilmiştir.
GELİR SERVİSİ
KİRA ARTIŞLARI-GEÇİCİ KULLANIM
ÖDEME İHBARLARI
BORÇ BİLDİRİMİ
İLAN REKLAM TAHUKUKLARI
ZABIT PARA CEZALARI
HUKUK BÜROSU
BAŞKANLIK MAKAMI
HALKLA İLİŞKİLER
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK SERVİSİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ BEYANNAMESİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM :

YAPILAN TEBLİĞ SAYISI
393
881
176
117
119
81
10
2000
215
85
10
50
46
675
4858

KURUMLAR ARASI YAZIŞMALARI
Çeşitli resmi kurumlardan ve dilekçe olarak gelen 4104 adet yazılı evrak araştırması yapılarak
cevap verilmiştir.
Sigorta İl Müdürlüğü ‘ ne, her ay düzenli olarak yeni verilmiş olan ruhsatlarla ilgili Toplam 257
adet ruhsat örneği yollanarak, bilgi verilmiştir.
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LAKUTA (BULUNMUŞ) EŞYA VE PARALAR
Bulunmuş eşya ve malları mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu kanundaki karar ve
işlemlerine göre korumak; sahipleri çıktığında, onlara teslim etmek, sahipleri çıkmayan eşya ve
malların, mevzuatta ayrıca özel hükmü yoksa bakım ve gözetimi sağlanmıştır. Bulunmuş ve
müdürlüğümüze teslim edilmiş anahtar, ehliyet, kıymetli evrak, giyim vb. malzemelerde
belediyemizden anonsları yapılarak sahiplerine ulaşılmış ve yine tutanak ile teslim edilmiştir.
DİLEKÇELER
Birimimize 796 adet dilekçe havale edilmiş olup; bu dilekçeler de belirtilen konularla ilgili olarak
gerekli tahkikatlar yapılarak, Talep ve şikâyet dilekçeleri sonuçlandırılmıştır. Vatandaşın istek ve
önerileri ilgili birimlere iletilerek gereği yapılmıştır. Ayrıca Telefonla gelen ihbar ve şikayetler
anlık olarak değerlendirilip çözülmüştür.
İLAN SERVİSİ
Belediyemiz ilan yayın servisine, 1650 adet ilan edilmek üzere evrak havale edilmiş olup bu
ilanların 1050 adedi resmi kurum ilanı, 150 adedi reklam amaçlı, 400 adedi cenaze ilanı, 50 adedi
meteorolojik ilanlar olup ilan edilmesi sağlanmıştır.
ÖLÇÜ – TARTI ALETLERİ
Ocak – Şubat aylarında 46 adet Ölçü –Tartı aletinin beyannameleri alınarak, Ağustos ayında da
Ölçü Ayar ve Zabıta Memurları koordineli çalışarak terazilerin kontrolleri ve damgalanmaları
sağlanmıştır. İşyeri denetimlerinde ölçü-tartı aletleri ile ilgili tutanak tutulup damgalanma işleminin
yapılması sağlanmıştır. Belediye Meclisimizce 2016 yılından geçerli olmak üzere 10.08.2015
tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel
Müdürlüğünden Olur alınarak Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu kurulmuş
olup personel görevlendirilmesi yapılmıştır.
SEYYAR SATICILAR
Pazaryerleri, cadde ve sokaklarda, yaş sebze meyve hariç her türlü gıdanın açıkta satışı yasaklanmış
olup, kontrol denetimleri tarafımızca yapılıp ilgili mercilere bildirilmek suretiyle bu tip satışlar men
edilerek, gıda güvenliği sağlanarak halk sağlığı korunmuştur.
Haksız rekabet ile bozuk ve garantisiz mal satışının engellenmesi konularında seyyar satıcılığın
önüne geçilmiştir.
5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit
edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım,
iskele, köprü vb. yerlerde satışına izin verilmeyerek, satışına teşebbüs edilen materyaller toplanarak,
yetkililere teslim edilmiştir
AFET TEDBİRLERİ
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından meteorolojik uyarı yazılarına istinaden ilçemizde
oluşabilecek olumsuzluklara karşı halkın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Yoğun yağışlı günlerde ilçemiz içerisinde kritik yağmur mazgal kontrolleri yapılarak ilgili birimlere
anında bilgi verilmiştir. Ayrıca kış boyunca afet durumlarında göreve hazır bir şekilde acil afet
ekipleri oluşturularak, olası durumlarda müdahaleye hazır beklemişlerdir. Yoğun yağış olduğu
durumlarda tehlike arz eden menfezler, köprü, dere kenarları vb. noktalar sürekli gece gündüz
kontrol edilerek olası sel baskınları, toprak kayması gibi durumlarda önceden tedbir alınması için
ilgili birimlere bilgi verilmiştir.
Afet durumlarında tüm personel çalışmakta ve diğer birimler arası koordinasyonu ve işbirliğini
sağlamaktadır.
BELEDİYEMİZ ALACAK TAHSİLÂTI
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından
dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda, Belediye Avukatı ve Gelir Servisi görevlilerine, Zabıta
Müdürlüğü ekiplerince yardımcı olunmuştur.
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İŞYERLERİ HAKKINDA YAPILAN İŞLEMLER
10 Ağustos 2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları Yönetmeliği kapsamında
yer alan ve esnaflarımız tarafından alınması gereken açılma ruhsatları alınıp alınmadığının
kontrolleri yapılarak, ruhsat almadığı tespit edilen 257 işyerine tutanak tanzimi yapılmıştır. Bu
işyerlerinin ruhsat almaları sağlanmış olup, toplam 154.243,00 TL ruhsat bedeli tahsil edilmiştir.
Ayrıca hafta sonu ruhsat bedeli almak için müracaat eden 464 işyeri sahibinden toplam: 208.156,00
TL ruhsat bedeli tahsil edilmiştir.2014 Yılına göre 2015 yılı içerisinde ruhsat alımları %35 oranında
artış sağlanmıştır.
İlçemizde bulunan toplam 981 adet işyeri belirli zaman aralıklarında denetlenip veri tabanı
oluşturulmak üzere Müdürlüğümüz bünyesinde bilgisayar ortamında tüm esnaflarımızın bilgi ve
belgelerini içeren sicil kayıtları açılmış olup, her bir sicile dosya düzenlenmiştir.
İlan reklam tabelalarının, ışıklı– ışıksız olarak ölçümleri yapılıp Gelir Servisine bildirilmiştir.
İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞTIRMA RUHSATLARI
9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Yönetmeliğine ilişkin; Umuma Açık İçkili ve İçkisiz
İstirahat ve Eğlence Yerleri, Sıhhi ve Gayrı sıhhi Müessese olarak toplam 257 adet ruhsat verilmiş,
Sigorta İl Müdürlüğü ‘ ne her ay verilmiş olan ruhsatlarla ilgili ruhsat örnekleri yollanarak bilgi
verilmiştir.
İŞLETME GRUPLARI

VERİLEN RUHSAT SAYISI

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ
SIHHI MÜESSESELER
GAYRİ SIHHI MÜESSESELER
GENEL TOPLAM

46
174
37
257

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak her ay internet ve içkisiz kafe
denetimleri periyodik olarak yapılmış olup eksiklik görülen yerlere gerekli uyarılar yapılmıştır.
Pansiyon, Otel, Motel işletmelerine yaz sezonu süresince; Vergi Dairesi, Emniyet Müdürlüğü,
Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Turizm Müdürlüğü, Belediye Tabipliği ile ortaklaşa denetimler
yapılmış olup; ruhsatsız faaliyet gösteren ve işletme vasfına uymayan yerlere gerekli uyarılar
yapılmıştır. İşyerlerinde, İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmayan esnaflarımızın ruhsat almaları
ve işletme vasıflarını taşımaları sağlanmıştır.
İŞLETME DENETİMLERİ
Bakanlar Kurulu’nca 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı kararı ile kabul edilen ve 10.08.2005
tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38.maddesi gereğince halkın huzur ve sükûnunu Kamu
istirahatini bozmayacak şekilde uyarılar yapılmıştır.
İlçemizde bulunan unlu mamul imalatı ile ekmek fırınları: İlçe Tarım ve Belediye Tabipliğiyle
koordineli çalışılarak simit, ekmek ve pide gramaj kontrolleri sıklıkla yapılmıştır. Mahalle
Zabıtaları oluşturulup, mahallelerde zabıtayı ilgilendiren konuların daha titizlikle irdelenmesi
sağlanmıştır.
İSKELE YAT LİMANI
İskele Yat Limanı beton ve taşlık kısım olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Beton kısmında 98 adet,
taşlık kısımda 140 adet tekne bulunmaktadır.
İŞYERİ HİJYENİK KURALLARI
Belediye Sağlık Tabipliği ile birlikte Gıda Satış yerlerinde yapılan denetimlerde, satışa arz edilen
malların son kullanma tarihlerinin kontrolleri yapılmış olup, işyerleri genelinde bu konuda titiz
davranışlarda bulundukları gözlenmiştir.
Kasaplar ve et ürünleri satış yapan işletme denetimleri de Belediyemiz Veteriner Hekimliğimizle
birlikte aralıksız sürdürülmektedir.
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OKUL ve DERSHANE KANTİNLERİ
Okul ve dershane kantinlerinin denetimleri Belediyemiz ve Sağlık Tabipliği ile irtibatlı olarak
yapılmış, kantinlerin hijyenik kurallar doğrultusunda çalışmalarının temini sağlanmış, satışa
sunulan malların tüketim tarihleri ve gıda maddelerinin sağlığa uygun hazırlanmasına dikkat
edilmesi sağlanmıştır. Bu gibi yerlerde çalışan personelinde sağlık muayenesinden geçip
geçmediğinin kontrolleri aralıksız yapılmıştır. Bu işletmelerin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
almaları sağlanmıştır.
DİLENCİLİK
Şehrimiz içerisinde dilencilik yaparken yakalanan dilenciler hakkında Kabahatler kanununa göre
cezai işlem yapılıp, 9 kişinin üzerlerinden çıkan 64,10 TL. Belediyemiz veznesine yatırılmıştır.
Yazılıp, şahıslar dilencilikten men edilmiştir.
BELEDİYEMİZ ALACAK TAHSİLÂTI
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından
dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda, Belediye Avukatı ve Gelir Servisi görevlilerine
yardımcı olunmuştur. 2015 yılında Belediyemiz Bünyesinde kurulan icra birim servisinden gelen
vatandaşa ait tebligatlar Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilgililere tebliğ edilmiştir.
DİĞER BİRİMLERE BİLDİRİLEN İŞLER
3194 sayı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre Belediye ve mücavir alan sınırları
içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan
kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve
fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarının önlenmesini sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade
edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım
kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve
derhal inşaatı durdurarak Belediyenin İmar Yapı denetim Birimi Yetkili görevlilerine bildirilmiştir.
775 sayılı Gece Kondu Sayılı Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz
yapıların tespitini yapmak, Fen ve İmar görevlilerinin gözetiminde yıktırılmasını sağlamak ve
gerekli tedbirleri almak.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarına Koruna Kanununa dayanılarak sit ve koruma alanlarında
ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yapanları, gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili birimlere
bildirilmiştir.
HAYVAN BESİCİLİĞİ VE SOKAK HAYVANLARI
24/06/2004 tarih ve 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu kapsamında İlçemiz içerisinde
meskenlerde beslenen ve sokakta yaşayan hayvanlar ile ilgili kanun çerçevesinde 2015 yılında
belediyemiz bünyesinde kurulan Sağlık işleri Müdürlüğü Veterinerlik birimi koordineli olarak
çalışmalar yapılmış ve bu konu ile ilgili şikâyetler değerlendirilerek sonuçlanmıştır.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre yasak olduğu, T.C.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.05.2000 tarih ve 2000/37, 5848
nolu Genelgesi ile Hayvan Barınaklarının yerleşim bölgelerinden ( İmar Sahası içinden ) en az 500
metre uzakta kurulması gerektiği; Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa hayvan besleyenlere
izah edilerek, hayvan barınağı ve besledikleri hayvanları tutanakla süre vererek imar sahası dışına
çıkarmaları sağlanmış ve gerekli kontroller yapılmıştır.
PAZARYERLERİ
İlçemizde Pazartesi günü kurulan merkez pazarı ve %100 Ekolojik pazar, Cuma günü Bahçelievler
Mahallesi Pazarı, Cumartesi günü Öğretmenler Mahallesinde kurulan acık pazarın kapalı pazara
dönüştürülüp hizmete açıldı. Yaz aylarında kurulan Ören Mahallesi Pazarı ve Orjan pazarı ve
Pelitköy Mahallesinde olmak üzere toplam 6 gün Pazar kurulmaktadır. Ayrıca Pazartesi günleri
kurulan sebze pazarının yan tarafına organik Pazar adı altında yeni bir Pazar hizmeti halkımıza
sunulmuştur. Pazaryerlerinde bulunan esnaflarımızın mevcut sınırlarının dışını işgal etmemeleri,
yıkanmadan yenilen gıda maddelerinin açıkta satılmaması gibi hususlarda gerekli çalışmalar
yapılmıştır. Canlı, açıkta tavuk satışı engellenmiştir.
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Burhaniye pazarında sebze kısmında adet pazarcı esnafı 252, 113 köylü pazarcı, tuhafiye kısmında
404 pazarcı ayrıca öğretmenler Mahallesi pazarında 300 esnaf ve köylü pazarcı olmak üzere toplam
1069 pazarcı esnafı mevcuttur.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanuna göre Pazar yerlerinde satışa sunulan bütün
mallar üzerinde bulundurulması gereken etiketin veya fiyat tarifelerinin bulundurulması
sağlanmıştır.
HAYVAN PAZARI
Hayvan Pazar yeri olarak belirlenen yere satış amaçlı getirilen hayvanların eziyet vb. muamelelere
maruz kalmaları engellenmiş ve satış yerlerinin düzeni için gerekli tedbirler alınmıştır.
Kurban bayramı nedeni ile Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen alanlar dışında
kurban satışı ve havyan kesimi yapılması engellenmiştir.
Kurban Bayramı vesilesi ile insan ve çevre sağlığına zarar verebilecek davranışlara fırsat vermeden
vatandaşlarımızın kurbanlarını kesebilmeleri için gerekli tedbirler alarak Belediyemiz bünyesindeki
diğer ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yapılmıştır.
Balıkesir Büyükşehir Kırsal Daire Başkanlığınca prefabrik ve hijyenik küçükbaş kesimhanesi
kurularak halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Kurban Pazarında 1 adet çay ocağı ve 2 adet köfte – ekmek tezgâhının kurulmasına izin verilmiştir.
Kurban pazarında; 67 adet küçük ve 2 adet büyük kotra kurban bayramı süresince kiralanmıştır.
ŞEHİR MERKEZİ - İSKELE –
ÖREN GECE PAZARI VE GIDA ÇARŞISI VB.
İskele Gece Pazarında 45 adet sergi açılmıştır.
Ören Mahallesi’nde 55 adet yer verilmiştir.
(mısır-çerez-pamuk helva-simit-tatlı, tanıtım standı-trambolin-teleskop-boks makinesi vb)
RAMAZAN DAVULCULARI
Ramazan Ayı içerisinde ilçemizde vatandaşı sahur vaktinde uyandırmak için 14 kişi izin
müracaatında bulunmuş ve uymaları gereken hususlar kendilerine bildirilerek, müracaat edenlerin
tamamına ramazan davulcusu kartı düzenlenerek, izin verilmiştir.
TRAFİK ZABITA İŞLERİ
Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu,
yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği
bütün işleri yürütme görevi 31 Mart 2014 tarihinden itibaren Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğüne devredilmiştir.
İlçemiz içerisindeki bulvar, cadde ve sokaklarda gerekli görülen trafik yön levhaları, Trafik Tescil
Büro Amirliği görevlileri ile koordineli çalışılarak tespit edilmiş, Zabıta trafik ekipleri ve Fen İşleri
Müdürlüğü elemanlarıyla birlikte belirlenen yerlere gerekli levhalar dikilmiştir.
İlçemizde, Belediyemizce düzenlenen deve güreşi, yaz ve kış festivallerinde, konferans ve
panellerde gerekli trafik önlemleri alınarak halkımızın trafik hususunda sorun yaşaması
engellenmiştir.
Ayrıca Ukome Kararları doğrultusunda alınan tüm kararlara göre hareket edilmiş, yine ilgi kararlar
doğrultusunda trafik çalışmalarında birim ve kurumlar ile koordineli çalışılmıştır
FESTİVAL ETKİNLİKLERİMİZ
İlçemizde belediyemiz bünyesinde, uluslararası düzeyde 2 adet festival düzenlenmektedir. Biri yaz
dönemi diğeri ise kışa denk gelmektedir. Tüm zabıta ekipleri, etkinlikler süresince gece gündüz
demeden, düzgün, anlayışlı bir şekilde festival sonuna kadar halkla adeta iç içe bir tavır
sergilemişlerdir. Festival süresince gerekli donanım, güvenlik ve trafik tedbirleri birimimizce
alınmış, belediyemiz diğer birimleri ile koordineli bir şekilde çalışılmıştır.
28-29-30 Ağustos 2015 tarihindeki yaz dönemi 25. Burhaniye- Ören Turizm Kültür ve Sanat
Festival etkinlileri çerçevesinde sergi ve stant talebi için 69 kişi, dernek ve kuruluş talepte
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bulunmuştur. Bu taleplerin 53 adedine stant yeri verilmiş, 7 kişiye ise fotoğraf ve resim sergi yerleri
Tahsis edilmiş olup, yerleşimi düzeni sağlanmış ve stantların güvenlik ile ilgili tedbirleri alınmıştır.
Festivalimizin tüm hazırlıkları yapılmasına rağmen ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle iptal
olmuştur.
23-24-25 Ocak 2015 tarihinde kış dönemi 11. Uluslararası Burhaniye Zeytin Zeytinyağı Festivali
etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergileri, konserler, yemek yarışmaları, sempozyum ve geleneksel
deve güreşleri yapılmıştır.
BAYRAMLAR VE FESTİVAL ETKİNLİKLERİ
1) 23-24-25 Ocak 2015 tarihinde 11.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali
içeriğindeki tüm etkinlikler
2) 10 Nisan 2015 Polis Haftası Kutlama etkinlikleri
3) 15 Nisan 2015 Tarihinde Hükümet Konağının açılışı nedeniyle ilçemizi bayraklarla donatılması
4) 23 Nisan 2015 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı
5) 24-25 Nisan 2015 Zıpkınla balık avlama Türkiye şampiyonası
6) 28-31 Mayıs 2015 Bisiklet festivali
7) 19 Mayıs 2015 tarihinde Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
8) 09 Mayıs 2015 tarihinde Kızıklı Yağlı pehlivan Güreşleri Programı
9) 30 Mayıs 2015 Mavi Bayrak töreni
10) 01 Haziran-01 Eylül 2015 tarihleri arasında İskele Gece Pazarı Organizasyonu
11) 4-6 Haziran 2015 tarihleri arasında Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balkan Şampiyonası
12) 18 Haziran-17 Temmuz 2015 tarihlerinde Cumhuriyet Mahallesi İlköğretim Okulu Bahçesi ve
Faruk Kızıklı İlköğretim Okulu Bahçesi olmak üzere 2 ayrı yerde 1 ay boyunca İftar çadırı
yemek organizasyonu
13) 01 Temmuz 2015 tarihinde Kabotaj ve Denizcilik Bayramı ile Mavi Bayrak organizasyonları
14) 19 Temmuz 2015 tarihinde Reha Yurdakul Kültür Merkezi Ramazan Bayramı Resmi
Bayramlaşma töreni
15) 07-08 Ağustos. 2015 Körfez Yörük ve Oğuz boyları kültür dayanışma derneğinin düzenlemiş
olduğu etkinlikler
16) 15 -16 Ağustos 2015 Burhaniye- Ören Uluslararası plaj voleybolu turnuvası
17) 28.08.2015 Köprü açılışı yapılmış, köprüden meydana kortej yürüyüşü organizasyonu
18) 28-29-30 Ağustos 2015 tarihinde 26.Burhaniye – Ören Turizm ve Kültür Sanat Festivali
içeriğindeki tüm etkinlikler
19) 30 Ağustos 2015 tarihinde Zafer Bayramı Kutlama Programı
20) 01.09.2015-07.09.2015 Zabıta Haftası etkinlikleri.
21) 08 Eylül 2015 tarihinde İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 91.Yıl Dönümü kutlaması
22) 25 Eylül-07 Ekim 2015 tarihinde Kurban bayramı kotra organizasyonu
23) 25 Eylül 2015 tarihinde Reha Yurdakul Kültür Merkezi Kurban Bayramı Resmi Bayramlaşma
töreni
24) 29 Ekim 2015 tarihinde Cumhuriyetimizin 92.Yıl Dönümü kutlama programı
25) 10 Kasım 2015 tarihinde Atatürk’ü Anma Programı
26) 13 Kasım 2015 tarihinde Şehit ailesinin mahallesi ve Burhaniye merkez ve Kuva-i Milliye
caddesinin tamamı Bayraklarla donatılması.
27) 16 Kasım 2015 tarihinde Burhaniye Arenasında Havut giydirme töreni
28) 24 Kasım 2015 tarihinde Öğretmenler Günü kutlama programı
29) 28 Kasım 2015 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Pelitköy Engelliler Okulunun açılış töreni
için İlçemizi ziyareti
Milli Bayramlarımızda, açılış törenlerinde ve festivallerde gerekli ön hazırlıklar (katılım sağlanması
için tören davetiyeleri, afişlerin dağıtımı, ilçemizin bayraklar ile süslenmesi, tören alanlarının
düzeninin sağlanıp ve temizliğinin yaptırılması vb. gibi.) yapılmış olup Belediyemiz en iyi şekilde
temsil edilmiş ve görevler eksiksiz yapılmıştır.
Yaz ve Kış ayı boyunca Ören Mahallesinde, sahil şeridinde ve şehir merkezinde gündüz ve gece
zabıta görev başında bulunmuştur. İlçemize gelen turist ve yazlıkçıların şikâyetleri, istekleri,
önerileri dikkate alınmıştır.
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ALO 153’e, belediyeye ve zabıta müdürlüğüne bildirilen şikâyetler anında değerlendirmeye
alınarak, gereken işlemler yapılmıştır. Müdürlüğümüzün 2015 yılında yapmış olduğu faaliyetler
yukarıya çıkarılmış olup, servis içi yazışmalarımız ve takipli evraklarımızla ilgili işlemlerimiz her
yıl olduğu gibi aynı şevk ve heyecanla devam etmektedir.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve
mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları
ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
İsmail AKTAŞ
Zabıta Müdür V.
Harcama Yetkilisi

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1. 10 Ocak 2015 tarihinde Türkiye Satranç Turnuvası Başkanımız Necdet UYSAL ile ziyaret
edilerek takip edilmiştir. Bütün program fotoğraf ve kamera kaydı alınarak basına haber
olarak geçilmiş ve sosyal medyaya haber olarak yayınlanmıştır.
2. 10 Ocak 2015 tarihinde Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ Belediyemizi ziyaret
etmiştir. Bakanımız ve gelen heyet en iyi şekilde ağırlanmıştır. Burhaniye hatırası olarak
Bakanımız ve gelen heyete hediye takdim edilmiştir. Ve ziyaret tüm basına haber olarak
geçilmiştir.
3. 12 Ocak 2015 tarihinde yerel gündemdeki olaylarla ilgili Körfez Basınına yönelik
Başkanımız Kahvaltılı Basın toplantısı yapmıştır. Toplantı organize edilerek kayıt altına
alınmıştır.
4. 17 Ocak 2015 tarihinde 11.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali
etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen satranç turnuvası Başkanımızla birlikte ziyaret
edilerek, kamera ve fotoğraf kaydı altına alınmıştır. Haberi yapılarak basına geçilmiştir.
5. 23-24-25 Ocak 2015 tarihleri arasında 11.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat
Festivali yapıldı. Festivaldeki etkinlikler;
1.Gün Belediyemiz Hizmet önünden Cumhuriyet Meydanına kortej yürüyüşü yapıldıktan sonra
Cumhuriyet Meydanında Festival açılışı yapıldı. Açılış etkinlikleri kapsamında Belediye
Başkanlığınca Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı
söylendikten sonra tören konuşmaları yapıldı. Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi
Halkoyunları topluluğu gösterileri ardından, meydanda kurulan stantların ziyareti
gerçekleştirildi. Meydandaki stantlarda Belediyemizce tarhana çorbası dağıtımı yapılarak,
zeytin ve zeytinyağı tadımı yapılması için stant kuruldu. Şehit Turan Bayraktar Parkının içine
kurulan stantlar ziyaret edildi. Reha Yurdakul Salonunda Prof. Dr. Canan KARATAY’ın
‘Zeytin ve Zeytinyağı’ adlı paneli yapıldı. Festivalin 1.günü akşamı, Reha Yurdakul Salonunda,
Balıkesir Üniversitesi Merkez Tiyatro Topluluğunun ‘Kuş Albay’ adlı tiyatro gösterimi yapıldı.
Festivalin 2.Günü Zeytinyağlı Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi. Dereceye girenlere
hediyeleri taktim edildi. Açık İkili Briç Turnuvası Düzenlendi. Hüsnü Pazarbaşı Kültür
Merkezinde 3 farklı resim atölyesinin resim sergileri yapıldı. Develerin Festival geçişi ve Altın
Havan Yarışması düzenlendi. Pelitköy Fatih 91 (Otantik Cafe)’de Hasat gösterisi düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında Ücretsiz olarak Grup Alaturka Band Konseri Ahmet Akın Kültür
Merkezinde Düzenlendi. Festivalin 3.Gününde Geleneksel Burhaniye Deve Güreşleri yapıldı.
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Akşam Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi etkinlikleri yapıldı. Ardından Burhaniye Kültür
ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirildi. Tüm Festival etkinlikleri fotoğraf
ve görüntülerle kayıt altına alınarak arşivlenmiştir. Festivalimizin ulusal basında yer alması
adına ulusal basından medya ilçemizde ağırlanmış olup ayrıca müdürlüğümüz tarafından da
festival haberleri basına geçilerek festivalimizin basında geniş bir şekilde yer alması
sağlanmıştır.
6. 26 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Vizyon adlı Tv programı için, ATV Avrupa kanalında
yayınlanmak üzere, Başkanımızla Belediyemiz Faaliyetleri ve Burhaniye’mizin tanıtımı
üzerine röportaj yapıldı.
7. 30 Ocak 2015 tarihinde Reha Yurdakul Salonunda Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim
Uzmanı, Yazar ve eğitimci Fatih AKBABA’nın ‘İletişim Ailede Başlar’ adlı konferans ve
imza günü düzenlendi. Tüm program kayıt altına alınarak arşivlendi. Tüm basına geçilerek
etkinliğin basında yer alması sağlandı.
8. 1 Şubat 2015 tarihlerinde Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri düzenlenmiştir. Tüm Program
kayıt altına alınarak arşivlendi. Tüm basına geçilerek güreşlerin basında yer alması sağlandı.
9. 7 Şubat 2015 tarihinde Belediyemiz Teknik Personeliyle Belediyemiz çalışmalarını
görüşmek üzere kahvaltılı toplantı düzenlenmiştir. Tüm toplantı kayıt altına alınarak
arşivlendi.
10. 7-8 Şubat 2015 tarihlerinde 4’lü takımlar Briç Turnuvası Finalleri, Burhaniye Belediyesi
Briç Lokalinde yapıldı. Başkanımızın ödül törenine katılması sağlandı.
11. 09 Şubat 2015 tarihinde BASKİ Körfez Müdürü Belediyemize gelerek Muhtarlarla
Burhaniye hakkında görüşme yaptı. Toplantının tüm organizasyonu birimimiz tarafından
sağlandı. Tüm program kamera ve fotoğraf kayıtlarıyla arşivlenerek basına haber olarak
verildi.
12. 09 Şubat 2015 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Caddesinin yapımına
başlanması ve Karınca Deresi Köprüsünün yıkılarak yenisinin yapımına başlanması adına
Pilav Hayrı düzenlendi. Tüm Halka dağıtımı yapıldı. Hayır, Görüntü ve fotoğraflarla kayıt
altına alınarak arşivlendi. Tüm basına geçilerek etkinliğin ve hizmetlerin basında yer alması
sağlandı.
13. 10 Şubat 2015 tarihinde, yeni Mahallemiz olan köylerimizin yolları tek tek fotoğraflanarak
yapımı için arşivlenmiştir.
14. 11 Şubat 2015 tarihinde Rumeli Balkan Göçmenleri ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği
üyeleri ve Fahri Konsolos Ahmet Kemal BAYSAK Belediyemizi ziyaret etmiştir. Burhaniye
Tanıtımına yönelik olarak, gelen misafirlere hediye taktim edilmiştir.
15. 12 Şubat 2015 tarihinde Burhaniye’mize yapılan Devlet Yatırımları fotoğraflanarak
arşivlendi.
16. 17 Şubat 2015 tarihinde Reha Yurdakul Salonunda Bakırköy Gönüllü Çevreciler Sosyal
Yardımlaşma Derneği Tiyatro grubunun ‘Ben Kadınım… Sen? Adlı oyunu sergilendi. Tüm
program kayıt altına alınarak arşivlendi ve basına geçilerek etkinliğin basında yer alması
sağlandı.
17. 20 Şubat 2015 tarihinde Burhaniye Kaymakamı Osman YENİDOĞAN’ın görev değişikliği
ile ilçemizden ayrılması sebebiyle kendisine Belediyemiz olarak veda yemeği düzenlendi.
18. 21 Şubat 2015 tarihinde Umreye giden vatandaşlarımızın uğurlanması yapılmıştır. Giden
hacı adaylarımıza kumanya Belediyemiz tarafından verilmiştir.
19. 22 Şubat 2015 tarihinde Maglaj’dan gelen misafirlerimiz ağırlanmış olup. Burhaniye’mizin
tanıtımı için gelen heyete Belediye Meclis salonunda Burhaniye’nin Tanıtım Filmi
izletilerek Burhaniye’ye özgü hediyeler taktim edilmiştir.
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20. 23 Şubat 2015 tarihinde Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler
Müdürlüğünün düzenlediği mahalle muhtarlarıyla yapılan toplantı kayıt altına alınarak
arşivlenmiştir.
21. 2 Mart 2015 tarihinde Mart Olağan Meclis Toplantısı öncesinde mahalle muhtarları ile
gündemi değerlendirmek üzere toplantı organizasyonu düzenlendi.
22. 3 Mart 2015 tarihinde Reha Yurdakul Salonunda ‘İbişin Maceraları’ adlı 4 seanslık çocuk
oyunu gerçekleştirildi. Tüm program fotoğraf ve video olarak kayıt altına alınarak
arşivlendi. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
23. 4 Mart 2015 tarihinde Emekli Baş Komiser Mustafa AYDIN Zabıta Müdürlüğüne Belediye
Meclis Salonunda Eğitim verdi. Tüm program kayıt altına alınarak arşivlendi. Toplantı tüm
basına geçilerek basında yer alması sağlandı.
24. 4 Mart 2015 tarihinde Yeni Emniyet Binası temel atma töreni gerçekleştirildi. Vali Mustafa
YAMAN’ın katılımlarıyla gerçekleşen tören fotoğraf ve video kaydı alınarak arşivlendi.
25. 5 Mart 2015 tarihinde Ahmet Akın Kültür Merkezinde Öğretmenler Mahallesi Pazaryeri
kura çekilişleri yapıldı. Tüm toplantı kamera kayıt altına alındı.
26. 7 Mart 2015 tarihinde Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Öğretmenler Mahallesi
kapalı Pazar yeri açılışı için tören düzenlendi. Açılış için Burhaniye protokol üyelerine
dağıtılmak üzere açılış davetiyesi basıldı ve dağıtıldı. Pilav ayran ikramı yapıldı. Tüm basına
geçilerek basında yer alması sağlandı.
27. 8 Mart 2015 tarihinde Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi
önünden Cumhuriyet Meydanına yürüyüş düzenlendi. Reha Yurdakul Salonunda panelist
Güler KAZMACI ‘Kadın Cinayetleri ve Kadının Gücü’ adlı söyleyişi gerçekleştirilmiştir.
Belediye olarak Plaket taktim edildi. Panelin ardında katılımcı bayanlarımıza Ahmet Akın
Kültür Merkezinde Ayhan SEVENGÜL konser verdi. Ayrıca Belediye, Büyükşehir
Belediye çalışanları ve katılımcılara Başkanımız adına karanfil taktim edildi. Tüm
katılımcılara Pilav ayran ikramı yapıldı. Tüm Program kayıt altına alınarak arşivlendi. Tüm
basına geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
28. 9 Mart 2015 tarihinde Çanakkale Zaferinin 100.Yıl etkinlikleri kapsamında Çanakkale
Savaşını anlatan Gezici Müze Ahmet Akın Kültür Merkezinde sergilendi. Reha Yurdakul
Salonunda İzmir Kukla Sanat ve Tiyatro Atölyesi Çanakkale Savaşını anlatan tiyatro
oyununu sergilendi. Çiçek ve plaket taktim edildi. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında
yer alması sağlandı.
29. 12 Mart 2015 tarihinde “İstiklal Marşının Kabulü” etkinlik programına katılım gerçekleşti.
30. 18 Mart 2015 tarihinde Çanakkale Zaferinin Yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan
programlara katılım gerçekleştirildi. Tüm programlar kayıt altına alınarak arşivlendi.
31. 19 Mart 2015 tarihinde İlçemiz müftülüğünün düzenlediği tiyatro etkinliğini katılarak tüm
program kayıt altına alındı.
32. 21 Mart 2015 tarihinde Belediyemizin ISO 9001 Belgesi seminerleri kapsamında toplantıya
katılarak kayıt altına alındı ve arşivlendi. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında yer alması
sağlandı.
33. 27 Mart 2015 tarihinde Romanya, Almanya, Bulgaristan’dan, farklı kültürlerin aynı sahnede
buluşması projesi kapsamında, İlçemize gelen 44 yabancı öğrenciye Yemek verilerek, Türk
kültürüne yönelik oyunlar ve gösteriler sergilendi. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında
yer alması sağlandı.
34. 28 Mart 2015 tarihinde Burhaniye Devlet Hastanesi çalışanlarının Türk Sanat Müziği
konserine katılarak tüm program kayıt altına alınmıştır.
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35. 25 Mart 2015 tarihinde Reha Yurdakul Kültür Merkezinde İlçemiz çocuklarına yönelik
İlizyonist gösterileri düzenlenmiştir. Tüm program kayıt altına alınarak arşivlenmiştir. Tüm
basına geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
36. 25 Mart 2015 tarihinde Kanal Star (C Grubu) İlçemizin tanıtımı için çekim yaptı.
Burhaniye’mizin tarihi ve turistlik yerleri kanal ekibine gezdirildi.
37. 6 Nisan 2015 tarihinde 43 kişi Cumhuriyet Mahallesi çifte minareli camiden umre ziyaretine
uğurlandı. Umreye giden vatandaşlarımıza kumanya takdim edildi.
38. 6 Nisan 2015 tarihinde Ahmet Akın Kültür Merkezinde Mahalle Muhtarlarımızla
bilgilendirme toplantısı yapıldı. Tüm program kayıt altına alındı.
39. 9 Nisan 2015 tarihinde Belediyemiz Meclis Salonunda Gömçed Pedasus Bisiklet Grubu ile
toplantı yapıldı.
40. 9 Nisan 2015 tarihinde Havran Belediyesi Tiyatro Grubu Çanakkale Zaferini anlatan oyun
sergiledi. Tüm program kayıt altına alınıp arşivlendi. Tüm basına geçilerek etkinliğin
basında yer alması sağlandı.
41. 10 Nisan 2015 tarihinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen resmi
törenlere katılım gerçekleşti.
42. 11 Nisan 2015 tarihinde İlçemize yapılacak Mezbaha hakkında Burhaniye’de bulunan
kasaplar ve Burhaniye Ticaret odası ile Belediyemiz meclis salonunda toplantı düzenlendi.
43. 13 Nisan 2015 tarihinde Atatürk’ün Burhaniye’ye ziyaretinin 81.Yıldönümü etkinlikleri
kapsamında Belediye Binamızın önünden toplanıp Cumhuriyet Meydanına yürüyüş
düzenlendi. Gençlik Merkezi Halkoyunları gösterilerini sundu. Tüm basına geçilerek
etkinliğin basında yer alması sağlandı.
44. 14 Nisan 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip UĞUR
Burhaniye’mize ziyaret etti. Ziyareti kapsamında; Kaymakamlık Ziyareti, Belediye Ziyareti,
Yüksek Tünel Örtüsü Dağıtımı ve Organik Tarım Sertifika Dağıtım töreni, Balıkesir İli
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Burhaniye Şubesi açılışını yaptı. Yeni Mezbaha
ziyareti, Hal ziyareti, Yeni Terminal Binası ziyareti, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri
Şantiyesinde inceleme yapıldı. Tüm program kamera ve fotoğraf olarak kayıt altına
alınmıştır. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
45. 14 Nisan 2015 tarihinde Ahmet Akın Kültür Merkezinde Kutlu Doğum Haftası nedeniyle
İmam Hatip Lisesinin düzenlediği etkinliğe katılındı.
46. 17 Nisan 2015 tarihinde Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen Türk Halk Müziği
Konserine katılarak fotoğraflarla arşivlendi.
47. 18 Nisan 2015 tarihinde Ören Meydan da Belediyemize Kültür etkinlikleri kapsamında
gençlere yönelik Sanatçı Erhan DOĞANCIOĞLU konseri düzenlendi. Tüm basına geçilerek
etkinliğin basında yer alması sağlandı.
48. 20 Nisan 2015 tarihinde İlçemiz Müftülüğü tarafından düzenlenen Kutlu Doğum Haftası
etkinliklerine katılım sağlandı. Tüm program kayıt altına alınmıştır.
49. 22 Nisan 2015 tarihinde İlçemizde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm ile ilgili mahalle
sakinleriyle toplantı yapıldı. Tüm program kayıt altına alınarak arşivlendi. Tüm basına
geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
50. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediye Hizmet
Binası önünde çocuklarımız için oyun parkuru kuruldu. Çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Tüm program fotoğraf ve kamera kaydına alınıp arşivlenmiştir.
51. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resmi
törenlere katılım gerçekleştirildi. Tüm program fotoğraf ve kamera kaydı olarak arşivlendi.
52. 24 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile birlikte Zıpkınla Balık avı
yarışması organizasyonu düzenlendi. Etkinlikleri kapsamında 24-25 Nisan 2015 tarihinde
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İskele Yat Limanında etkinlikler gerçekleştirildi. Tüm organizasyon birimimiz tarafından
yapılmıştır. Tüm program kayıt altına alınmıştır. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında
yer alması sağlandı.
53. 28 Nisan 2015 tarihinde Ahmet Akın Kültür Merkezinde Burhaniye Kültür Sanat Derneği
tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği konserine katılınarak fotoğraf olarak arşivlendi.
54. 1 Mayıs 2015 tarihinde 25.Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali hakkında
organizasyon şirketiyle toplantı yapıldı.
55. 4 Mayıs 2015 tarihinde İskele’de Mahalle Muhtarları ve Belediye Meclis Üyelerimizle
yemekli toplantı düzenlendi. Tüm organizasyon birimimiz tarafından yapıldı.
56. 4 Mayıs 2015 tarihinde Belediye Meclis Salonunda Meclis Üyelerimizle gündem hakkında
toplantı yapıldı.
57. 5 Mayıs 2015 tarihinde Vali Mustafa YAMAN’ın İlçemize ziyareti takip edilerek fotoğraf
ve görüntülerle arşivlenmiştir.
58. 7 Mayıs 2015 tarihinde Belediye Meclis Salonunda Bur-İşyam sertifika törenine katılarak
tüm program kayıt altına alınmıştır. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında yer alması
sağlandı.
59. 8 Mayıs 2015 tarihinde Anneler Günü nedeniyle İlçemiz Huzurevi Ziyareti gerçekleştirildi.
Tüm program kayıt altına alındı.
60. 9 Mayıs 2015 tarihinde 2.Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirildi. Tüm
organizasyon birimimiz tarafından yapıldı. Tüm program kayıt altına alınarak arşivlendi.
61. 10 Mayıs 2015 tarihinde Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu Oyunu kayıt altına alınarak
arşivlenmiştir.
62. 11 Mayıs 2015 tarihinde Belediye Hizmet Binası önünden İlçemizde bulunan engellilerin
askerlik uğurlama töreni gerçekleştirildi.
63. 12 Mayıs 2015 tarihinde Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda düzenlenen Mahalle Ligi
futbol turnuvası toplantısı İlçe müdürlerin katılımlarıyla organize edilmiştir.
64. 14 Mayıs 2015 tarihinde Belediye Başkan Vekili ile Belediyemiz bünyesinde çalışan
hemşirelere Hemşireler Günü nedeniyle karanfil dağıtıldı. Tüm organizasyon birimimiz
tarafından yapılmıştır. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
65. 16 Mayıs 2015 tarihinde Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu Dalga oyununun çekimleri
yapılarak arşivlenmiştir.
66. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Resmi törenlerine katılım gerçekleşti.
Tüm program kayıt altına alınmıştır.
67. 20 Mayıs 2015 tarihinde Reha Yurdakul Salonunda Prof. Dr. Hüseyin UYSAL tarafından
‘Kişisel Gelişim ’adlı konferans gerçekleştirildi. Organizasyon birimimiz tarafından
yapılmıştır. Tüm program kayıt altına alınmıştır. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında
yer alması sağlandı.
68. 28-29-30-31 Mayıs 2015 tarihinde BÖMÇED Bisiklet Festivali çeşitli illerden gelen
bisikletçilerin katılımıyla gerçekleşti. Tüm program birimimiz tarafından düzenlenmiş olup
fotoğraf ve görüntülerle kayıt altına alınarak arşivlenmiştir. Tüm basına geçilerek etkinliğin
basında yer alması sağlandı.
69. 2 Haziran 2015 tarihinde Mahalle ligi futbol turnuvalarının 2.toplantısı düzenlenmiştir.
İlçemiz mahalle muhtarları, Okul müdürleri ve öğretmenleri ve ilçe milli eğitim müdürlüğü
toplantıya katılmıştır. Tüm toplantı organizasyonu birimimiz tarafından yapılmış olup kayıt
altına alınmıştır.
70. 4 Haziran 2015 tarihinde Başkanımızın yerel gündeme dair konularla ilgili basın toplantısı
organizasyonu düzenlenmiştir. Tüm program kayıt altına alınmıştır.
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71. 4 Haziran 2015 tarihinde Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu-Balkan
Şampiyonası Ören Kumsal’da 04-06 Haziran da yapıldı. Tüm organizasyon birimimiz
tarafından yapılmıştır. Tüm program kayıt altına alınmıştır. Tüm basına geçilerek etkinliğin
basında yer alması sağlandı.
72. 10 Haziran 2015 tarihinde Belediyemiz Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadın
platformu yılsonu sergisi düzenlenmiştir. Tüm etkinlik kayıt altına alınarak arşivlenmiştir.
Tüm basına geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
73. 12 Haziran 2015 tarihinde Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Bahadınlı Mahallesi
köprüsü ve sağlık ocağını açılış törenleri düzenlenmiştir. Tüm organizasyon birimimiz
tarafından hazırlanmış olup kayıt altına alınmıştır. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında
yer alması sağlandı.
74. 16 Haziran 2015 tarihinde Bahçelievler Mahallesi İmko sitesinde yapılacak olan Cem evi
temel atma törenine katılınılarak kayıt altına alınmıştır.
75. 17 Haziran 2015 tarihinde başlayarak 3 ay süren belediyemizin düzenlediği ortaokul
öğrencilerine yönelik tarım kampı organizasyonuna yardımcı olunmuş olup, 3 ay boyunca
takip edilmiştir. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
76. 24 Haziran 2015 tarihinde Ali TOKER tarafından Ramazan ayı nedeniyle İftar çadırında
konferans organizasyonu yapılmıştır.
77. 27 Haziran 2015 tarihinde Belediyemiz gençlik merkezinin düzenlediği küçükler bale
gösteri kayıt altına alınmıştır.
78. 30 Haziran 2015 tarihinde Belediyemiz Personeline özel şirket tarafından verilen iletişim
seminerine katılarak kayıt altına alınmıştır.
79. 1 Temmuz Denizcilik Bayramı kutlamaları yapılmış olup, program kayıt altına alınmıştır.
İskele Gece pazarı açılışı Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımıyla gerçekleştirildi.
Tüm program kayıt altına alındı.
80. 5 Temmuz 2015 tarihinde Ramazan etkinlikleri kapsamında Reha Yurdakul Salonunda
İlçemiz Müftüsü tarafından panel düzenlenerek körfez gönül dostları topluluğunun Tasavvuf
müziği düzenlendi. Tüm program kayıt altına alındı.
81. 6 Temmuz 2015 tarihinde Ramazan etkinlikleri kapsamında Belediyemiz önünde ilahi ve
sema gösterileri düzenlenmiştir. Tüm organizasyon birimimiz tarafından yapılmış olup kayıt
altına alınmıştır.
82. 7 Temmuz 2015 tarihlerinde Edremit Kent Tiyatrosunun Orta Oyunları Reha Yurdakul
Salonunda Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenmiştir.
83. 8-9-10-11 Temmuz 2015 tarihlerinde Ramazan etkinlikleri kapsamında 1.Deniz, Kum,
Güneş festivali düzenlenmiştir. Etkinlikler kapsamında 1.Gün iskele mahallemizde 2.gün
ören mahallemizde 3.gün Burhaniye Meydanda, 4.Gün ise Pelitköy Sahilde Bulgaristan,
Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan’dan gelen 415 dansçının yörelerine ait
halkoyunları gösterileri sergilenmiştir. Tüm organizasyon birimimiz tarafından yapılmış
olup kayıt altına alınmıştır. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
84. 10 Temmuz 2015 tarihinde Pelitköy Sahilde İlçemiz mahalle muhtarları ve Belediye Meclis
Üyelerimize iftar yemeği verildi. Tüm organizasyon birimimiz tarafından yapıldı.
85. 14 Temmuz 2015 tarihinde İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Havran Belediyesi Kent
Tiyatrosunun seyirlik oyunları gerçekleştirildi. Tüm organizasyon birimimiz tarafından
yapılmıştır. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
86. 14 Temmuz 2015 tarihinde Kanal Türk Televizyonu İlçemiz Şehit Turan Bayraktar parkında
canlı yayın yapmıştır. Organizasyon birimimiz tarafından sağlanmıştır.
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87. 17 Temmuz 2015 tarihinde Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Belediyemiz Gençlik
Merkezinde düzenlenmiştir. Bayramlaşma Kapsamında İlçemiz Hastane, Huzurevi ve
Askeriye ziyaretleri yapılmıştır. Tüm organizasyon birimimiz tarafından sağlanmıştır.
88. 23 Temmuz 2015 tarihinde İlçemizde yapılacak olan Burhaniye Engelleri Aşıyor projesi
kapsamında Güney Marmara Kalınma Ajansı ile Balıkesir de yapılan imza törenine katılarak
kayıt altına alınmıştır. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
89. 30 Temmuz 2015 tarihinde Ören Meydan da Açık Hava Sinema organizasyonu
düzenlenmiştir. Tüm organizasyon birimimiz tarafından yapılmıştır.
90. 7-8 Ağustos 2015 tarihinde Körfez Oğuz ve Yörük Boyları Kültür dayanışma derneği ve
birimimiz tarafından Yörük şenlikleri Kızıklı mahallesinde düzenlenmiştir. Yargıtay
Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in katılımlarıyla etkinlik açılışı yapılmıştır. Tüm basına geçilerek
etkinliğin basında yer alması sağlandı.
91. 15-16 Ağustos 2015 tarihinde Uluslararası Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlenmiştir. Tüm
basına geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
92. 17 Ağustos 2015 tarihinde Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü CİRİT ağırlanmıştır.
93. 28 Ağustos 2015 tarihinde Teröre lanet yürüyüşü düzenlenmiştir.
94. 28-29-30 Ağustos 2015 tarihlerinde 25.Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali
tüm organizasyonu planlanmış olup yurdumuz genelinde yaşanan terör olayları nedeniyle
iptal edilmiştir.
95. 30 Ağustos 2015 tarihinde Zafer Bayramı Resmi törenlerine katıldık.
96. 5 Eylül 2015 tarihinde Ayaklı Kır Bahçesinde Toplu Sünnet şöleni düzenlenmiştir. Tüm
organizasyon birimimiz tarafından yapılmış olup kayıt altına alınmıştır. Tüm basına
geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
97. 8 Eylül 2015 tarihinde Burhaniye’nin kurtuluşu törenleri düzenlenmiştir. Tüm basına
geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
98. 11 Eylül 2015 tarihinde Balıkesir Merkezde düzenlenen toplu açılış töreni kapsamında
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’NUN programı takip edilmiş olup, kayıt altına
alınmıştır.
99. 15 Eylül 2015 tarihinde Börezli Mahallemizde Belediyemiz tarafından yapımına başlanan
Düğün salonu için kurban kesim töreni düzenlendi.
100. 19 Eylül 2015 tarihinde Gaziler günü resmi törenine katılınmıştır. Tüm program kayıt altına
alınmıştır.
101. 24 Eylül 2015 tarihinde Kurban Bayramı Resmi bayramlaşma töreni düzenlenmiştir.
Bayramlaşma Kapsamında İlçemiz Hastane, Huzurevi ve Askeriye ziyaretleri yapılmıştır.
Tüm organizasyon birimimiz tarafından sağlanmıştır.
102. 28 Eylül 2015 tarihinde 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması sebebiyle okullara
başkanımızın notu ile çiçek hediye edilmiştir.
103. 1-6 Ekim tarihleri arasında İlçemiz Ali Çetinkaya caddesinde Belediyemiz tarafından
yapılacak olan düzenlemeye yönelik cadde esnafına görüşlerini almak için anket çalışması
uygulanmıştır. Anket belgeleri düzenlenerek tüm esnafın ankete katılımı sağlanmış olup
sonuçlar Başkanlık makamına ve ilgi birimlere bildirilmiştir.
104. 7 Ekim 2015 tarihinde Ahmet Akın Kültür Merkezinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın
Muhtarlarla toplantısı gerçekleştirilmiştir.
105. 9 Ekim 2015 tarihinde Pelitköy sahilinde Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü CİRİT’İN
annesinin adına yapımına başlanan caminin temel atma töreni Yargıtay başkanının katılımıyla
gerçekleştirildi.
106. 9 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail ERDEM Belediyemizi
ziyarette bulundu. İlçemizin tanıtımı için gezi organizasyonu düzenlendi.
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107. 13 Ekim 2015 tarihinde Başkanımız ile birlikte yoksul vatandaşlarımıza ev ziyareti
yapılmıştır.
108. 19 Ekim 2015 tarihinde Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Karınca Deresi
Köprüsü, trap sahası, Hisar Mahallesi Sağlık Evi ve Hizmet Binası, Öğretmenler Mahallesi
Sağlık Ocağı, Özgecan Aslan Parkı, Geriş Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Parkı açılışları ve
Börezli düğün salonu temel atma ve toplu açılış törenleri Burhaniye Cumhuriyet Meydanında
düzenlendi. Tüm organizasyon birimimiz tarafından yapılmıştır. Tüm basına geçilerek
etkinliğin basında yer alması sağlandı.
109. Belediyemiz faaliyet filmi yaptırılarak hizmetlerin halka anlatılması sağlanmıştır.
110. 24 Ekim 2015 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda Burhaniye
Belediyesinin düzenlediği Mahalle Ligi Futbol Turnuvası açılışı yapıldı. Eski futbolcuların
futbol maçı düzenlendi. Tüm oyuncalara belediyemiz adına hediye paketi taktim edildi. Tüm
basına geçilerek etkinliğin basında yer alması sağlandı.
111. 29 Ekim 2015 tarihinde Cumhuriyet Bayramı Resmi törenlerine katılarak aynı gün ilçemizde
fener alayı Belediyemiz tarafından düzenlenmiştir.
112. 10 Kasım 2015 tarihinde Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle resmi törenlere katılım
gerçekleşti. Tüm organizasyon fotoğraf olarak arşivlendi.
113. 13 Kasım 2015 tarihinde Başkanımız Necdet UYSAL Genel gündem ve belediyemizin
faaliyetleri hakkında Körfez FM Radyosunda program konuğu oldu.
114. 19 Kasım 2015 tarihinde Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda, Belediyemiz tarafından,
konusunda uzman 6 eğitmen eşliğinde, Aile ve çocuk semineri düzenlenmiştir.
115. 24 Kasım 2015 tarihinde Öğretmenler günü nedeniyle yapılan Resmi törenlere katılım
gerçekleşti. İlçemizde görev yapan tüm öğretmenlerin ismine başkanımız adına mektup
yollanmıştır.
116. 28 Kasım 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı
İsmail Rüştü CİRİT, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu Milletvekilleri ve beraberinde gelen heyet belediyemizce ağırlanmıştır. Tüm
organizasyon birimimiz tarafından yapılmıştır. Fotoğraf ve kamera kaydı alınarak
arşivlenmiştir.
117. 29 Kasım 2015 tarihinde Havut giydirme hayrı yapılmıştır. Tüm organizasyon fotoğraf ve
görüntü olarak kayıt altına alınmıştır. Tüm basına geçilerek etkinliğin basında yer alması
sağlandı.
118. 3 Aralık 2015 tarihinde Dünya Engelliler günü nedeniyle Ahmet Akın Kültür Merkezinde
yapılan etkinliğe katılındı. Fotoğraf ve kamera kaydı olarak arşivlendi.
119. 29 Aralık 2015 tarihinde Kenan Sucuoğlu Huzurevinde yapılan yılbaşı etkinliğine
Başkanımız Necdet UYSAL’ın katılımı sağlandı. Tüm etkinlikler fotoğraf olarak arşivlendi.
120. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1 Müdür Vekili ve 2 hizmet alımı personeli ile hizmet
vermektedir.
121. 2015 Yılı içerisinde Müdürlüğümüze kurum içi ve kurum dışı olmak üzere 295 evrak gelmiş
olup, 271 evrak müdürlüğümüz tarafından kurum içi ve kurum dışına gitmiştir.
122. Belediyemizin çeşitli hizmet ve çalışmalarının yerel ve ulusal basında, görsel ve basılı
medyada geniş bir biçimde yer alması, iyi ilişkiler kurularak ve kendilerine bilgi ve haber
akışı sağlanarak Burhaniye ve Belediyemizin basında geniş bir biçimde yer alması
gerçekleştirilmiştir.
123. Benzer iyi ilişkiler ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile de kurularak,
katılımcı bir kent yaşamı için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
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124. Ulusal ve Dini bayramlar ile çeşitli yıl dönümlerinde gerekli duyarlılık gösterilerek halka ve
ilgili kuruluşlara kutlama mesajları yayımlama ve etkinliklerine katkı verme adına her türlü
çalışma yapıldı.
125. ALO 153 hattından ve sosyal medyadan gelen şikâyet ve istekler ilgili birimlere anında
ulaştırılarak, en kısa zamanda geri dönüşü yapılmaktadır.
126. Belediyemizin çeşitli etkinlikleri gazete, afiş, el ilanı, program broşürü, pankart yapımı,
anons, cep telefonlarına mesaj ve benzeri uygulamaların tasarım, yazım, basım ve dağıtım
işleri yapılarak halka en geniş biçimde duyurulmuştur.
127. Belediyemizin tüzel kişiliği ile bağlantılı Körfez Belediyeler Birliği, Huzurevi Vakfı,
Burhaniye Kent Konseyi ve Belediye Spor gibi kuruluş ve girişimlerle ilgili çeşitli çalışmalar
yapıldı veya yapılan çalışmalara en etkin katkı sağlanmıştır.
128. Belediyemizce yapılan çalışmaların, sosyal ve kültürel etkinliklerin fotoğraf ve kamera
çekimi yapılmaktadır. Çekilen fotoğraflar ve görüntüler bilgisayarda, arşivimizde muhafaza
edilmektedir.
129. Belediyemiz meclis toplantıları her ay kamera ile kayıt altına alınarak arşivlenmektedir.
Ayrıca toplantılar belediyemiz resmi web sitesinden canlı olarak halkımıza aktarılmaktadır.
130. Burhaniye Belediyesi Web sitesi her gün güncellenmekte, İlçemiz ve belediyemiz ile ilgili
bilgiler ile belediyemiz çalışmalarının yer aldığı Web sitesinde Burhaniye Belediyesi,
Belediye Başkanı, çalışmalar, vb ana başlıkları altında Burhaniye ve Belediye ile ilgili
bilgilere ulaşılmaktadır. Ayrıca, belediyemiz ile gerek çalışmalar, gerekse toplantı, tören,
panel, seminer, konser vb. konularda bilgiler hazırlanarak etkinlikler sitemize yüklenmekte ve
internet aracılığıyla kamuoyunun bilgilenmesi sağlanmaktadır. İnternet üzerinden
bilgi@burhaniye.bel.tr adresine gelen maillerin işlemleri yapılarak cevaplandırılmakta, diğer
birimlerimizi konu alan mailler ise ilgili birimlere ulaştırılmaktadır.
131. Sosyal Medya, Birimimiz tarafından etkin bir şekilde takip edilerek Belediyemiz hakkında
geniş çaplı tanıtımı yapılmaktadır.
132. Burhaniye Belediyesi WEB sitesi: www.burhaniye.bel.tr dir.
133. Burhaniye Belediyesi Twitter :https:// twitter.com/Burhaniye Bld
134. Burhaniye Belediyesi Facebook sayfası : https://www.facebook.com/burhaniye.belediyesi
135. Burhaniye Belediyesi İnstagram sayfası : BurhaniyeBelediyesi
136. Belediyemizce yapılan, yapılması planlanan çalışmalarda, kültürel ve sanatsal etkinliklerde,
seminer, panel ve buna benzer etkinliklerde belediyemize yardımcı olan kişi ve kuruluşlara,
Başkanlık Makamının talimatı doğrultusunda madalya, kupa, plaket ve teşekkür belgesi
hazırlanmaktadır.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
Merve BAYCAN
Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V.
Harcama Yetkilisi
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SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1- Vatandaşımıza muayene, enjeksiyon, pansuman vs. hizmetleri verilmiştir. Birimlere göre
hizmet verilen hasta sayısı aşağıdadır.
A- BELEDİYE TABİBLİĞİ
Muayene:
Enjeksiyon:
Pansuman:
Kan Şekeri
Kan Grubu
B- GERİŞ MAHALLESİ:

Genel Toplam:
13.046
11.234
822
358
402
230

Evde Enjeksiyon:
Kabinde Enjeksiyon:
Evde Pansuman:
Kabinde Pansuman:
Evde Tansiyon:
Kabinde Tansiyon:
Kabinde Kan Şekeri:
Serum Takılması:

Genel Toplam:
2.079
84
784
98
124
4
954
21
10

C- KAVAKDİBİ
MAHALLESİ
Evde Enjeksiyon:
Kabinde Enjeksiyon:
Evde Pansuman:
Kabinde Pansuman:
Kabinde Tansiyon:
Evde Kan Şekeri:
Kabinde Kan Şekeri:
D- CUMHURİYET
MAHALLESİ
Evde Enjeksiyon:
Kabinde Enjeksiyon:
Evde Pansuman:
Kabinde Pansuman:
Kabinde Tansiyon:
Kabinde Kan Şekeri:

Genel Toplam:
1.198
34
492
10
56
486
2
118
Genel Toplam:
1.916
26
972
2
228
668
20

E- MEMİŞ MAHALLESİ
Evde Enjeksiyon:
Kabinde Enjeksiyon:
Evde Pansuman:
Kabinde Pansuman:
Kabinde Tansiyon:
Kabinde Kan Şekeri:

Genel Toplam:
1.402
162
460
34
232
430
84
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F- BAHÇELİEVLER
MAHALLESİ
Evde Enjeksiyon:
Kabinde Enjeksiyon:
Evde Pansuman:
Kabinde Pansuman:
Evde Tansiyon:
Kabinde Tansiyon:
Kabinde Kan Şekeri:

Genel Toplam:
1.554
48
810
16
132
2
470
76

G- HÜRRİYET MAHALLESİ

Genel Toplam:
166
10
50
8
4
94

Evde Enjeksiyon:
Kabinde Enjeksiyon:
Kabinde Pansuman:
Evde Tansiyon:
Kabinde Tansiyon:
H- REVİR
Kabinde Enjeksiyon:
Kabinde Pansuman:
Kabinde Tansiyon:
Kabinde Kan Şekeri:

Genel Toplam:
582
126
52
232
172

2- Evde ziyaret programı kapsamında tüm mahallelerdeki vatandaşlarımız evlerinde ziyaret
yapılmış: enjeksiyon, pansuman, sağlık eğitimi vs. hizmetler verilmiştir.
3- 2015 yılında da ilaç toplama ve dağıtım kampanyası sürdürülmüştür.
4- Belediyemiz ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgelendirilmesi yapılmış olup,
Belgelendirme sürecinde raportörlük müdürlüğümüzce yürütülmüştür.
5- Belediyemizde görev yapan aşçı ve yemek yapım personeline iş yeri hekimimiz tarafından
hijyen kursu verilerek belge almaları sağlanmıştır.
AMBULANS VE CENAZE NAKİL
1-Müdürlüğümüze ait ambulanslar ile 2015 yılı içinde
-136 adet hastanın şehir içi nakli
-117 adet hastanın ise şehirlerarası nakli gerçekleşmiştir.
2- Müdürlüğümüze ait ambulanslar ile 2015 yılı içerisinde hastalara evlerinde enjeksiyon pansuman
ve diğer tedavileri için 637 hasta evlerinde ziyaret edilmiştir.
3- Müdürlüğümüze ait Cenaze Nakil Aracı ile 2015 yılı içerisinde
-Toplam 17 adet nakil gerçekleştirilmiştir.
MİNİK ELLER PROJESİ:
1-26/11/2015 tarihinden itibaren 109 bebek ve anne ziyaretimiz gerçekleştirilmiş olup;
Ziyarete gidilen evlerde;
-Bebek emzirme eğitimi
-Anne beslenme eğitimi
-Bebeğin hijyen eğitimi
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-Annenin hijyen eğitimi
-Bebek Gazı Çıkarılması eğitimi
-Bebek masaj eğitimi
-Annenin ve bebeğin yıkanması
Vb. işlemler yapılmıştır.
YALNIZ DEĞİLSİNİZ PROJESİ:
1-22/07/2015 tarihinden itibaren 128 yaşlı ve durumu olmayan vatandaşlarımıza ziyaretimiz
gerçekleşmiş olup;
Ziyarete gidilen evlerde;
-Hasta ise hastalığı ile bilgi verilmektedir
-Durumu yok ise eşya verilmektedir
-Aceze yardımı almıyor ise yardım bağlanması ile ilgili yardım yapılması
-Her gidilen ziyarette ziyaret edilen evlere cay şeker ve kolonyadan oluşan hediye paketi
verilmektedir
-Bez ve ilaç raporu için hastaneye nakil edilmesi
-Yatalak olup ve dışarı çıkmak isteyip çıkamayan vatandaşlara Ayaklı Kır Bahçesine götürülmüş
olup daha sonra evlerine götürülmüştür.
MEZARLIK HİZMETLERİ
01/01/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında Mezarlık Hizmetleri ile ilgili 158 adet bayan cenaze
yıkama, 192 adet erkek cenaze yıkama, 325 adet mezar kazma hizmeti ve 354 adet levazımat
malzemesi ücretsiz olarak verilmiş olup Toplam 478 adet defin işlemi gerçekleştirilmiştir.
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yapılan Projeler
Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu ve Burhaniye Belediye Başkanlığınca Çevre Temizliği konulu
farklı zamanlarda 3 farklı projeler hazırlanmış ve tamamı onaylanmıştır.
Proje Detayları aşağıdaki gibidir.
02.03.2015 – 15.06.2015 tarihleri arasında 8 kişi çalıştırılmış,
01.06.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında 10 kişi çalıştırılmış ve
03.11.2015 – 29.04.2016 tarihleri arasında 50 kişi çalıştırılmakta olup personellerin Burhaniye
Belediyesi Müdürlükleri arasında dağıtımı sağlanmıştır.
Çevre Koruma ve Kontrol Birimi:
 Vektör Mücadelesi:
Birimimizce yapılan vektör mücadelesi aşağıda belirtilmiştir;
2) Kışlak Mücadelesi: Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında periyodik olarak 15 gün
arayla kanalizasyon kanallarına, yoğun sazlık bölgelere sıcak sisleme ile sülfitrin etken maddeli
biyosidal ürünler uygulandı.
3) Larva Mücadelesi: (Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) Yaz boyunca
sivrisinek, karasinek üreme alanlarına (sulak alanlar, akar su birikintileri, sazlıklar, kanalizasyon
sistemleri, tespit edilmiş süs havuzları, bertaraf edilemeyen su bidonları çöp konteynerleri ve
Burhaniye vahşi çöp depolama alanına ) Diflubenzuron etken maddeli biyosidal ürünler
(larvasitler) uygulandı.
4) Uçkun Vektör Mücadelesi: Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında hava şartları müsaade
ettiği sürece (rüzgar şiddetinin 15km/sa altında olduğu ve yağışsız havalarda) periyodik olarak
her mahalle haftada 2 kez akşam gün batımından gece geç saatlere (19:00-24:00) kadar ULV
makineleri ile cypenothrin etken maddeli biyosidal ürünler uygulandı. Ayrıca karasineğe karşı
tüm mahallelerde bulunan çöp konteynerleri karasinek yemi ile ilaçlanmıştır.
5) Tüm kırsal mahallerde hayvan yetiştiren vatandaşlarımızın damları karasinek ve pireye karşı
sezon boyunca en az bir kere ilaçlanmıştır.
6) İlçemizde bulunan parklar, çocuk oyun alanları keneye karşı periyodik olarak ilaçlanmıştır.
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 Ambalaj Atığı Toplanması:
Birimimizce Ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması için protokol
imzalanan iki ayrı lisanslı firma ile ortak çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında büyük
marketlere ve mahalle aralarındaki marketlere atık toplama kafesleri konulmuş, tüm okullara atık
toplama kutuları bırakılmış, belediyemiz içerisinde her daireye atık toplama kutuları bırakılmıştır.
Ayrıca Belediyemize ulaşan tüm vatandaşlarımızın evlerinde biriktirdikleri Ambalaj Atıkları
evlerinden alınmıştır. Ambalaj Atıklarının öneminin çocuklara anlatılabilmesi için “Çevki Geri
Dönüşüm Yolunda” adlı tiyatro oyunu sergilenmiştir. 2015 yılı içerisinde toplam 14.762.300 kg
ambalaj atığı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmıştır.
 Bitkisel Atık Yağ Toplanması:
Birimimizce atık yağların toplanması için bir lisanslı firma ile protokol imzalanmış ve ortak
çalışmalar yapılmıştır. Firma yetkilileri ile İlçemiz merkez okullarında Bitkisel Atık Yağların ayrı
toplanmasının önemi ile ilgili eğitimler verilmiştir. Belediyemize telefon ile ulaşan tüm
vatandaşlarımızın evlerinden atık yağları alınmıştır. Yaz döneminde ilçemizde bulunan oteller
restoran ve lokantalar ile lisanslı firmanın protokol imzalaması sağlanmış ve atık yağları düzenli
olarak alınmıştır. 2015 yılı içerisinde toplam 3845 lt atık yağ toplanarak geri dönüşüme
kazandırılmıştır.
 Atık Pil Toplanması:
Birimizce talep edilen tüm işletme okul ve kuruluşlara atık pil toplama kutuları dağıtılmıştır.
Atık Pillerin Ayrı toplanmasının öneminin çocuklarımıza aktarılması için Körfez genelinde
öğretmenlerimize eğitim verilmiştir. 2015 yılı içerisinde son aylar net olmamakla birlikte yaklaşık
600 kg atık pil toplanarak bertaraf edilmiştir
 Tıbbi Atıkların Toplatılması:
Birimimiz tıbbi atıkların ilçemizde düzenli toplatılabilmesi için bir lisanslı firma ile protokol
imzalamıştır. İlçemizde bulunan hastane ve sağlık ocağından düzenli olarak tıbbi atıkları
toplanmıştır. 2015 yılı içerisinde ilçemizden 28.433 kg tıbbi atık toplanarak bertaraf edilmiştir.
 Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Çalışmaları:
Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve ilgili birimlere iletilmesi amacı ile
denetimler yapılmıştır.
MAVİ BAYRAK
Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol birimi aynı zamanda
ilçemizde bulunan toplam 7 adet ( 2 tanesi halk plajı 5 tanesi özel işletme) Mavi Bayrak Ödüllü
plajın yerel sorumluluğunu üstlenerek her yıl plajların Mavi Bayrak Ödülüne başvuru sürecinden
sezon sonuna kadar danışmanlık ve yerel denetim hizmeti vermektedir.
VETERİNER HİZMETLERİ BİRİMİ
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi:
Belediyemiz Veteriner Hizmetleri’nin Sokak hayvanları ile ilgili yaptığı çalışmalar 2004 yılında
yürürlüğe giren 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Yasası hükümleri doğrultusundadır. Söz konusu
kanunun hükümlerine göre; bir sokak hayvanı barınağımıza alındıktan sonra gerekli tedavi ve
bakımları yapılır, kısırlaştırıp aşılanarak, kayıt altına alındıktan sonra alındığı ortama geri
bırakılmak zorundadır.
Yapılan şikayet değerlendirmelerinde; şikayet bölgesinde köpek/köpeklerin küpeli olup
olmadığı, küpeli ise hasta/yaralı olup olmadığı ya da saldırganlık gibi çevreye verdiği zarar durumu
göz önüne alınmaktadır.
Barınağımızda bulunan köpekler, sokak hayvanları dışında aynı zamanda sahipleri tarafından
terk edilmiş hayvanlar da olup, ücretsiz olarak sahiplendirilebilmektedir.
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2014 yılında Burhaniye Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde yapılan şu
şekildedir;
Barınağa alınan toplam köpek sayısı
: 590
Kısırlaştırılan Toplam Köpek Sayısı
: 361
Kısırlaştırılan Toplam Kedi Sayısı
: 51
Aşılanan Toplam Köpek Sayısı (Erişkin)
: 470
Aşılanan Toplam Kedi Sayısı
: 51
Sahiplendirilen Toplam Köpek Sayısı (Erişkin) : 89
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31/12/2015
Murat BEKTAŞ
Sağlık İşleri Müdür V.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Burhaniye Halk Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliği
çerçevesinde kadın Platformu olarak Bahçelievler Mahallesi, Enver Güreli Caddesi üzerinde yer
alan Ahmet Akın Kültür Merkezinin 2.Katında yer alan Kurs Yerimizde Takı Tasarım, Mefruşat,
İpek Kozası ve Ev ürünleri Hazırlama kurslarımız yer almaktadır Bu Kurslardan 70 kursiyerimiz
faydalanmış olup,
2014-2015 Yıl Sonu Sergisinde Halkın beğenisinde sunulmuştur.
 26 Mayıs 2015 tarihinde Şarköy Mahallesinde
 27 Mayıs 2015 Tarihinde Pelitköy Mahallesinde
 28 Mayıs 2015 tarihinde Börezli Mahallesinde
 10 Haziran 2015 tarihinde Ahmet Akın Kültür Merkezinde tüm kursiyerlerimizin yaptıkları
ürünler sergilenerek satışa sunulup, Halkın beğenisine sunulmuştur.
Kadın Platformu olarak kurslarımız;
 Ören'de Belediye'ye ait dükkânlarda ve İskele Gece pazarında yaz sezonu boyunca kursta
yapılan el işleri satışa sunulmuştur.
 Yaz ve Kış aylarında düzenlenen festivallerde açılan stantlarda tanıtım yapılmıştır.
 Ayrıca Aralık ayında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Hobi Fuarına katılınmış ve Farklı
alanlarda yapılan el işleri görülerek farklı fikir sahibi olunmuştur. Ayrıca yapılan işlerle ilgili
satış yapılıp siparişler alınmış, ilçemiz en iyi şekilde tanıtılmıştır.
 Burhaniye Halk Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliği
çerçevesinde Tüm Mahallerimizde açılan Kurslarımız;
Kursun Yeri; Bahçelievler Mahallesi
Kursun Adı; Elde Aplika
Öğretmen: Fatma DERELİ
Bahçelievler Mahallesi Muhtarlık binasında olan kursumuzda toplamda 15 Ev hanımına kurs
verilmiştir.
Kursun Yeri: Hacı Ahmet Mahallesi Muhtarlık Binası
Kursun Adı: Geleneksel El Nakışları
Öğretmen: Keziban KİRAZ
Hacı Ahmet Mahallesi Muhtarlık binasında olan kursumuzda toplam 27 Ev hanımına Kurs
verilmiştir.
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Kursun Yeri: Pelitköy Muhtarlık Binası
Kursun Adı: Kasnak Sallayarak Yapılan Matine Nakışı
Öğretmen: Nuşen ERTUNÇ
Pelitköy Mahallesi Muhtarlık binasında olan Kursumuzda toplam 22 Ev hanımına kurs verilmiştir.
Kursun Yeri: Cumhuriyet Mahallesi
Kursun Adı: Elde Suzeni
Öğretmen: Aynur ÖZ
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık Binasında olan Kursumuzda toplam 18 Ev hanımına kurs
verilmiştir.
Kursun Yeri: Öğretmenler Mahallesi
Kursun Adı: Pike Dikimi
Öğretmen: Ruşen CEBRİ
Öğretmenler Mahallesi Muhtarlık Binasında olan Kursumuzda toplam 19 Ev hanımına kurs
verilmiştir.
Kursun Yeri: Ören Mahallesi
Kursun Adı: Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama
Öğretmen: Sevim DURAN
Ören Mahallesi Muhtarlık Binasında olan Kursumuzda toplam 25 Ev hanımına Kurs verilmiştir.
Kursun Yeri: Geriş Mahallesi
Kursun Adı: Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama
Öğretmen: Evrim AYDEMİR
Geriş Mahallesinde olan Kursumuzda toplam 20 Ev hanımına kurs verilmiştir.
Kursun Yeri: İskele Mahallesi
Kursun Adı: Dekorotif Tablo Yapımı
Öğretmen: Vasfiye YILDIZ
İskele Mahallesi Muhtarlık Binasında olan Kursumuzda toplam 27 Ev hanımına kurs verilmiştir.
Kursun Yeri: Tahtacı Mahallesi
Kursun Adı: Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama
Öğretmen: Berna KATRANCI
Tahtacı Mahallesinde olan Kursumuzda toplam 25 Ev hanımına kurs verilmiştir.
Kursun Yeri: Ahmet Akın Kültür Merkezi
Kursun Adı: İpek Kozası, Misinalı Takı Yapma, Kırkyama, Tel ve Çiv ile Takı Yapma
Öğretmen: Özlem TEZCAN
Ahmet Akın Kültür Merkezinin 2.Katında yer alan kurs yerimizde toplam 97 Ev Hanımına çeşitli
dallarda kurs verilmiştir.
Kursun Yeri: Şarköy Mahallesi
Kursun Adı: Kum işi
Öğretmen: Nurcan NARİN
Şarköy Mahallesinde olan kursumuzda toplam 36 Ev hanımına kurs verilmiştir.
Kursun Yeri: Börezli Mahallesi
Kursun Adı: Geleneksel El Nakışları
Öğretmen: Emine ÖZKAN
Börezli Mahallesinde olan Kursumuzda toplam 15 Ev hanımına kurs verilmiştir.
Kursun Yeri: Kocacami Mahallesi
Kursun Adı: Yatak Odası Tekstili Hazırlama
Öğretmen: Emine ÖZKAN
Kocacami Mahallesi Muhtarlık Binasında olan kursumuzda toplam 18 Ev hanımına kurs verilmiştir.
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Kursun Yeri: Ahmet Akın Kültür Merkezi
Kursun Adı: Dekoratif Ahşap İşleme
Öğretmen: Makbule İNCİ
Ahmet Akın Kültür Merkezinin 2Katında yer alan kurs yerimizde toplam 19 Ev hanımına kurs
verilmiştir.
Kursun Yeri: Ahmet Akın Kültür Merkezi
Kursun Adı: Guaj Boyama Resim
Öğretmen: Yasin ÜRÜÇOĞLU
Ahmet Akın Kültür Merkezinin 2.katında yer alan kurs yerimizde toplam 17 Ev hanımına Kurs
verilmiştir.
Kursun Yeri: Ahmet Akın Kültür Merkezi
Kursun Adı: Sulu Boya Resim
Öğretmen: Banu Küpeli ÜRÜÇÜOĞLU
Ahmet Akın Kültür Merkezinin 2.Katında yer alan kurs yerimizde toplam 18 Ev hanımına Kurs
verilmiştir.
Kursun Yeri: Hacı Ahmet Mahallesi
Kursun Adı: Elde Kurdele İşi
Öğretmen: Aliye ÇOLAK
Hacı Ahmet Mahallesinde olan kurs yerinde toplam 23 Ev hanımına Kurs verilmiştir.
Kursun Yeri: Hacı Ahmet Muhtarlık Binası
Kursun Adı: Takı Yapımı
Öğretmen: Serap ARAN
Hacı Ahmet Mahallesi Muhtarlık Binasında olan kurs yerimizde toplam 17 Ev hanımına Kurs
verilmiştir.
Kursun Yeri: Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık Binası
Kursun Adı: Geleneksel El Nakışları
Öğretmen: Aynur ÖZ
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık binasında olan kurs yerimizde toplam 17 Ev hanımına kurs
verilmiştir.
Kursun Yeri: Şarköy Mahallesi Muhtarlık Binası
Kursun Adı: Basit Nakış İğne Teknikleri
Öğretmen: Nurcan NARİN
Şarköy Mahallesi Muhtarlık Binasında olan kurs yerimizde toplam13 Ev hanımına kurs verilmiştir.
Kursun Yeri: İskele Mahallesi Muhtarlık Binası
Kursun Adı: Deri Tablo Yapımı
Öğretmen: Vasfiye YILDIZ
İskele Mahallesi Muhtarlık Binasında olan kurs yerimizde toplam 20 Ev hanımına kurs verilmiştir,
Kursun Yeri: Bahçelievler Mahallesi Muhtarlık Binası
Kursun Adı: Salon Takımları Dikimi
Öğretmen: Saliha Nazlı DEMİR
Bahçelievler Mahallesi Muhtarlık Binasında olan kurs yerimizde toplam 14 Ev hanımına kurs
verilmiştir.
Kursun Yeri: Ahmet Akın Kültür Merkezi
Kursun Adı: Dekoratif Tablo Yapımı
Öğretmen: Makbule İNCİ
Ahmet Akın Kültür Merkezinin 2.katında yer alan kurs yerimizde toplam 14 Ev hanımına Kurs
verilmiştir.

60

HAMARAT ELLER PAZARI
İlçemiz Mahkeme Mahallesi Taylı Caddesinde açılan her Pazartesi günleri Hamarat Eller pazarında
2015 yılı içerisinde Stant açan bayanlarımız çoğalmıştır. Yazılı müracaatları ve İkametgâhları
alınan vatandaşlarımızdan sadece Kendi Yapmış oldukları el işlerini ve ev yapımı kuru
yiyeceklerini satmaya yönelik haftada 1 gün Pazaryerinde 30 adet takı tasarım Örgü ve Gıda
standımız yer almış olup Yaz sezonu boyunca da Ören ve İskele de ürünlerini satışa sunmaktadırlar.
KÜLTÜR MERKEZLERİMİZ VE KÜLTÜREL ETKİNLERİMİZ
Reha Yurdakul Kültür Merkezi
İlçemiz Şehit Turan Bayraktar Parkı içinde yer alan 300 kişilik Reha Yurdakul Salonumuz ile
Gençlik Merkezimizin faaliyetleri ve çeşitli etkinlikler hizmete sunulmaktadır.





Yapı Kooperatifleri, A.Ş Genel Kurul Toplantıları
Odaların Genel Kurul Toplantıları
Dernek-Sivil Toplum Kuruluşları
Tiyatro oyunları

Aylara göre yapılan Toplantı ve Ekinlikler;
Ocak Ayı
09.01.2015 Tarihinde Durmuş Türkmen önderliğinde Burhaniye Alevi Kültür Derneğine yazılı
müracaatlarına istinaden toplantılarını yapmak üzere tahsis edilmiştir.
15.01.2015 Tarihinde İstanbul Çizgi Kukla ( Ahmet AKKUŞ ) “Çöp Çetesi Ormanın Koruyucuları”
adlı çocuk oyunu İlçemizdeki Anaokulu ve İlkokuldaki öğrencilerimize sergilenmiştir.
16.01.2015 Tarihinde Belediyemiz işbirliğinde Tiyatro Balans Ekibi tarafından ‘Pembe Aslında
Siyahtır’ tiyatro gösterisi Tüm Ortaokul ve lise öğrencilerimize ücretsiz sergilenmiştir.
26.Ocak 2015 tarihinde CHP Burhaniye ilçe Örgütünün yazılı müracaatlarına istinaden kurul
toplantılarını yapmak üzere Salonumuz tahsis edilmiştir.
30.01.2015 tarihinde Belediyemiz işbirliğinde Panelist Fatih AKBABA Tarafından ‘İletişim Ailede
başlar’ adlı konferans yapılmıştır.
Şubat Ayı;
07.02.2015 Tarihinde Burhan Kaygısız önderliğinde Burhaniye
müracaatlarına istinaden toplantılarını yapmak üzere tahsis edilmiştir.

Emek Partisine

yazılı

12.02.2015 Tarihinde Disk Emekli-Sen kuruluşuna toplantısı için yazılı müracaatlarına istinaden
tahsis edilmiştir.
22.02.2015 Tarihinde Disk Emekli-Sen Genel Toplantısı için yazılı müracaatlarına istinaden tahsis
edilmiştir.
25.02.2015 Tarihinde Hüseyin Demir önderliğinde Sevgi Derneğinin yazılı Müracaatlarına
istinaden Şiddet ve Uyuşturucuya karşı paneli için Salonumuz tahsis edilmiştir.
Mart Ayı;
1 Mart 2015 tarihinde Enver Mutlu önderliğinde CARMEN SİRKİ ekibi tarafından Carmen
tiyatral sirki tüm çocuklarımıza gösterilerini yapmak üzere tahsis edilmiştir.
4 Mart 2015 tarihinde Belediye işbirliği ile İbişin Maceraları adlı Çocuk oyunu İlçemizdeki tüm
Ana Okul ve İlkokuldaki çocuklarımıza ücretsiz sergilenmiştir.
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8 Mart 2015 tarihinde Eğitim-Sen Yürütme Kurulu Temsilcisi Muharrem PEKTAŞ’ın Yazılı
Müracaatlarına istinaden toplantılarını yapmak üzere tahsis edilmiştir.
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla gelen
dilekçelerine istinaden İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma programı için 910-11 Mart tarihlerinde Prova, 12 Mart 2015 Tarihinde tören için tahsis edilmiştir.
09 Mart 2015 Tarihinde Saat 19.00 da Belediyemiz İşbirliği ile Çanakkale Troya tiyatro ekibi
tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı dâhilinde tüm halkımıza ücretsiz gösterileri
sunulmuştur.
12 Mart 2015 tarihinde Belediyemiz Kent Konseyi kadın Meclisi Kadına Şiddet Konulu Paneli
düzenlenmiştir.
13 Mart 2015 tarihinde Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri birliğinin yazılı
müracaatlarına istinaden Genel kurul toplantılarını yapmak üzere tahsis edilmiştir.
Celal Toraman Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla gelen
dilekçelerine istinaden 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı için 16-17 Mart tarihlerinde prova,
18 Mart Tarihinde tören için tahsis edilmiştir.
19 Mart 2015 Tarihinde İlçe Müftülüğü tarafından Çanakkale Şehitleri Anma Piyesi düzenlenmiş,
24 Mart 2015 Tarihinde İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünün Milli Eğitim Müdürlüğü
Aracılığıyla gelen dilekçelerine istinaden 6.uluslararası Arpça Yarışması düzenlenmiştir.
28 Mart 2015 Tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu tarafından Burhaniye
Devlet Hastanesi Türk Halk Müziği Konseri için Salonumuz tahsis edilmiştir.
Nisan Ayı;
4 Nisan 2015 Tarihinde Belediyemiz İşbirliğinde Havran Belediyesi Kültür ve Sanat Kulübü tiyatro
ekibi tarafından ‘Önce Vatan ’İsimli Seyit Onbaşının hayatını ve kahramanlığını konu edinen
tiyatro oyunu tüm halkımıza ücretsiz sahnelenmiştir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu
provaları yapılmıştır.
Mayıs Ayı;
10 Mayıs 2015 Tarihinde Belediyemiz Kent Tiyatrosu ‘Eyvah Yine İşler Karıştı ’adlı oyunu ile
Tüm halkımıza Ücretsiz sahnelenmiştir.
20 Mayıs 2015 Tarihinde Belediyemiz İşbirliğinde Prof. Dr Hüseyin UYSAL tarafından İletişim
üzerine tüm halkımıza konferans verilmiştir.
29 Mayıs 2015 Tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile yazılı dilekçelerine istinaden
Mezuniyet Töreni için Özel Burhaniye Temel Lisesi Müdürlüğüne, 31 Mayıs 2015 Tarihinde Yıl
Sonu Gösterisi için Özel Limon Gündüz Bakımevine tahsis edilmiştir.
Haziran Ayı;
8 Haziran 2015 Tarihinde Altın Kalpler Yetenek Geliştirme Merkezine Yıl Sonu etkinliklerini
yapmak üzere tahsisi sağlanmıştır.
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Ekim Ayı;
10 Ekim 2015 Tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından tüm Okullarımızdaki öğretmenlerimize Atık
Pil Eğitimi verilmiştir.
18 Ekim 2015 Tarihinde Rıfat Avcı’nın Milli Eğitim Müdürlüğünden izinli ve onaylı yazılı
müracaatlarına istinaden ‘Rapunzel’ adlı çocuk oyunu, tüm çocuklarımıza oynanması için tahsis
edilmiştir.
19 Ekim 2015 Tarihinde Tariş Zeytin ve Zeytin Yağı Satış Kooperatifler Birliği’nin yazılı
dilekçeleri istinaden Genel kurul toplantısı yapılması üzere Salonumuz tahsis edilmiştir.
23 Ekim 2015 tarihinde Nermin DURAN ‘ın ilgi dilekçesine istinaden Türk Halk Müziği Konseri
yapılmıştır.
Kasım Ayı;
4 Kasım 2015 Tarihinde Ak Parti Burhaniye İlçe Teşkilatının Genel kurul toplantısını yapmak
üzere salonumuz tahsis edilmiştir.
8 Kasım 2015 Tarihinde Tiyatro Suyrna Ekibinin Afacan ile Haylaz adlı Çocuk oyunu oynanmıştır.
10 Kasım 2015 Tarihinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 10 Kasım Atatürk’ü Anma
Programı.
21 Kasım 2015 tarihinde Ersağ Temizlik Kozmetik Şirketinin yazılı müracaatlarına istinaden
eğitim semineri için tahsisi sağlanmıştır.
29 Kasım 2015 Tarihinde Rıfat Avcı’nın Milli Eğitim Müdürlüğünden izinli ve onaylı yazılı
müracaatlarına istinaden ‘Kurbağa Prens ‘adlı çocuk oyunu tüm çocuklarımıza oynanaması için
tahsis edilmiştir.
Aralık Ayı;
5 Aralık 2015 Tarihinde Belediyemiz Kent Konseyi Kadın Meclislisinin Türk Kadının Seçme ve
Seçilme Hakkının kazanmasının 81.Yıldönümü için Söyleşi etkinliği yapılmıştır.
20 Aralık 2015 Tarihinde Rıfat Avcı’nın Milli Eğitim Müdürlüğünden izinli ve onaylı yazılı
müracaatlarına istinaden ‘Güzel ve Çirkin ‘adlı çocuk oyunu tüm çocuklarımıza oynanaması için
tahsis edilmiştir.
23 Aralık 2015 Tarihinde Belediyemiz işbirliği ile ÇEKOV Geri Dönüşümle ile ilgili tüm
Okullarımızdaki öğrencilerimize eğitim verilmiştir.
26 Aralık 2015 Tarihinde Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulunun ilgili
dilekçelerine istinaden Kişisel Gelişim ve kalite Yönetim Sistemi için yapılan seminer için
Salonumuzun tahsisi sağlanmıştır.
Ahmet Akın Kültür Merkezi
Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Bahçeli evler Mah. Enver Güreli Caddesi
üzerinde yer alan Ahmet Akın Kültür Merkezinin 1.katında yer alan 1000 kişilik Düğün Salonumuz
olarak kullanılan binamızda 1 yıl içinde 143 kişinin yazılı müracaatlarına istinaden, kiralama
talebinde bulunan vatandaşlarımıza kiralanmıştır.
Ayrıca Kültür Merkezimizde Düğün Salonu haricinde 1 katında Kafeterya, Burhaniye Belediye
Spor Kulübü Futbol Sporcularının kaldığı ve Yaz sezonu boyunca Ören Adremıytteion kazı ekibi
çalışmaları için gelen kazı ekibini misafir ettiğimiz Misafirhane,
İlçemizde yaşayan Fakir ve yardıma Muhtaç durumda olan ve yemek yapamayan vatandaşlarımıza,
Futbolcularımıza ve Farklı dönemlerde gelen misafirlerimiz için yapılan yemeklerimizin olduğu
Mutfak yer almaktadır. Binamızın 2.Katında ise Kadın Platformu Kent Tiyatrosu, Kent Konseyi,
Resim Atölyesi ve Burhaniye Belediye Spor Kulübünden oluşmaktadır.
Müdürlüğümüze bağlı ayrıca Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi ve Düğün Salonu olarak kullanılan
Pelitköy Mahallesinde yer alan Cavir Emir Kültür Merkezi ve Şarköy Mahallesinde yer alan Şarköy
Düğün Salonu da yer almaktadır.
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Kültürel Etkinlerimiz
8 Mart 2015 Tarihinde Dünya Kadınlar Gününe özel Reha Yurdakul Kültür Merkezinde Güler
KAZMACI Tarafından Tüm bayanlarımıza iletişim üzerine seminer verilmiştir.
Ahmet Akın Kültür Merkezinde devam eden etkinlikte katılan tüm bayanlarımıza karanfil
dağıtılarak, Pilav ikram edilmiş, Ayhan Sevengül eşliğinde gün boyu eğlenmeleri sağlanmıştır.
4 Nisan 2015 tarihinde Havran Belediyesi Kültür ve Sanat Ekibi tarafından Seyit Onbaşının
hayatını ve kahramanlığını konu edinen ‘Önce vatan isimli ‘Tiyatro oyunu tüm halkımıza
sergilenmiştir.
23 Nisan 2015 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarımızda Belediyemiz Hizmet binası
önünde Gençlik Merkezimizin ve Okullarımızdaki öğrencilerimizin gösterileri sunulmuş tüm
çocuklarımıza Pamuk helva. Elma Şekeri, Kağıt helva ve balon dağıtılmıştır.
8 Mayıs 2015 Tarihinde Anneler gününe özel İlçemiz Kenan Sucuoğlu Huzur evi sakinleri ziyaret
edilerek hediyeler takdim edilmiştir.
MAHALLE LİGİ
Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Milli
Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Belediyemiz işbirliğinde ‘İmkan
Bizden Oynamak Sizden ‘ adlı Mahalli Ligi Futbol turnuvası 12 Mayıs 2015 Tarihinde
Mahallelerdeki Genç ve Çocukların boş zamanlarında Spor yaparak değerlendirilmeleri
kapsamında, Sporu tabana yaymak, ilimizdeki çocuklara ve gençlere sporu sevdirmek kötü
alışkanlıklardan kurtarıp sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak için gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda 11 Kasım 2015 tarihinde Burhaniye Adramytteion Sporium da yapılmış olup,
Karşılaşmalar devam etmektedir.
10-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenen Engelliler haftasında 4 tane Zihinsel
Engellilerimizi Müdürlüğümüz personeli eşliğinde Balıkesir Askerlik Şubesine götürülerek 1
günlük askerlikleri yapılmış ve Belediyemizce evlerine getirilmeleri sağlanmıştır.
10-29 Mayıs 2015 Tarihleri arasında düzenlenen Müzeler Haftasında İlçemizde yer alan
Okullarımızdaki öğrencilerimizin Kuvay-ı Milliye Müzesini ziyaret etmeleri sağlanmıştır.
15 Mayıs 2015 tarihinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüyle beraber Belediyespor
Basketbol Kızlar Türkiye birincileri ve İlçelerden gelen Öğrencilerimiz için Müze Müdürlüğümüzce
Tanıtıcı gezi programı düzenlenmiş, Ören de Öğrencilerimize, katılımcılarımıza Pilav ve ayran
ikamı yapılmıştır.
28-29-30-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenen Bisiklet Festivalinde 4 gün boyunca gelen
180 kişiye Sabah ve Akşam yemeği verilmiş, Personelimiz tarafından dağıtımı yapılarak, destek
sağlanmıştır.
3 Mayıs 2015 Tarihinde Balıkesir Balkonuk Center de yapılan Engelliler Gününün özel Programına
katılınmış, İlçemizde yaşayan 2 kişiye Akülü Tekerlekli sandalye verilmiştir.
Hobi Bahçesi
Belediyemiz Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Çocuklarımızın boş zamanlarını
değerlendirmek aktif yaşama döndürmek, bitki konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek,
çocukları toprakla buluşturmak ve meşguliyet kazandırılması için 15 Haziran 2015 tarihinde
başlayan 1 ay 45 gün boyunca devam eden Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz işbirliğinde
düzenlenen Hobby Bahçesi programı dahilinde İlçemiz Nadir Tolun Ortaokul, Hürriyet Ortaokulu
Pelitköy Halit Selçuklu Orta Okulu, Bahçelievler Ortaokulu, Hacı Mustafa Müdüroğlu, Kızıklı
Ortaokulundaki öğrencilerimiz 20 ‘şer kişilik guruplar halinde Burhaniye Meslek Yüksek
Okulunda 1 Hafta boyunca Rehber öğretmen eşliğinde uygulamaya konulmuş, Gençlik Merkezi
Personel, Eğitmen ve Öğretmelerimizle beraber
Program dahilinde öğrencilerimize kültürel,
Sosyal, ve Sportif konularında destek verilmiştir. Ayrıca Müdürlüğümüzce Sabah ve Akşam
olmak üzere tüm öğrencilerimize Sabah kahvaltısı ve Akşam yemekleri tarafımızdan karşılanmıştır.
7-8 Ağustos 2015 tarihinde Belediyemiz iş birliğinde Körfez Yörük Oğuz Boyları Kültür ve
Dayanışma derneğiyle Kızıklı Mahallesi Çamlık alanında Halk Oyunları gösterileri, Cirit oyunları
tertiplenmiş, Gelen tüm misafirlerimize Kahvaltı ve Akşam yemeği ikram edilmiştir.
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5 Ekim 2015 Dünya Çocuk gününde Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı İlçemiz Şehit Turan
Bayraktar parkının içinde Gençlik Merkezimizin de yer aldığı etkinlikte çocuklarımıza yönelik
faaliyetler düzenlenmiş, Çocuklarımızın yapmış olduğu resimler stantlarda yer alarak sergilenirken,
yarışmalar düzenlenerek günün sonunda hediyeler verilmiştir.
9 Ekim 2015 Tarihinde Müdürlüğümüz ve Mahalle Muhtarlarımız eşliğinde Köy turları yapılmış
Yaşlı ve Yatalak olan vatandaşlarımız ziyaret edilmiştir. Birimimize bağlı Ahmet Akın Kültür
Merkezinde Yaşlılar günü sebebiyle Mahallerimizden gelen Tüm Teyzelerimiz, Amcalarımız ve
Kenan Sucuoğlu Huzur evi sakinleri de davet edilerek pilav ikramı yapılmış, müzik eşliğinde
eğlenmeleri sağlanmıştır.
Burhaniye Halk Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğinde
Kadın Platformu kursiyerlerinin ve Mahallelerimizde olan tüm kursiyerlerimizin yaptıkları ürünler
2014-2015 Yılsonu sergisi yapılarak 26-27-28 Mayıs 2015 tarihlerinde Börezli, Şarköy, Pelitköy
Mahallelerinde ve Ahmet Akın Kültür Merkezinde Halkın beğenisine sunulmuştur.
27 Ekim 2015 tarihinde Müdürlüğümüzce Belediyemiz hizmet binası önünde Aşure Hayrı
yapılarak, vatandaşlarımıza personellerimiz tarafından ikram edilmiştir.
Ramazan etkinlerimiz
18 Haziran 2015 Tarihinden itibaren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ramazan ayı boyunca
İlçemiz Faruk Kızıklı İlkokulu bahçesinde ve Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde kurulan iftar
çadırımızda 1 ay boyunca personellerimiz görev alarak Belediyemizce iftar yemekleri verildi.
24 Haziran 2015 Tarihinde Ramazan etkinlikleri kapsamında Araştırmacı Yazar Ali Toker
tarafından İftar çadırımızın bulunduğu Faruk Kızıklı İlkokulu bahçesinde Halkımıza Ramazan ayı
ile ilgili konferans yapılmıştır.
2 Temmuz 2015 Perşembe gecesi Mahalle Muhtarları ile yapılan iş birliği kapsamında İlçemizde
yaşayan tüm yetim çocuklarımıza yakınları ile beraber İftar yemeği organize edilmiş, Gençlik
Merkezi eğlenceleri tertiplenerek, tüm çocuklarımıza hediyeler ve şeker dağıtılmıştır.
BURHANİYE BELEDİYESİ KENT TİYATROSU
2015 yılı Tiyatro sezonu, 2014 yılı Kasım ayında 120 kişilik oyuncu adayı ile çalışmalarına başladı.
23 Ocak 2015: 11.Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde Balıkesir Üniversitesi Merkez
Tiyatro Topluluğunun sergilediği ‘KUŞ ALBAY’ oyununda ve diğer etkinliklerde görev aldı.
06 Nisan 2015: 21.Bartın Uluslararası Tiyatro Festivalinde ‘DALGA’ oyunu ile katıldı.
10 Mayıs 2015: Tiyatro Günler etkinlikleri kapsamında ünlü Fransız Komedi Yazarı Claude
MAGNİER’in ‘EYVAH YİNE KARIŞTI (OSCAR) ‘ adlı oyunu Reha YURDAKUL salonunda
450 kişilik seyirciye oynadı.
16 Mayıs 2015: Tiyatro Günleri etkinlikleri kapsamında Reinhold TRITT’in ‘DALGA’ adlı
oyununu Reha YURDAKUL salonunda 350 kişilik seyirciye oynadı.
30-31 Mayıs 2015:Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği ‘Edirne Buluşması’na katıldı.
05 Ekim 2015 :XV. Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödülleri kapsamında ‘DALGA ‘ oyunu ile Ege
Bölgesi Sezonun En Başarılı Yönetmeni ve Ege Bölgesi Yılın En iyi oyunu dallarında ödül aldı.
08 Kasım 205: Belediye Meclisinin 07.04.2011 tarihli meclis kararı ile oluşturulan Burhaniye
Belediyesi Kent Tiyatrosu Yönetmeliği gereği, Başkan Yardımcısı Cemal AKKILINÇ, Meclis
Üyeleri A.Galip BAŞ, Melih ERSEZEN ve Genel Sanat Yönetmeni Uğur MAMUK Tarafından
BBKT Yönetim kurulu oluşturularak ilk toplantısı yaptı.
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BURHANİYE BELEDİYESİ KUVVA-İ MİLLİYE KÜLTÜR MÜZESİ
2008 yılında teşhire açılan Kuvva-i Milliye Kültür Müzesi Balıkesir’in ilk özel müzesidir. 2
katlı binada kent tarihini canlandırabilmek adına günümüzden yaklaşık 3000 yıl öncesinden
başlayarak Burhaniye çevresinden ve halkından tedarik edilen Arkeolojik ve Etnografik eserler
sergilenmeye devam etmektedir. Aylara göre ortalama ziyaretçi sayımız şu şekildedir:
OCAK
300 – 450 Kişi
ŞUBAT
450 – 500 Kişi
MART
500 – 600 Kişi
NİSAN
600 – 700 Kişi
MAYIS
1000 +
HAZİRAN
1000+
TEMMUZ
1000+
AĞUSTOS
750 – 800 Kişi
EYLÜL
500 – 650 Kişi
EKİM
600 – 700 Kişi
KASIM
300 – 400 Kişi
ARALIK
250 – 300 Kişi
Müzeler Haftası: En yoğun olan ay MAYIS ayı olup sebebi; 18 Mayıs’ta kutlanmaya
başlanan Müzeler Haftasıdır. Köy okullarındaki öğrencilerimizin Müzemizi görmelerini sağlamak
adına, 22.05.2015 – 28.05.2015 tarihleri arasında Belediyemiz tarafından Müzeye taşınmaları
sağlanmıştır.
Bununla birlikte ziyaret eden başlıca okullar:
 15.05.2015: TBF öğrencileri gezisi
 20.05.2015: İmam Hatip Lisesi 1. Ve 2. Sınıfların gezisi
 27.05.2015: Havran Ali Çetinkaya İlk Öğretim okulu öğrencileri gezisi
 28.05.2015: Altınoluk Özel Alçev Mesa öğrencileri gezisi
 21.10.2015: Necmettin ERBAKAN Üniversitesi Şehir ve bölge Planlama bölümü hoca ve
öğrencileri
 03.11.2015: 8 Eylül İlköğretim okulu öğrencileri gezisi
 19.11.2015: Hacı Mustafa Müdüroğlu İlköğretim okulu gezisi
Eylül, Ekim, Nisan ve Haziran aylarında okul gezileri yoğunluk kazanmaktadır. Tur Gezileri
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında artmaktadır. Mayıs ayında Balıkesir Müze Müdürlüğü
tarafından düzenlenen Balıkesir Özel Müzeleri sergisine katılınılmıştır.
2015 Yılında Müzemize Bağışlanan Eserler
 10.02.2015: Adalet BARANSU ( 2 adet değirmen, 1adet şamdan )
 16.04.2015: Emine Yasemin Sungurtekin AVCU ( 4 adet el işlemesi )
 18.05.2015: Semra Güvenç ( 2 adet masa örtüsü)
 14.09.2015: Haki Kalkan
 07.10.2015: Ali ŞARLI ( Osmanlıca Nüfus Cüzdanı )
 11.11.2015: Serpil DANIŞMAN ( 1945 yılı 2 fotoğraf )
 05.12.2015: Aysıt TANSEL
 Önceki yılların devamı olarak Kolleksiyoner Özkan ARIKANTÜRK’ün Arkeolojik eser
Sergileme süresi bir yıl daha uzatılmıştır.
2015 Yılı İtibariyle Müze Envanterine Kayıtlı Eser Listesi
Yıllar
Arkeolojik
Etnografik
Sikke
Toplam
2014 ve öncesi
73
552
33
658
2015
73
584
33
690
Açıkhava Müzesi
92
------92
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ADRAMYTTEİON 2015 KAZISI
ADRAMYTTEİON KENTİ EGEMENLİK ALANI, ARKEOLOJİK VE EPİGRAFİK
YÜZEY ARAŞTIRMALARI
2015 yılı “Adramytteion Kenti Egemenlik Alanı, Arkeolojik ve Epigrafik Yüzey Araştırmalarının
ilk odağı, çalışma alanımızda kalan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Genel
Müdürlüğünün, 16.12.2014 tarih ve 241404 sayılı yazısı doğrultusunda, Balıkesir İli, Burhaniye ve
Gömeç İlçeleri sınırlarında yer alan, Reşitköy Barajı Bahadınlı Regülatörü ve Şahinler Pompaj
Sulaması Proje Alanı’nda kalan 4 adet I. Derece Arkeolojik Sit ve 1 adet II. Derece Arkeolojik Sit
Alanlarının korunmasına yöneliktir. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun “Baraj
Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması” hususundaki 10.04.2012 tarih ve
36 sayılı İlke Kararı çerçevesinde, ilgili Bakanlık Makamı Oluru ile oluşturulan Bilim Komisyonu
olarak görevlendirilmiş bulunan ekibin çalışması sonucunda önümüzdeki yıl için Baraj çalışması
kapsamında yapılması planlanan çalışmalar şu şekildedir:
 Tahtacı Köyü Çingertarla Mevkii Deliktaş’a yönelik rölöve çalışması
 Tahtacı Köyü Kızılcabayırsırtı (Yıkıklar) Mevkii Taş Ocağı rölöve çalışması
 Bahadınlı ve Karadere Köyleri Dedekaya ile Bahadınlı Köyü İnkaya rölöve çalışması
Bunun yanı sıra yine baraj projesi sulama pompaj alanlarında kalan kültür varlıklarının tespitine
devam edilecektir
REŞİTKÖY BARAJI PROJESİ
Burhaniye ve Gömeç ilçeleri sınırlarında yer alan “Reşitköy Barajı, Bahadınlı Regülatörü ve
Şahinler Pompaj Sulaması” proje alanında kalan taşınmaz kültür varlıklarının tespiti ve
korunmasına yönelik uygulamaları belirlemek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
görevlendirmesi ile Adramytteion Kazı ekibi olarak katkıda bulunulmuştur. Komisyonumuz, proje
sürecinde yapılması gereken çalışmaları ayrı bir rapor halinde ilgili bölge kuruluna iletmiştir.
KAZI ÇALIŞMALARI
2015 yılı kazı çalışmalarında ise ağırlık, bugünkü Belediye Lojmanları’nın arkasında kalan (264
Ada 4 Parsel) ve 2013 yılında yapılan tespitlerden sonra gerekli tahsis işlemlerinin ardından “E
Bölgesi” olarak adlandırılıp kazısına başlanan alanda açığa çıkarılan yapıya verilmiştir. Önceki
senelerde liman doğrultusundan yapıya ulaşan antik caddeyle bağlantılı giriş kısmı yaklaşık 4 m.
dolgu altında kısmen açığa çıkarılan yapı bütününün üst evrelerindeki çalışmaların ardından, bu
sene yapının daha erken evrelerine ait önemli ipuçları elde edilmiştir. Limana bakan girişin hemen
önünde oldukça itinalı bir drenaj kanalına sahip yapının avlusu, zemin seviyesinde kısmen açığa
çıkarılmıştır. İtinalı bir mozaik taban, yapının oldukça nitelikli bir kamu yapısı olduğunu
göstermektedir. Birbiriyle ilişkili dairesel motifler, merkezde bitkisel motifli bordür içerisinde
geometrik düzenlemeler, benzerlerine M.S. 2-3. yy.’larda rastladığımız örneklere yakın durumuyla
bizi karşılamıştır. Yine avlunun sınırlarında, taban altı künk döşemesi ile drenajı sağlanan mozaikli
alan, ıslak zemin olarak kullanım görmüş olabileceğini düşündürmektedir. Üst örtüsünün tonozla
geçildiği yapı, kentin kamusal donatılarının yorumlanabilen ve korunagelen somut il örneklerinden
biri durumundadır. Önümüzdeki yıllarda devam eden çalışmalar bu çok önemli yapının kullanım
detaylarını ortaya koyacaktır.
JEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Bu yılki çalışmalarda diğer bir konsantrasyon, jeofizik çalışmalar üzerinedir. 2012 yılındaki
tespitlerimizle Kalkolitik Çağ’a kadar uzanan sürekli kültür katlarıyla gerek Adramytteion gerekse
bölge arkeolojisi için büyük önem taşıyan Bergaz Tepe’deki bilimsel potansiyelin, önümüzdeki
yıllarda alan açma yöntemiyle kazı programına dahil edilmesi öngörüldüğünden, 2015 yılı
kampanyasında tepenin erken buluntu veren tüm doğu yamacının jeomanyetik ve jeoradar
yöntemiyle taranması gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, kazılar kapsamında “C Bölgesi” olarak
adlandırılan, Bizans Dönemi yapılarının yoğunlukta olduğu ve bu yılın kazılarında sondaj
çalışmalarıyla içerisinde yeni bir kilise yapısının da tespit edildiği tüm bölgenin de, aynı metotla
taranması tamamlanmıştır. Elde edilen jeomanyetik ve jeoradar sonuçlar, 2-3 boyutlu olarak
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değerlendirilecek olup arkeolojik yorumlarıyla birlikte raporlandırılacaktır. Ayrıca jeofizik sonuçlar
neticesinde oluşturulacak animasyon ve görüntüler dijital ortamda hazırlanacaktır.
Diğer taraftan, Adramytteion Antik Kenti çevresinde, 2014 yılında başlanan jeoarkeolojik ve
paleocoğrafik çalışmalara bu yıl da devam edilmiştir. Antik kent çevresindeki doğal ortam
değişmeleri ve arkeolojik tabakanın yayılımını belirlemek amacıyla Yrd. Doç. Dr. Levet UNCU
tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, en derini 10 metreye kadar inen delgi-sondajlar yapılmıştır.
Sondajlarda genel stratigrafi, günümüzden 6000 yıl kadar önce anakaya üzerine gelen transgresif bir
deniz ilerlemesiyle başlayıp, giderek derinleşen bir su ortamına doğru gidişi göstermektedir. Bu sığ
denizel ortam, bol miktarda denizel fosil (Cerastoderma glaucum ve Bittium sp.) ve bitki kalıntısı
(Posidonia sp.) içermekle birlikte, insana ait herhangi bir kültürel kalıntı barındırmamaktadır.
Zamanla önce lagün daha sonra tatlı su gölüne dönüşen bu denizel ortam, Bergaz Tepe’nin
doğusunda dalga etkisinden yoksun sakin bir ortamın (bir koy) varlığına işaret etmektedir. Bu tatlı
su gölü, zaman içerisinde kuzey ve güneyden gelen taşkın materyalleri ile doldurulmuş̧ ve üst
kısmına doğru koyu renkli killerin biriktiği bir bataklık ortamı halini almıştır. Bergaz Tepe’nin doğu
eteklerinde yapılan delgi sondajlarla bu bataklık ortamının, Erken Bizans Dönemi veya sonrasında
büyük ölçüde doldurulmuş̧ olduğu ortaya konulmuştur. Yer yer 1-1,5 metre kalınlığa ulaşan bu
birimin üzerine, sık sık yatak değiştiren kuzeydeki Havran Çayı ve güneydeki Karınca Deresi
tarafından getirilen kumlu çakıllı flüvyal (akarsu) depolar gelmektedir. Zaman içerisinde uzaklaşan
dere yataklarına bağlı olarak alan taşkın ovası, sedimanlarından (açık renkli siltler) oluşan bugünkü
ova yüzeyine dönüşmüştür. Anlaşıldığı üzere Adramytteion, günümüz Ören’inden farklı olarak bir
yarımada özelliğindedir.
TEST SONDAJLARI
2015 çalışmalarının diğer bir odağı, 2012 yılından bu yana antik kentin öğelerini ve kültür katlarını
tespite dönük sürdürülen test sondajı çalışmaları olmuştur. Bu sondajlardan ikisi, çalışmalar
kapsamında “C Bölgesi” olarak adlandırılan ve önceki dönem kazılarında bir kilise, seramik fırını
ve ilişkili mekânların açığa çıkarıldığı, günlük kullanım kazı evinin de içinde bulunduğu alanda
gerçekleştirilmiştir. Bu iki sondaj vasıtasıyla, Orta Bizans Dönemi’ne tarihlenen yeni bir kilise
yapısı tesit edilmiştir. Kısmen açığa çıkarılan kilisenin tek apsisinin iç cephesi itinalı bir işçilikle
bezenmiş fresklerle kaplıdır.
Bu yıl ki kazı kampanyası dâhilinde açılan diğer 14 test sondajı, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun kararı doğrultusunda, özel mülkiyette kalan parsellerde gerçekleştirilmiştir. “Sit
Alanı” dâhilinde, bugünkü pazar yeri çevresine ve ayrıca Ören’in en yüksek mevkiine yakın
konumlanan su deposunun batısında, atıl durumdaki beton yapının kaldırılmasının devamında
çevresine açılan sondajlarda, sit bütünlüğünü doğrulayan tespitler gerçekleştirilmiştir. Toplam 7
parselde açılan bu 14 sondajın hepsinden, Geç Antik Çağ mezarları, Roma Dönemi cadde ve sokak
düzenlemeleri, daha erken evrelere ait kültür katlarına ait somut tespitlerle, Antik Kent’in kullanım
evrelerine dair çok önemli ipuçları elde edilmiştir.
2012 yılında başlatılan süreçteki tüm bu projeler bütünü, gelinen noktada çalışmaların bölge
ihtiyaçları paralelinde ivmelenmesi sayesinde (baraj projesi, koruma amaçlı imar planı, modern ve
antik doku birlikteliğinin yarattığı sorunlara dönük koruma bölge kuruluna iletilen talepler gibi)
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi başta olmak üzere, birçok farklı üniversitenin ilgili
branşları için de sürdürülebilir atölyeler niteliği kazanmıştır. Bu nedenle Üniversitemiz bünyesinde
“Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları ve Uygulama
Merkezi” kurulmuş, Valilik ve Belediye ile yapılan temaslar neticesinde kurulan bu merkezin
Ören’de yapılanması için arazi tahsisi konusunda olumlu adımlar atılmıştır. Önümüzdeki süreçte
faal olarak çalışmalarına başlaması hedeflenen Merkez’in kuruluş amacı; Kuzey Ege Bölgesi başta
olmak üzere, arkeolojik araştırmalar üzerine farklı disiplinlerle birlikte yapılacak çalışmalar için
ortamın yaratılmasını; yeni araştırmaların teşviki, yapılan araştırmaların desteklenmesi ve
ödüllendirilmesi, araştırmaların yayımlanması ve geniş kitlelere ulaşımının sağlanması için bilimsel
toplantılar, araştırma gezileri düzenlenmesini; görsel materyaller, sergiler, çalıştaylar
hazırlanmasını, ayrıca tüm bu çalışmalar için kütüphane, veri tabanı ve bilgi bankası hizmeti
sunarak ulusal ve uluslararası, konu ile ilgili çalışma yapan diğer kurumlar ile işbirliği ve
protokollerin yapılmasını sağlamak… Şeklinde özetlenebilir. Kuruluşu aşamasında, bürokratik
kanalda belirli bir ilerleme kaydedilen bu merkezin hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalarımız
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devam etmekte olup, her türlü kurumsal desteğin ilgili oluşumun ideal hedefler doğrultsunda
sürdürülebilmesi için büyük yarar sağlayabileceğini ayrıca belirtmek isteriz.
KENT ARŞİVİ
Belediyemiz Kent Arşivi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 06.12.2012 tarih ve
2012/437 sayılı meclis kararı ile kurulmuştur. Körfezin ilk ve tek Kent Arşivi olma özelliğine
sahiptir.
Geçmişten bugüne kadar Burhaniye’de çıkmış yerel gazeteler, yerel dergiler, makaleler, tezler,
şeriye sicilleri, vakıf kayıtları, salnameler, telgraf nameler, eski fotoğraflar, videokasetler arşivimize
kazandırılmış, özenle korunup saklanması için dijital ortama aktarılmıştır.
Arşiv herhangi bir ücret talep etmeksizin her araştırmacıya hizmet sunmaktadır.
Arşivimizde bulunan eserler, özel durumlar haricinde, hiçbir surette dışarıya verilmez. Ancak söz
konusu materyal ‘’bir dava da belge olma özelliği’’ taşıyorsa ya da arşiv yönetimince çok önemli
görülen bilimsel araştırmalarda kullanılacaksa, tutanak karşılığında kısa bir süre için ödünç olarak
verilebilir.
Kent Arşivi özellikle Burhaniye’nin yerli ailelerinin getirdiği fotoğraf, belge ve dokümanlarla her
geçen gün gelişmeye devam etmektedir.
Ayrıca Burhaniye’de yapılan Zeytin ve Zeytinyağı Festivali ve Ören Kültür ve Sanat Festivalinde
sergi açılmaktadır. Kent arşivimiz belediyemiz giriş katında hizmet vermektedir.
KENT KONSEYİ
Kent Konseyimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesindeki; Kent yaşamında hemşerilik
bilincinin geliştirilmesi, kent hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevre duyarlılığı,
sosyal yardımlaşma, saydamlık, hesap verme ve sorma, demokratik katılım ve yerinden yönetim
ilkelerini hayata geçirmeye çalışmak amaçlarına yönelik olarak 17. Ekim. 2007 de kuruldu.
Kaymakamlık, Belediye, meslek odaları, sendikalar, noterler, üniversite ve ilgili sivil toplum
örgütleri, siyasî parti temsilcileri ve mahalle muhtarları ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan
konseylerin etkili ve verimli olabilmesi için Belediyeler yardım ve destek sağlama ile
görevlendirmiştir. Çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığı Kent Konseyi Yönetmeliği ile
belirlenen Konseyimiz, ilçemizde geniş bir sosyal yelpazedeki temsil niteliği en yüksek yerel
meclisi niteliğindedir.
Kent Konseyimiz 2015 yılında başlıca şu etkinlik ve çalışmaları gerçekleştirmiştir;
* Konseyimiz ilgili Yönetmelik gereği olarak Kadın ve Gençlik Meclislerinin yeni dönem kuruluş
çalışmalarını 2014 yılı son aylarında başlatmıştı. Konseyimiz, 11 Ocakta Gençlik ve 7 Şubat 2015
de Kadın Meclislerinin Genel Kurullarını yaparak bu meclislerin kuruluşlarını tamamladı.
* 23, 24 ve 25 Ocak 2015 tarihlerindeki 11. Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde Gençlik Meclisi
üyesi gençler Atatürk Meydanında bir stant açtılar ve burada kendileri ve Kent Konseyinin
tanıtımını yaptılar.
* Avrupa Birliği Erasmus Projesinin “Yenilenebilir Enerji Eğitim Programı” uygulamasını
gerçekleştiren ve bu amaçla çeşitli Avrupa ülkelerine ziyaretler yapan Mustafa Keskin İlk ve
Ortaokulu proje ekibi öğretmenler 5 Şubat 2015 de Konsey Merkezinde konuk edilerek görüş
alışverişinde bulunuldu.
* Kent Konseyinin üyeleriyle kısa mesajla iletişim sağlanması konusunda 11 Şubat 2015 de
Belediye Başkanlığına yaptığı başvuru sonucu bu konuda da gelişme sağlanarak bu olanak
gerçekleştirildi.
* Türkiye Kent Konseyleri Platformunun 21 Şubat 2015 de Bandırma’da yapılan danışma
toplantısına Konsey Başkanımız Necmi Şengider katıldı ve burada ilçemizi temsil etti.
* 8 Mart 2014 Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Konsey bileşeni çeşitli dernek, sendika ve siyasi
partilerin katkı ve katılımları ile yapılan hazırlık toplantıları ardından 8 Mart etkinlikleri başarıyla
gerçekleştirildi. Yine bu kapsamda 12 Mart 2015 de Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr Şerife Y. Yalçınkaya ilçemizde “Kadın Hakları” konulu bir konferans
verdi.
* 22 Mart 2015 de Edremit Mehmetalan Köyünde düzenlenen “Dünya Su Gününde Dağlarımızın
Geleceği” konulu etkinliklerin duyurusu yapılarak katılım sağlanmaya çalışıldı.
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* Türkiye Kent Konseyleri Platformunun 09–10 Mayıs 2015 tarihlerinde Alanya’da yapılan Genel
Kuruluna Konsey Başkanımız Necmi Şengider Burhaniye adına katıldı ve ilçemizi temsil etti.
* 19–23 Ağustos 2015 tarihlerinde düzenlenen “Körfez Eko Festival” etkinliklerinin duyurusu
yapılarak katılım sağlanmaya çalışıldı.
* Yürütme Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda ilçemizde yıllardır gerçekleşmesi beklenen
Reşitköy Barajı konusunda bir girişim başlatıldı. Bu kapsamda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet
Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğüne 01.Ekim 2015 de bir yazı ile başvurularak son gelişmeler
hakkında bilgi istendi. Bu başvurumuza 07.Ekim 2015 tarihli gelen yazıdaki bilgiler Yürütme
Kurulumuzda paylaşıldı.
* Konseyimizin 16. Olağan Kurulu 27 Ekim. 2015 de Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde yapıldı.
Genel Kurulda okunan Yürütme Kurulu Çalışma Raporu yapılan görüşmeler sonucu oybirliği ile
onaylandı.
* Türkiye Kent Konseyleri Platformunun 19–20 Aralık 2015 de, Ankara-Yenimahalle’de ki Genel
Kuruluna Başkan Necmi Şengider ve Genel Sekreter Uğur Baykent katıldılar ve ilçemizi temsil
ettiler.
* Konsey Yürütme Kurulumuz 2015 yılında 8 toplantı yaparak gerçekleşen tüm etkinlik ve
çalışmalar konusunda çeşitli kararlar aldı.
BURHANİYE BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZİ
 06 Eylül 2015 tarihinde; İlimiz Savaştepe ilçesinin kurtuluş şenliklerine dans ve halk oyunları
ekiplerimizle katılarak katkıda bulunulmuş; gösteriler sonunda ekibimize plaket ve çiçekler
taltif edilmiştir.
 10-15 Ekim 2015 tarihinde Yunanistan’ın Naousa kentinde yapılan 1. Uluslararası dostluk barış
kültür ve sanat festivaline halk oyunları ekibimizle katılarak ülkemizi temsil ettik. Bu
etkinliklerde halk oyunları ekibimizle Türk gecelerinde gösteriler sunduk. Kardeş ekip
protokolünü imzaladığımız bu organizasyonda büyük takdir ve beğeni toplamıştır
 29 Ekim 2015 tarihinde İlçemiz Atatürkçü düşünce derneğinin organize ettiği Cumhuriyet
balosuna dans ve halk oyunları ekiplerimizle katılarak gösteriler yaparak katkıda
bulunulmuştur; gösteriler sonucunda ekibimize plaket ve çiçekler taltif edilmiştir.
 29 Ekim 2015 tarihinde Cumhuriyetimizin 92.yıldönümü kutlama programı Burhaniye
meydanında belediyemiz katkılarıyla tertip edilmiştir; bu programa bütün üyelerimizle birlikte
katılarak halk oyunları dansları ile gösterilere katkıda bulunulmuştur.
 29 Ekim 2015 tarihinde İda eğitim yardımlaşma ve dayanışma derneğinin Edremit ilçesinde
organize ettiği 29 Ekim halk şölenine ilçemizi temsilen katılarak halk oyunları ekibimizle
gösteriler sunarak katkıda bulunulmuştur.
 01 Temmuz 2015 tarihinde Denizcilik ve kabotaj bayramında protokole ve halkımıza müzik ve
dans ekiplerimizce gösteriler, animasyonlar sunularak etkinliğe katkıda bulunulmuştur.
 06 Temmuz 2015 tarihinde Ramazan bayramı etkinlikleri kapsamında akşamları gösteriler ve
animasyonlar yapılarak katkıda bulunulmuştur.
 08-11 Temmuz 2015 tarihinde Uluslararası Burhaniye deniz, güneş, kum festivali, ramazan
etkinliklerinde; Bulgaristan, Sırbistan, Moldovya, İran, Gürcistan ve Türkiye halk oyunları
ekibi olarak bizler 4 gün boyunca Burhaniye’nin çeşitli yerlerinde yapılan organizasyonlarda
gösteriler sunmuş bulunmaktayız.
 07- 08 Ağustos 2015 tarihinde Körfez Oğuz ve Yörük boyları kültür ve dayanışma derneği ve
belediyemiz katkılarıyla Kızıklı mahallemizde cirit, okçuluk ve güreş yarışmalarının yapıldığı,
konserler verildiği ve Balıkesir mehteran takımının gösteriler yaptığı bir dizi etkinlik şölen
havası içerisinde gerçekleşmiştir. Bu organizasyonda bizlerde gençlik merkezi olarak halk
oyunları ve dans ekiplerimizle şölen süresince gösteriler yaparak katkıda bulunduk; gösteriler
sonucunda ekibimize plaket verilerek taltif edilmiştir.
 15- 16 Ağustos 2015 tarihinde Uluslararası Burhaniye Ören Plaj voleybolu şampiyonasında
dans ve halk oyunları ekiplerimizle katılarak katkıda bulunulmuş; gösteriler sonucunda
ekibimiz plaket ve Çiçeklerle Taltif edilmiştir.
 28-29-30 Ağustos 2015 tarihinde 26. Burhaniye Ören Turizm kültür ve sanat festivalinde ören
gezinti yolunda merkezimiz resim bölümü sergisini açmıştır. Festival süresince büyük takdir ve
beğeni toplamıştır.
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 9 Mayıs 2015 tarihinde İlçemiz Kızıklı Mahallesi 2. Yağlı pehlivan güreşleri organizasyonunda
halk oyunları ekibimizle Gösteriler sunarak büyük takdir ve beğeni toplamış bulunmaktayız.
 17 Mayıs 2015 tarihinde Kepsut ilçesi tuzak mahallesinde geleneksel 3. Tuzak köyü Yörük
şenliklerine davet edildik. Bu organizasyonda bizlerde gençlik merkezi olarak halk oyunları ve
dans ekiplerimizle şölen süresince gösteriler yaparak katkıda bulunulmuştur. Gösteriler
sonucunda ekibimize plaket taltif edilmiştir.
 24 Mayıs 2015 tarihinde Bursa ili Karacabey ilçesinde geleneksel bahar şenliklerine davet
edildik. Bu organizasyonda bizlerde gençlik merkezi olarak halk oyunları ve dans ekiplerimizle
gösteriler yaparak katkıda bulunulmuştur. Gösteriler sonucunda ekibimize plaket taltif
edilmiştir.
 28-29-30-31 Mayıs 2015 tarihinde Bisiklet federasyonu ve Burhaniye kaymakamlığı tarafından
organize edilen bisiklet festivalinde dans ve müzik ekiplerimizce gösteriler sunarak festivale
katkıda bulunulmuştur.
 15 Haziran 2015 tarihinde Burhaniye kaymakamlığı ilçe sağlık müdürlüğü tarafından organize
edilen sağlıklı yaşam etkinliğin ’de dans ve jimnastik ekiplerimizce gösteriler sunarak etkinliğe
katkıda bulunulmuştur.
 15-30 Haziran 2015 tarihinde İlçe milli eğitim müdürlüğü ve belediyemiz tarafından tertip
edilen ‘eğlenerek üretiyorum Yaz Kampı’nda bizler de gençlik merkezi olarak kamp süresince
spor, müzik, dans, drama, film gösterimleri ve çeşitli animasyon eğitimleriyle katkıda
bulunulmuştur.
 23-24-25- Ocak 2015 tarihinde 11. Uluslararası Burhaniye zeytin ve zeytinyağı hasat
festivalinde etkin olarak katılımda bulunulmuştur. 3 gün boyunca dans, müzik gösterileri ve
çeşitli yarışmalar sunduk.
 21 Şubat 2015 tarihinde Türkiye yardımseverler derneğinin Burhaniye şubesinin tertip ettiği 87.
Kuruluş yıldönümü etkinlikleri münasebetiyle İdahan otelde organizasyon gerçekleştirildi. Bu
organizasyonda bizlerde gençlik merkezi olarak dans ve halk oyunları ekiplerimizle katılarak
katkıda bulunulmuştur. Gösteriler sonucuna ekibimiz plaket ve çiçeklerle taltif edildi.
 07 Mart 2015 tarihinde Öğretmenler Mahallesi kapalı Pazar yeri açılış töreninde halk oyunları
ekibimizle gösteriler sunduk. Büyük takdir ve beğeni toplamış bulunmaktayız.
 27 Mart 2015 tarihinde
 İlçe milli eğitim müdürlüğümüzün AB projeleri kapsamında ilçemize yurt dışından gelen
öğretmen ve öğrenci gruplarına Türk gecesi organizasyonu tertip edildi. Ekiplerimizce çeşitli
gösteriler sunulmuştur.
 13 Nisan 2015 tarihinde ATATÜRK’ÜN Burhaniye’ye gelişi törenlerine katılındı. Törenlerin
bitiminde halk oyunları ekibimizle gösteriler yapılarak katkıda bulunulmuştur.
 18 Nisan 2015 tarihinde Burhaniye ören mahallesi meydanında belediyemizin katkılarıyla
gençlik konseri verildi. Bizlerde konsere dans ekibimizin Latin dansları gösterisiyle katkıda
bulunulmuştur.
 04-08 Mayıs 2015 tarihinde Milli eğitim bakanlığı tarafından geleneksel çocuk oyunları
turnuvaları düzenlendi. Bu organizasyonda gençlik merkezi olarak halk oyunları ve dans
ekiplerimizle birlikte turnuva süresince gösteriler yapılarak katkıda bulunulmuştur.
BURHANİYE BELEDİYESPOR KULÜBÜ
Basketbol şubesi
Burhaniye de basketbolun geçmişi 1992 yılına dayanmaktadır. İlk olarak Burhaniye Nadir Tolun
ilköğretim okulu bayan basketbol takımının körfez bölgesinde ve Balıkesir ilinde başarılı sonuçlar
almaya başlaması ile bayan basketbolu bölgede canlanmaya başlamış ve bu başarı 1995 yılından
itibaren Burhaniye Lisesi bayan basketbol takımı ile birlikte devam etmiştir.1995 yılında yeni
Burhaniye spor kulübü kurulmuş ve bayan basketbolu öne çıkmıştır. 22.05.2002 tarihinde yeni spor
kulübü, yeni Ören spor kulübü ile birleşerek Burhaniye Belediye spor kulübü kurulmuştur.
2002-2003 Basketbol sezonunda 2.lig’den başlayacak iki mücadele sonra 1. Liginde oynama
başarısını elde etmiştir.
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2004-2005 ve 2005-2006 yılları arasında bayanlar basketbol 1. Liginde mücadele etmiştir. 2006
yılında tekrar 2. Lige düşmüştür.
2006-2007 sezonunda 2. Lig şampiyonu olarak tekrar 1.lige çıkmıştır.
2007-2008 ve2008-2009 sezonlarında 1.lig de oynamış ancak 2009’da tekrar 2. Lige düşmüştür.
2009-2010 basketbol sezonunda 2. Lig şampiyonu olarak tekrar 1. Lige çıkmış.
2010-2011 Basketbol sezonunda 1. Ligde oynamış fakat 2011’de tekrar2. Lige düşmüştür. O yıl
genç kızlar alt yapıda Türkiye 8. Olmuş yıldız kızlar Anadolu şampiyonasında oynama şansını elde
etmiştir.
2011-2012 ve 2012-2013 basketbol sezonunda 2. Lig de mücadele etmiştir.2013 yılında mayıs
ayında yapılan genel kurulunda T.K.B 2. Ligine katılmama kararı aldık. Tamamen alt yapıya
dönerek becerilerimizi görmek istedik.
UFKUMUZ:
Çocuklarımız için yapacaklarımız var! Ancak büyük düşünenler ve kurumsallaşmayı başaranlar
kalıcı olur, tanınır, kazanır ve kazandırır.
İŞLEVİMİZ:
Burhaniye de bayan basketbol gibi kültürel altyapı gerektiren bir spor dalında elde edilecek
başarılar ile diğer Anadolu ilçelerini spora yatırım yapma gücüne sahip olanlara, çocuklara ve
Gençlere özendirici bir model ortaya koymaktadır.
2015 - 2016 Sezonu Basketbol Şubesi
Burhaniye Belediye Spor Kulübü Basketbol takımlarımızla ilgili kaç takımımız var ve kaç tane
lisanslı sporcumuz var ve sezondaki başarılarımız.
Minik erkeklerde 15 Sporcu
Minik Kızlarda
15 Sporcu
Küçük erkeklerde 12 Sporcu
Küçük Kızlarda
12 Sporcu
Yıldız erkeklerde 12 Sporcu
Yıldız Kızlarda
12 Sporcu
2015-2016 sezonunda Basketbol erkek takımlarımız;
Burhaniye Belediye Spor Kulübü basketbol sezonu daha yeni başlamış olup devam etmektedir.
Genç erkeklerde Körfezden 4 Takım katılmıştır.
Yıldız erkeklerde körfezden 4 takım katılmıştır. Yıldız erkekler müsabakalarda ikinciliği avarajla
Ayvalığa kaptırmıştır ve grubunu 3’ncü olarak bitirmiştir.
(Genç erkekler liginde Yıldız kategorisiyle oynanmıştır.)
2015-2015 sezonunu Basketbol Kız takımlarımız;
Burhaniye Belediye Spor Kulübü Yıldız kız ve genç kız kategorilernde körfezde takım
oluşturulamadığından dolayı lig kurulamamıştır. Bu nedenle Yıldız kızlar kategorisinde İzmir
liginden katılınmıştır.
A grubu 10 takım ve B grubu 10 takım olmak üzere İzmir Liginde 20 Yıldız Kız takım
bulunmaktadır.
Burhaniye Belediye Spor Yıldız kız takım olarak biz B grubunda yer almaktayız. Kendi
grubumuzdaki müsabakaları kazanarak yarı finale yükselmiş olup 5 takım içerisinde yer almaktayız.
Ayrıca 26 Mart 2015 tarihinde Bursa’da Yıldız Kız Milli takım seçmelerine 3 Sporcu götürdük,
içlerinden Sema Şenol Yıldız kız takım oyuncumuz ilk elemeyi geçerek Milli takıma seçildi. Daha
sonra 24 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’a kampa davet edildi ve ikinci elemeyi de geçti, sonrasında
20 Kasım 2015 tarihinde Bursa Gemlikte yapılan kampa çağırıldı bu elemeyide geçerek Yıldız Kız
milli takım geniş kadrosuna resmi olarak seçilmiştir.
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2 Şubat 2016 tarihinde Samsun’da yapılacak olan Yıldız B Milli takım kadrosunda bir hafta
turnuvaya katılacaktır.2017 Avrupa Şampiyonasında hazırlık çalışmaları devam edecektir.
Geçtiğimiz sezon İstanbul Üniversitesine transfer ettiğimiz Senay Zeybek sporcumuzda şuan Yıldız
Milli takımına seçilmiştir. ve Sema Şenol sporcumuzla birlikte turnuvaya gideceklerdir.
İki sezon önce Milli takıma gönderdiğimiz Eylül Minez Sporcumuzda şuan Genç milli takımda ter
dökmektedir.27 Aralık 2015 tarihinde Polon’ya turnuvaya gitmiştir.
Şuan İstanbul Üniversitesi Spor kulübünde oynamaktadır.
2015-2016 sezonunda Küçük erkek, Minik erkek ve Küçük kız, Minik kız takımlarının ne zaman
oynanacağı daha belirlenmemiştir.
Burhaniye Belediye Spor Kulübü alt yapıdaki kız takımını yapılanmasını örnek alarak, sıfırdan
Voleybol altyapı ve kurma hazırlıklarına başladı. Bunun için Burhaniye de eğitim veren okullarda
spor yapabilecek geleceğe aydınlık 70 öğrenci toplayarak 2015-2016 sezonunun hazırlıklarına
başlamıştır.
Bu öğrencilerin yetiştirilmesinde hocamız Emre ULUS ve Fatma MÜSAİT görev yapmaktadır.
Bu sezon sadece minik kızlarda turnuvaya katılmayı uygun buldular. Haftanın 3 günü disiplinli
şekilde çalışmaları devam etmektedir.
Voleybol diğer spor branşlarının dışında fazla görselliğe önem vermeyen beyin gücünün anlık fiziğe
hükmetmesidir. Bu nedenden dolayı seçilen öğrenciler titizlikle elenmekte ve sabırla
hazırlanmaktadır.
Voleybol Şubesi
2015-2016 Voleybol sezonunda Mart–Mayıs 2016 tarihleri arasında Mini Voleyboldan
müsabakalara katılacağız.
Burhaniye genelindeki okullardan 2005-2006-2007 doğumlu kız öğrencilerden tarama yapılarak alt
yapımızı geliştirmek için 40 öğrenci seçilmiştir. Hafta da 3 gün seçilmiş 40 öğrenci ile Burhaniye
Atatürk Kapalı Spor salonunda çalışmalar devam etmektedir.
Hafta sonları da bu sene Müsabakalara katılacak öğrenciler ve Hobi grubu olarak 25 cumartesi ve
Pazar günleri Burhaniye Atatürk Kapalı Spor Salonunda Çalışmalar yapılmaktadır.
2014-2015 BURHANİYE BELEDİYESPOR ALTYAPI FUTBOL TAKIMI
U10 takımı; 110 Antrenman 1 maç
U11 takımı; 110 Antrenman 1 maç
U12 takımı; 110 Antrenman 7 maç
U13 takımı; 116 Antrenman 11 maç
U14 takımı; 141 Antrenman 12 maç
U15 takımı;
99 Antrenman 6 maç
U16 takımı;
41 Antrenman 11 maç
U17 takımı;
53 Antrenman 10 maç
U19 takımı;
29 Antrenman 14 maç
NOT; U-13 U-14 Takımlarımız İL SAMPİYONU olup Türkiye şampiyonasına katılmıştır. Diğer
kategorilerin çoğunluğunda da grup şampiyonu olmuştur.
2014-2015 BURHANİYE BELEDİYESPOR FUTBOL A TAKIMI
Geçtiğimiz Sezon Takımımız Süper Amatör ligde mücadele etmiş olup grubunda Gönen
Belediyespor ile birlikte grup atlayarak şampiyon olmuş BAL LİGİNE(BÖLGESEL AMATÖR
LİGE) yükselmiştir. Grubunda 26 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik,4 mağlubiyet almıştır.53 gol
atmış, 14 gol yemiştir.58 puanla ligi ikinci sırada bitirmiştir.
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Bu sezon ise Bölgesel amatör ligde sezonu 23 Temmuz 2015 te açmış olup sezon öncesi 7 hazırlık
maçı oynamıştır.
Yapılan Hazırlık Maçları;
Balıkesir Belediyespor- Burhaniye Belediyespor (2-0)
Havran Belediyespor - Burhaniye Belediyespor (0-1)
Bigadiç Belediyespor-Burhaniye Belediyespor (0-1)
Barbaros Sefaspor –Burhaniye Belediyespor (2-2)
Ada spor – Burhaniye Belediyespor (0-4)
Burhaniye Belediyespor – Midillispor(Yunanistan takımı) (0-0)
Burhaniye Belediyespor – Balıkesir Belediyespor (1-0)
2015 Bölgesel Amatör lig 9 grup Maç sonuçları
1.Maç - 20 Eylül 2015 Erdek Belediyespor – Burhaniye Belediyespor (3-1)
2.Maç - 4 Ekim 2015 Burhaniye Belediyespor – Torbalıspor (0-1)
3.Maç - 18 Kasım 2015(erteleme maçı) Gönen Belediyespor –Burhaniye Belediyespor (0-1)
4.Maç - 18 Ekim 2015 Burhaniye Belediyespor – ÇiğliSpor (0-0)
5.Maç - 25 Ekim 2015 Kütahya Dumlupınar Ünv. – Burhaniye Belediyespor(0-1)
6.Maç - 8 Kasım 2015 Burhaniye Belediyespor – Salihli Kocaçeşme (0-1)
7.Maç - 15 Kasım 2015 Kütahyaspor – BurhaniyeBelediyespor (4-0)
8.Maç - 22 Kasım 2015 Burhaniye Belediyespor –İzmir Yeşilovaspor (1-2)
9.Maç - 29 Kasım 2015 BAY haftası
10.Maç - 6 Aralık 2015 Somalinyitspor – Burhaniye Belediyespor (1-1)
11.Maç - 13 Aralık 2015 Kütahya Kümaşspor –Burhaniye Belediyespor (0-0)
12.Maç - 20 Aralık 2015 Bilecik Özel idarespor – Burhaniye Belediyespor (0-4)
Burhaniye Belediye Spora bağlı Güreş Eğitimi
Belediye Spor Kulübüne bağlı Arslan SEYHANLI tarafından İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğüne
bağlı Okullarımızdan gelen talep doğrultusunda 35 Öğrenciye güreş eğitimi Haftanın 3 günü
Burhaniye Kapalı Spor Salonunda Belediyemiz Programı dahilinde Cumhuriyet Ortaokulu, İmam
hatip Ortaokulu, Nadir Tolun ortaokulu, Sübeylidere Mahallesinden ve Endüstri Meslek Lisesi
öğrencilerine Güreş eğitimi verilmiştir.
YEMEK YARIŞMASI
 Belediyemize ait Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinin 2. Katında Burhaniye Belediyesi Sanat
Evi, Kartanesi, ve Ülkü Acar Resim Atölyesinin Resimleri sergilenmiştir.
 Her yıl gelenek haline gelen yöresel yemek yarışmasına Burhaniye halkından yarışmaya 32 çeşit
yemek, börek ve tatlı katılmış ve dereceye giren yarışmacılara hediye olarak küçük altın
verilmiştir.
YARDIMLAR
1-YEMEK YARDIMLARI:
 İlçemizde ikamet eden yaşlı ve yatalak olan ailelere Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünce günde 1 öğün sıcak yemek yardımı 2015 yılı içerisinde toplam 28.800 öğün
dağıtılmıştır.
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2-ACEZE YARDIMI:
 İlçemizde ikamet eden fakir-yoksul hiçbir yerden geliri olmayan kişilere her ay aceze yardımı
yapılmış olup toplam 1955 adet aile yardımı yapılmıştır.
3-ASKERLİK YARDIMI:
 İlçemizde yaşayan maddi durumu iyi olmayan asker ailelerine askerlik bitimine kadar yardım
yapılmış olup toplam 278 adet aile yardımı yapılmıştır.
4-SOSYAL MARKET YARDIMI:
 İlçemizde yaşayan fakir-yoksul ailelere verilmek üzere ‘Var Mı Kullanmadığın Kıyafet Ver Onu
Yardım Et’ Projesi kapsamında vatandaşlarımızın kullanmadığı kıyafetleri evlerinden alınarak
sosyal marketimizde ihtiyaç sahiplerine verilmektedir.2015 yılı içerisinde toplam 1809 kişiye
kıyafet yardımında bulunulmuştur.
 Vatandaşlarımızın kullanmadığı fakat kullanılabilecek durumda olan beyaz eşya, yatak odaları,
salon takımları, koltuk vs. gibi malzemeler Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahipleri yerinde
incelenerek vatandaşların evlerine teslim edilmektedir.
 2015 yılı içerisinde toplam 122 kişiden eşya alınmış ve 149 aileye yardım edilmiştir.
5-ODUN YARDIMI:
 Park Bahçe Müdürlüğü tarafından kesilen ve hazırlanan odunlar Belediyemize müracaat eden fakir
ve yoksul ailelere ve Belediyemizden fakir maaşı alan kişiler olmak üzere toplam 10000 çuval odun
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edilmiştir.
6-OKUL YARDIMI:
 İlçemizde ikamet eden maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına 2015-2016 Eğitim ve
Öğretim Yılından okula giden öğrencilerin sınıflarına göre toplam 200 öğrenciye okul kıyafeti ve
kırtasiye yardımı yapılmıştır.
7-GIDA YARDIMI:
 İlçemizde 38 mahallede bulunan fakir ve yoksul ailelere Ramazan Bayramında 1520 kişiye erzak
yardımı yapılmış.
 İlçemizde ikamet eden maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara her ay kuru gıda yardımı yapılmış
olup 2015 yılında toplam 616 adet aile yardımı yapılmıştır.

8-BEZ YARDIMI:
 İlçemizde ikamet eden bebeği olup maddi durumu iyi olmayan ailelere her ay bebek bezi
yardımından bulunulmuştur. 2015 yılı içerisinde toplam 338 adet aile yardımı yapılmıştır.
9-MEDİKAL YARDIMLAR:
 İlçemizde ikamet eden engelli vatandaşlarımıza 2015 yılı içerisinde toplam 23 tekerlekli ve akülü
sandalye yardımında bulunulmuştur.
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10-PİLAV HAYIRLARIMIZ:
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce İlçemizde yakınlarını kaybeden cenaze sahipleri için
mezarlıklarda gelen misafirlere verilmek üzere 2015 yılı içerisinde toplam 150 tava pilav
yaptırılmıştır.
12- EV TEMİZLİKLERİ:
 İlçemizde ikamet eden yaşlı ve yatalak olan vatandaşlarımızın ev temizlikleri Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü personeli tarafından yapılmaktadır.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve
mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasaklı ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol, iç denetçi raporları
ile Sayıştay raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. 31/12/2015
Gülay BAYRAKTAR
Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.
Harcama Yetkilisi
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Burhaniye’mize hizmet sevdası yolunda verdiğimiz mücadelenin bir yıl daha geride bıraktık.
Bir yıllık faaliyet raporumuzu sizlere sunmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum.
Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde, günü kurtaran bir yönetim anlayışı yerine uzun vadeli,
projeler geliştirebilen, planlı ve programlı bir Belediyecilik anlayışını esas almış bulunuyoruz.
Belediyemiz, ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde, hiçbir ayırım yapmaksızın
yanında olmuştur. Hizmette eşitlik prensibi ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
6360 sayılı yasanın Belediyemiz üzerinde ekonomik açıdan oluşturduğu etkilere rağmen
kısıtlı imkanlarla bir çok alanda önemli hizmetler gerçekleştirilmiştir.
Faaliyet raporunda yer alan hizmetlerin gerçekleştirilmesinde emeği olan tüm meclis
üyelerimiz ile personelimize ve özellikle desteğini her zaman bizlerden esirgemeyen değerli
halkımıza teşekkür ediyorum.
01 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasını kapsayan Belediye Başkanlığımızın 2015
Yılı faaliyet raporunu arz ederim. Saygılarımla. 31/12/2015

Necdet UYSAL
Burhaniye Belediye Başkanı
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