T.C.
B A L IK E SİR İLİ
BURH ANİYE BELEDİYE BA ŞK A NLIĞ I
2014 Y IL I FA A LİY ET RAPORU

YAZI İSLERİ VE KARARLAR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 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 2014 Yılı içerisinde Temmuz ayı tatil olmak üzere 3 olağanüstü, 11 adet olağan
toplam 14 adet Meclis toplantısı ve 49 adet Encümen toplantısı yapılmıştır. 384 adet meclis kararı, 1.138
adet Encümen kararı alınmıştır.
Bir yıllık dönem içerisinde Belediyemize 13.438 adet dilekçe ile müracaatta bulunulmuş,
dilekçeler kayda alınarak ilgili birimlere sonuçlandırılmak üzere sevk edilmiştir. Gelen dilekçelerin
dışında sadece resmi kurum ve kuruluşlarla 13.174 adet yazışma yapılmıştır.
Evlenme ile ilgili 503 adet gelen ve giden evrak kaydedilmiştir. Bilgi Edinme Kanununa göre 105
adet başvuru yapılmış olup, dilekçe ve resmi yazışmalarla birlikte toplam 27.220 adet kayıt ve yazışma
yapılmıştır. 2014 yılı içinde 2.510 adet evrak postaya verilmiştir.
2014 yılı içerisinde 421 adet evlenme akdi gerçekleştirilmiş olup, bunun 15’i yabancı ülke
vatandaşı kadın ile gerçekleşmiştir. Ayrıca Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca 19 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 Başkanın Belediyemiz ile ilgili işleri
takip etmek üzere İl dışına çıktığı zamanlarda yerine vekalet 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.
BİM ER 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. 31/12/2014
Tamer MİDİLLİ
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Müdürü
Harcama Yetkilisi
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Belediyenin, katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde üretmesine katkıda
bulunulmuştur.
Başkanlık Makamının halka açık olmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmıştır.
Halkın, istek, ihtiyaç ve sorunları konusunda Belediye Başkanıyla görüşmesine ortam ve imkân
sağlanmıştır.
Vatandaşların katılımını sağlamak üzere, mahalle sorunlarını tespiti ve çözümlenmesi konusunda
mahalle halkıyla iletişim sağlanmıştır.
Vatandaşların, Belediye Başkanlığının tutum ve tavrıyla ilgili görüş ve düşüncelerini tespit amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırmalar yapılmıştır.
Demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde Başkanlık Makamı ile personel arasında iletişimi
sağlamak üzere kurum içi toplantılar organize edilmiştir.
Başkanlığın, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sosyal yardım
kuruluşları gibi örgütlerle diyaloğu sağlanmıştır.
Başkanlığın çalışma gündemi oluşturulmuştur.
Başkanlığın kitle iletişim araçlarıyla iletişimini sağlamak, Belediye hizmetlerinin yansıtılmasına,
halka duyurulmasına ilişkin beyanatları hazırlanmıştır.
Başkanlık Makamının yapılan ve yapılacak etkinlik ve hizmetlerini halka duyurmak amacıyla
belediyenin ilgili diğer birimleriyle çalışmalar yapılmıştır.
Belediye, yerel yönetimler ve Belediyeyi ilgilendiren yayınları izlenerek, gerekli görünenler
Başkanlık Makamına sunulmuştur.
Resmi ve özel günlerde ve yörenin örf-adet, gelenek-göreneklerini yaşatmak amacıyla Belediye
Başkanı ile halkın bütünleşmesini sağlanmıştır.
Belediye Başkanının, kentte halkı ilgilendiren sosyal, kültürel ve ekonomik toplantılara katılımı
konusunda gerekli özeni gösterilmiştir.
Şikâyet ve isteklerin ilgili birime iletilmesini sağlanmıştır.
Halkın Belediye çalışmalarına katılımı için yeni yöntemler geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır.
Basın sözcülüğü ünitesinin oluşumunu sağlamak için çalışmalar 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 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. 31/12/2014
Merve İNAN
Özel Kalem Müdürü
Harcama Yetkilisi

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALİ YILI GİDERLERİ
* İşçi ücretleri, ikramiye ve sosyal yardımlar giderleri

5.243.265,23

* Memur maaş giderleri

2.482.372,94
288.720,14

* Sözleşmeli personel maaş ve sosyal yardım giderleri
* Stajer öğrenci ücretleri

19.553,34

* Başkan - Başkan Vekili Ödeneği, Meclis, Encümen ödenekleri

179.462,42

* Emekli olan işçi personelin kıdem tazminatı giderleri

161.522,55
C em al Ç A V D A R

58.600,46

H a ka n S A T A R O Ğ L U

37.092,74

A li Y IL M A Z

65.829,35

* Emekli Sandığı ve SGK Kurum Ödemeleri

1.220.141,66

* Akaryakıt giderleri

2.398.288,91
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* Elektrik harcamaları giderleri

706.186,02

* Muhtaç aile yardımı (70,00TL.)

240.730,00

* Diğer sosyal yardımlar

165.108,66

* Muhtaç asker aile yardımı (80,00TL.)
* Burhaniye Belediyespor Külübü giderleri
* Araçların bakım onarım tamirat yedek parça giderleri
* Telefon ve posta giderleri
* Yapı tesis büyük onarım giderleri
* Kamulaştırma bedelleri
* Kırtasiye alımları
* İlan yayın giderleri

21.720,00
213.500,00
1.014.325,34
162.605,26
5.520.792,04
446.739,70
70.632,62
179.421,00

* Araç trafik sigorta giderleri

67.591,05

* Bilgisayar yazılım ve hizmet alımları

63.063,54

* Mahkeme harç ve giderleri ve yasal giderleri
* Diğer ödemeler
T a şıt, iş m a k in a s ı v e a r s a a r a z i k ir a la m a s ı g id e r le r i
T e m iz lik M a le z e m e A lım la r ı g id e r le r i

389.063,06
16.542.943,03
9 4 2 .6 6 9 ,3 3
1 2 .6 4 0 ,6 2

Y iy e c e k , i ç e c e k a lım la r ı g id e r le r i

1 2 1 .6 2 4 ,5 3

T e m sil, ta n ıtm a v e a ğ ır la m a g id e r le r i (d e v e g ü r e ş i m a s r a fla r d ı)

1 2 4 .7 2 4 ,0 0

T e m sil, ta n ıtm a v e a ğ ır la m a g id e r le r i (B a lık e s ir T a n ıtım G ü n . S t a n t k u r .)

6 .8 4 4 ,0 0

T e m sil, ta n ıtm a v e a ğ ır la m a g id e r le r i (2 5 .b u r h . Ö r e n f e s t . K o n s e r b e d )

1 5 8 .1 2 0 ,0 0

T e m sil, ta n ıtm a v e a ğ ır la m a g id e r le r i ( y a ğ lı p e h liv a n g ü r e ş i o r g .b e d .)

8 4 .9 6 0 ,0 0

T e m sil, ta n ıtm a v e a ğ ır la m a g id e r le r i ( tö r e n f u a r o r g .g id r .)

3 9 0 .7 6 9 ,1 4

T e m sil, ta n ıtm a v e a ğ ır la m a g id e r le r i ( D iğ e r ta n ıt. o r g .e tk in lik g id e r le r i)

3 0 3 .5 9 2 ,0 3

M ü ş a v i r f i r m a v e k iş ile r e ö d e m e le r ( e tü t p r o je b ilir k iş i g id .)

1 0 5 .6 3 4 ,7 2

M ü ş a v i r f i r m a v e k iş ile r e ö d e m e le r ( a r a ş tır m a v e g e liş ti. g id )
M ü ş a v i r f i r m a v e k iş ile r e ö d e m e l e r ( M ü t e a h h i t l i k h iz m e tle r i)
M ü ş a v i r f i r m a v e k iş ile r e ö d e m e le r ( d iğ e r f i r m a v e k işil. ö d .)

1 0 .8 7 7 ,0 6
2 .5 9 7 .3 6 1 ,9 1
1 8 2 .9 9 0 ,6 8

Ö z e l m a lz e m e a lım la r ı ( L a b a r a tu v a r ile k im y e v i m a lz e m e a lım la r ı)

1 6 .8 8 9 ,3 0

Ö z e l m a lz e m e a lım la r ı ( T ıb b i m a lz e m e v e ila ç a lım la r ı)

4 5 .2 7 1 ,1 2

Ö z e l m a lz e m e a lım la r ı ( Z ir a i m a lz . v e ila ç a lım la r ı)

5 8 .4 3 6 ,2 1

Ö z e l m a lz e m e a lım la r ı (M o b e s e s is te m in in k u r u lm a s ı)

5 3 .0 4 1 ,0 0

Ö z e l m a lz e m e a lım la r ı (G e r i d ö n ü ş ü m ç ö p k o n te y n e r i a lım la r ı)

6 9 .5 0 2 ,0 0

Ö z e l m a lz e m e a lım la r ı ( J im la s tik s e ti a lım ı)

3 2 .9 9 2 ,8 0

Ö z e l m a lz e m e a lım la r ı (A y d ın la tm a d ir e ğ i v e a r m a tö r a lım la r ı)

5 9 .7 3 7 ,5 0

Ö z e l m a lz e m e a lım la r ı (U la ş ım h iz m e tle r i iç in d a ta c a r d a lım ı)

8 8 .8 5 4 ,9 0

Ö z e l m a lz e m e a lım la r ı ( Y a ğ m u r s u y u h a ttı iç in b o r u a lım la r ı)

1 9 5 .0 8 9 ,4 0

Ö z e l m a lz e m e a lım la r ı (5 .0 0 0 to n lu k iç m e s u y u h a ttı b o r u a lım )
Ö z e l m a lz e m e a lım la r ı ( D iğ e r ö z e l m a lz e m e a lım la r ı)
G iy im v e k u ş a m a lım la r ı g id e r le r i
B ü r o v e iş y e r i m a l m a lz e m e v e m a k in e te ç h iz a t a lım g id e r le r i

5 4 .5 1 6 ,0 0
1 .0 0 3 .7 9 1 ,9 5
4 1 .3 9 7 ,9 2
3 9 1 .0 6 3 ,0 9

B ir lik , k u r u m v e k u r u lu ş la r a ö d e n e n (ille r b a n k a s ı)

1 .3 4 3 .2 1 0 ,1 8

D iğ e r tü k e tim m a l v e m a lz e m e a lım la r ı

1 .1 8 9 .8 6 0 ,4 4

* Araç alımları

99.157,63

* Personel yolluk giderleri

56.236,52

* Yolcu, yük taşıma ve geçiş ücretleri

TOPLAM

155.586,30

38.108.728,96
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2014 M A Lİ Y ILI G İD E R L E R İN KURUM SAL SIN IFLA N D IR ILM A SI
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

990.037,31

İnsan Kaynakları Birimi

465.011,42

Bilgi İşlem Birimi

134.441,33

Makine İkmal Birimi

248.604,15

Hukuk Birimi
Yazı İşleri Müdürlüğü

94.648,78
286.335,41

Zabıta Müdürlüğü

1.344.739,47

İtfaiye Müdürlüğü

142.928,84

Özel Kalem

282.998,83

Mali Hizmetler Müdürlüğü

3.047.990,90

Temizlik İşleri Müdürlüğü

4.533.328,78

Sağlık Hizmetleri Birimi

242.319,24

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

2.477.247,65

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1.218.068,15

Fen İşleri Müdürlüğü

13.738.759,66

Ulaşım Hizmetleri Birimi

1.039.843,34

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

5.429.740,67

Park ve Bahçe Müdürlüğü

1.755.817,06

Veterinerlik Birimi
Hal Birimi
Spor İşleri Birimi
Mezarlık ve Defin İşleri Birimi

307.578,64
3.636,08
233.788,00
56.075,87

İskele, Rıhtım, Liman ve Su Geçitleri Birimi

3.098,96

Kuva-yı Milliye Müzesi Birimi

3.288,82

Çevre Koruma Hizmetleri Müdürlüğü
TO PLA M

28.401,60
38.108.728,96

İC M A L
Personel Giderleri

8.374.896,62

Yatırım Harcamaları Giderleri

8.166.689,37

Diğer Cari Harcama Giderleri

21.567.142,97

2014 M A Lİ Y ILI G İD E R L E R İ TO PLA M I

38.108.728,96

2014 M A Lİ Y ILI G E L İR L E R İ
İller Bankası Payı

9.648.340,70

Emlak Geliri

2.729.374,29

Su Geliri

2.764.917,79

Çevre Temizlik Geliri
Kira Geliri

396.489,87
2.429.716,91

Atık Su Bedeli

917.433,27

Yol Harcamalarına Katılım Payı Geliri

256.813,61

Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı Geliri

188.254,85

Su Hizmetleri Harcamalarına Katılım Payı Geliri

149.052,94

Haberleşme Vergisi Geliri
Arsa Satış Geliri
Arazi Satış Geliri

25.601,06
2.036.000,00
114.346,52
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İlan Reklam Geliri

176.088,48

Hal Resmi

59.833,17

Otopark İşletmesi Gelirleri

61.415,96

Ulaştırma Hizmetleri Gelirleri

355.058,42

İdari Para Cezaları

106.101,82

Vergi ve Diğer Alacaklar Gecikme Zamları

650.985,66

Elektrik Tüketim Vergisi

916.170,90

Bina İnşaat Harcı

338.311,49

İşgaliye Harcı

793.563,66

Tellallık Harcı

34.826,51

Yangın sigorta vergisi

8.964,23

Kalite kontrol hizmet gelirleri

10.305,75

Ölçü ayar hizmet geliri

13.788,07

Kültürel ekonomik sağlık eğitim hizmetlerine ilişkin gelirler

708.435,88

Kurumlar hasılatı

910.943,84

Alınan bağış ve yardımlar

204.530,00

Faiz gelirleri

2.041.381,52

İşyeri açma izin harcı

53.771,00

Tatil günleri çalışma ruhsat harcı

30.777,00

Diğer gelirler

TOPLAM

592.736,84

29.724.332,01

İCMAL
Vergi Gelirleri

6.662.099,10

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

8.792.724,82

Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri

2014 MALİ YILI GELİRLERİ TOPLAMI

204.530,00
13.950.631,57
114.346,52

29.724.332,01

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 kullanıldığım, 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. 31/12/2014
Şakir AKOVA
Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi

HUKUK BİRİMİ
İlgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge hükümleri çerçevesinde; birime gelen ve giden resmi
evrak kayıt işlemlerinin Standart Dosya Planına göre yapılması ve muhafaza edilmesi yanında
yazışmaların Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak
yapılması sağlanarak;
S Hukuk Dairesi ile ilgili resmi yazı ve dilekçelere süresinde cevap verilmiş,
S
Belediyemiz lehine ve aleyhine açılan tüm davaların takibi yapılmış,
S
Mahkemelerle yazışmalar süresinde yerine getirilmiş,
S
Belediyemizin her türlü alacakları takip edilmiş,
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Dairelerce hazırlanan her türlü şartname ve sözleşmelerin kontrolü yapılmış,
Mal ve Hizmet alımlarının yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılması sağlanmış,
Başkanlık Makamına, Meclis ve Encümen Başkanlığı’na, Daire Müdürlüklerine, istenilen konularda
Yasalar, Yönetmelikler, Genelgeler ve Tebliğler doğrultusunda yazılı hukuk görüşü verilmiş,
S
Çalışan personelin yürürlükte olan mevzuata göre iş ve can güvenlikleri açısından gerekli tedbirlerin
alınması, kontrolü ve takibinin yapılması sağlanmış,
S
İmza Yetkileri Yönergesine göre Dairemize havale edilen dilekçe veya yazılarla ilgili Belediye
Başkanı’na bilgi verilmesi gereken konular takdir edilerek zamanında bilgi verilmiş,
S
Mevzuat gereği Büromuzca yapılması gereken sair tüm görevlerin yerine getirilmesi sağlanmış
olmakla;
S
02/01/2014 tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar Büromuza vatandaşlar ve resmi kurumlar tarafından
yapılan 1.012 adet başvuru gereği yapılarak sonuçlandırılmış,
S
Belediyemiz alacaklarının tahsili amacıyla ilgili birimlerle yapılan uyumlu işbirliği sonucu
tahsilatımız büyük oranda gerçekleştirilmiş, temerrütlerini ısrarla sürdürenler hakkında da zorunlu
olarak yasal yollara başvurulmuştur.
S
2014 yılında yargılama konusu olan dosyamız 78 adettir.
S
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. 31/12/2014
Firuze DOĞAN YAŞAR
Av. Feridun SOYKÖK
______________ Harcama Yetkilisi_____________________________________ Belediye Vekili_____________
İNSAN KA YN AK LARI VE E Ğ İT İM D A İR ESİ M ÜDÜRLÜĞÜ
2014 Yılı 50 Memur, 101 işçi, 4 Geçici işçi, 7 sözleşmeli, 15 stajyer öğrenci
a) M emura
:2.482.372,94
b) İşçi
:5.243.265,23
c) İşçi Kıdem Tazminatları
: 161.522,55
d) Başkan, Başkan Vekili, Meclis ve Encümen Üyeleri
: 179.462,42
d) Sözleşmeli Personel
: 288.720,14
e) Stajyer Öğrenci
: 19.553,34
Genel Toplam
: 8.374.896,62
Maaş tahakkuk ettirilerek ödeme yapılmıştır.
2014 Aralık ayı itibari ile Belediyemizin 50 memuru olup dağılımı şöyledir.
Genel İdare Hizmetleri
: 21
Zabıta Hizmetleri
: 11
Teknik Hizmetler
: 18
GEN EL T O PLA M
: 50
S
6360 sayılı yasa gereği Balıkesir Büyükşehir Belediyesince yürütülen hizmetlerde görev yapan
(İtfaiye, Su ve kanalizasyon, toptancı hali gibi) işçi ve memur personellerinin devir işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
S
6360 sayılı yasa gereği kapanan 1 adet belde belediyesinin işçi ve memur personellerinin intibakları
yapılarak devir alma işlemleri tamamlanmıştır.
S
Memurların On-Line sistemi ile her ay emekli kesenekleri işlemlerini Ankara Emekli sandığı Genel
Müdürlüğüne gönderilmiştir.
S
Memurların aylık maaş bordrolarının hazırlanarak ücretleri ödenmiştir.
S
Memurların derecelerine göre terfi işlemleri takip edilerek hareket onayları hazırlanmıştır.
S
Teknik memur personellerinin 3 er ay ara ile ek özel hizmetleri takip edilerek işleme konulmuştur.
S
50 Memurun 2014 yılı için eş ve tedavi beyannameleri alınarak dosyalarına konulmuştur.
S
İşçilerin maaş ve ikramiye bordrolarının hazırlanarak ücretleri ödenmiştir.
S
İşçilerin sigorta aylık bildirgeleri SSK On-Line sistemi ile Sosyal güvenlik Kurumunun ilgili
hesabına gelir ve damga vergilerinin ise Vergi Dairesine yatırılması sağlanmıştır.
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2014 Yılı içerisinde belediyemiz m uhtelif işyerlerinde çalışan Hakan Sataroğlu, Galip Akbaş (Vefat),
Cemal Çavdar, Ali Yılmaz isimli toplam 4 işçinin emeklilik işlemleri hazırlanarak emekli olmuştur.
2014 yılında okul ve yaz döneminde 28 öğrenciye staj yapma imkanı sağlanmıştır.
Belediyemizde çalışan tüm personellerin yer değiştirme, yıllık izin mazeret izni, sağlık izinleri
kartlarına işlenerek sicil dosyalarına kaldırılmıştır.
İş ve İşçi Kurumca istenen işyeri durum çizelgesi her ay düzenlenerek gönderilmiştir.
Personellerimizin bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla düzenlenen eğitim seminerlerine
katılmaları sağlanmıştır.
Belediyemizde çalışmakta olan tüm personellere Belediye kanunu ve mevzuatlar hakkında hizmet içi
eğitim verdirilmiştir.
Belediyemiz ile Balıkesir İş Kur İl Müdürlüğüyle imzalanan protokol gereğince belediyemizde
açılan İş Kur Noktası ile vatandaşlarımıza hizmet sunulmuştur.
Belediyemizde 657 sayılı yasaya bağlı memur personellerinin HİTAP bilgileri güncellenerek özlük
işlemleri tamamlanmıştır.
Belediyemiz İnsan kaynakları müdürlüğü olarak özel sektörce talep edilen eleman ihtiyaçlarının
karşılanması konusunda yardımcı olunmuştur.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 2014 yılı içerisinde 2638 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. 31/12/2014
Seda TAŞKENT
İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Müdür V.
Harcama Yetkilisi

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
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279 adet imar durumu düzenlenmiştir.
Yeni yapı, tadilat ve yenileme olmak üzere 326 adet inşaat ruhsatı düzenlenmiştir.
557 adet yapı kullanma ruhsatı izni verilmiştir.
Çeşitli konularda 4148 adet dilekçeye cevap verilmiştir.
299 adet encümene havaleli dosya ve dilekçe görüşülerek karara bağlanmıştır.
99 adet meclise havaleli dosya belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmıştır.
2014 yılı içerisinde toplam 11,5 hektarlık alanda 16 adet İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.
Ören Adramytteion Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılması işi
yüklenici tarafından tamamlanarak belediyemize teslim edilmiş ve meclis kararı alınarak plan
teklifi Büyükşehir belediyesine sevk edilmiştir. (45,7 hektar arkeolojik sit alanı koruma amaçlı
imar planı işi)
İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde 1,500 m2’lik alanda Dini tesis alanı cami amaçlı imar planı
değişikliği teklif soyası hazırlanarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuştur.
İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde 30.000 m2’lik alanda anaokulu, ilkokul, ortaokul, halk eğitim
alanı, belediye hizmet alanı ve Pazar alanı amaçlı imar planı değişikliği hazırlanarak belediye
meclis kararıyla onaylanmış olup, 5216 sayılı yasa gereği onaylanmak üzere Balıkesir
Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuştur.
İmar Planlarımızın sayısallaştırılması % 90 Oranında tamamlanmış olup 1/5000 Ölçekli Nazım
İmar Planı paftalarının tamamı güncelleştirilmiştir.
İlçemiz için 50 yıllık süreçte öngörülen proje dosyalarımız ve önerilerimiz 1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına İletilmiştir.
Ahmet Akın Kültür Merkezi binasının 1.katında resim atölyeleri, tiyatro çalışmaları, kadın
platformu, kadın danışma merkezi, kent konseyi ve derneklerin toplantı ve atölye çalışmaları için
tadilat projesi hazırlanmıştır. Mevcut binadaki tadilat tamamlanarak kullanımlarına sunulmuştur.
Bahçelievler Mahallesi Pazar yerinin yanında bulunan belediye hizmet alanına kafeterya- çay
bahçesi projesi çizilmiştir. Mevcut zabıta bürosu ve tuvaletler yenilenecektir. Proje kapsamında
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çocuk oyun alanı- park düzenlemesi yapılmış olup, projesi Fen işleri Müdürlüğüne teslim
edilmiştir.
Kızıklı Mahallesi çamlık mevkiinde piknik alanı düzenlemesi yapılmıştır. Mevcut binaların
tadilat projeleri hazırlanmış ve projesi Fen işleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
Börezli Mahallesi merkezinde içerisinde düğün salonunun da olduğu çok amaçlı belediye hizmet
binası için proje çalışması devam etmektedir.
Burhaniye Belediyesi hayvan barınağı için tadilat projeleri ve çevre düzenleme peyzaj projeleri
çizimi devam etmektedir.
Cumhuriyet Mahallesi Badem Alanı mevkiinde belediye hizmet alanına açık pazaryeri, sanat
atölyesi ve düğün salonunun bulunduğu kompleks proje çizimi devam etmektedir.
Mahkeme mahallesi mevcut pazaryeri bulunduğu bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı
yapılmış olup onay için Balıkesir Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. 2 katlı mevcut binanın
yerine 8 dükkân 40 dairenin bulunduğu ticaret+ konut projesi çizilmiştir.
Öğretmenler Mahallesi bölge otoparkının yanındaki belediye hizmet alanına sağlık ocağı projesi
çizilmiş ve uygulanmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
Kentsel dönüşüm çalışması ile mevcutta sağlıklı bina şartlarına sahip olmayıp; aynı zamanda alan
büyüklükleri nedeniyle yeni yapılaşma imkânları kısıtlanmış arsaların bulunduğu yapı adalarını
kapsayan bölgelerde çözüme öncelik vermeyi, etaplar halinde verilecek plan kararlarıyla şehir
bazında bütünselliği sağlayarak Burhaniye’nin tarihine, dokusuna yakışır yeni bir kent dokusu
sağlamayı hedeflemekteyiz. Memiş- Mahkeme Mahallelerinde 185 hektar alanı kapsayan I.Etap
ve Hacıahmet- Yunus Mahallelerinde 142 hektar alanı kapsayan II. Etap alanlardan; Hacıahmet
Mahallesinde bulunan 50 hektarlık ilk bölüm için plan ve proje çalışmaları devam etmektedir.
Bahçelievler Mahallesi Kemer Kooperatifi yanındaki yaklaşık 5100 m 2’lik park alanında çocuk
oyun alanı, spor aletleri ve basketbol sahasının da içinde bulunduğu proje çalışması yapılmış ve
Fen İşleri Müdürlüğünce uygulama aşamasına geçilmiştir.
İskele Mahallesi Dere Islah çalışması yapılan alanın yanında bulunan yeşil alan ile bir bütün
düşünülerek Organik Pazar yeri projesi ve çevre düzenleme projesi çizilmiştir.
İskele Mahallesi durak yanında atıl durumda bulunan oyun parkı için peyzaj düzenlemesi ile
birlikte revize proje çizilmiştir.
Ören Mahallesi Meydan arkasında atıl durumda bulunan oyun parkı için peyzaj düzenlemesi ile
birlikte revize proje çizilmiştir.
Pelitköy Mahallesi Güzel Ören Sitesi Erkam Sitesi, İkizler Sitesi talepleri üzerine daha birçok
siteye hitap edecek olana yeşil alan için oyun alanı ve spor aletleri içeren çevre düzenleme projesi
çizilmiştir.
Ören Mahallesi Ayhan Eryurtlu Parkı yakınında bulunan yeşil alanda kapalı ve açık tenis kortu
projesi çizilmiştir
Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı ilçe merkezinin batı girişi olması sebebiyle önem arz ettiğinden yaya
kaldırımları ve servis yollarının da yapılacağı Cadde ve peyzaj düzenleme projesi çizilmiştir.
Saip Hoca Bulvarı Bitkilendirme projesi hazırlanmış ve Park Bahçeler Müdürlüğünce uygulaması
tamamlanmıştır.
İskele Mahallesi Kaba ağaç caddesi 537. Sokakta bulunan belediyemize ait yeşil alan, oyun alanı
olarak projesi çizilmiş ve yerinde uygulanmıştır.
Seklik Mesire Alanı için piknik alanı, oyun alanları, spor aletleri, yürüyüş yolları, seyir terasları
ve kışında gelen ziyaretçilere hitap edecek çay bahçesi için proje çalışması devam etmektedir.
Sübeylidere ve Tahtacı Mahallesi kavşağında bulunan çamlık alanın mesire olarak düzenlemesi
için peyzaj projesi çizilmiş ve uygulanması için Fen işleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
İller Bankası Genel Müdürlüğüne Karınca Deresi Köprüsü İnşaatı için 1.308,159 TL. Tutarında
kredi talep dosyası hazırlanarak gönderilmiş ve Genel Müdürlükçe onaylanmış olup dosya Fen
İşleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
İller Bankası Genel Müdürlüğüne Kilitli Parke taşı, yağmur oluğu ve m uhtelif yol yapım
malzemeleri alım için 563.739,50 TL. Tutarında kredi talep dosyası hazırlanarak gönderilmiştir.
Genel Müdürlükçe onaylanma aşamasındadır.
Sekiz Eylül Çarşısı bitkilendirme projesi çizilmiş ve Park Bahçeler Birimince uygulanmıştır.
Pelitköy Rehabilitasyon Okulu Çevre Düzenleme Projesi çizilerek Kaymakamlık Makamına
sunulmuştur.
Yeni yapılan Ceza İnfaz Kurumu Çevre Düzenleme Projesi çizilerek uygulanması için ilgili
makama teslim edilmiştir.
İskele Mahallesi Y at Limanı arkası Çay bahçeleri üst örtüleri ile ilgili fikir projeleri çizilmiştir.
Öğretmenler Mahallesi Meydanına halkın ve mahalle muhtarının talebi üzerine Çay bahçesi
projesi çizilmiş ve Fen İşleri Müdürlüğünce uygulanmıştır.
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Küçük Sanayi Sitesi Bulvarı düzenleme projesi çizilerek uygulanması için Fen işleri
Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
S Şehit Turan Bayraktar Parkında bulunan çocuk oyun alanı için yeniden düzenleme projesi
çizilmiş ve Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
S 279000 m2 alanda İmar Yasasının 18. Madde uygulaması yapılmıştır.
S 16 Adet İmar uygulama dosyası hazırlanması ve 1588 m2 alanın Belediye adına ihdas edilerek
tapu tescilleri yapılmıştır.
S Belediyemize gelen tüm İmar uygulaması dosyalarının kontrolü yapılmıştır.
S 540 Adet binanın yerinde su basman ölçümlerinin kontrolü yapılmıştır.
S 570 Adet Harita Uygulama Sorumluluğu dosyanın kontrolü yapılarak su basman kotları
belirlenmiştir.
S Belediyemize gelen tüm cins değişikliği ve bağımsız bölüm dosyasının kontrolü yapılmıştır.
S İlçemiz Mahallelerinde yapılan Beton parke taş, bordür, oluk döşenen yollarının kot çalışmaları
ve asfalt yapılacak olan yolların zemin aplikasyonları yapılmıştır.
S Belediyemizce gelen tüm projelere altlık teşkil etmek üzere plan kot yapılmış ve projelerin
zeminde aplikasyonları yapılmıştır.
S Birimimiz tarafından 2014 yılında toplam 26 adet yapı tatil zaptı tutulmuştur. Bunlardan 3 adeti
mal sahipleri tarafından yıkılıp düzeltildi. 4 tanesinin yıkım kararı alınıp fen işlerine havalesi
yapıldı.15 adedi mahkemelik. 3 adedi ise ruhsata bağlanmıştır. 1 adedinin ise encümen para
cezası çıkarılmış yıkım kararı alınacaktır.
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 kullanıldığım, 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. 31/12/2014
Hülya BODUR
İmar ve Şehircilik Dairesi Müdür V.
Harcama Yetkilisi

FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Beton Parke Taş ve Granit Taş yapımı:
S Mahkeme Mahallesi Çukur Sokak ve Muhtar Sokakta tretuvar çalışması yapılmıştır.
*Kozak taşı söküm ve döşeme işçiliği 553,21mt.
*Beton bordür döşemesi 41,90 mt.
*Beton yağmur oluğu döşemesi işçiliği 248,60 mt
S Mahkeme Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı ve Bahçelievler Mahallesi 2759. Caddenin kaldırımları
yapılmıştır.
*885.00 m2 parke taş
*475 mt bordür
*220 mt yağmur oluğu
S Bahçelievler Mahallesi Avni Özpolat İlk Öğretim Okulu yanındaki otopark alanına beton parke taş
döşenmesi işçiliği ve m uhtelif sokaklardaki kozak taşı tamirat işçiliği yapılmıştır.
*699 m2 parke taş
*106.16 m2 kozak taşı
*190 m yağmur oluğu
S Ören Mahallesi Nurullah Ataç Caddesi üzerinde bulunan yeşil alanda tretuvar çalışması yapılmıştır.
*410 m2 parke taş
*358 mt bordür
*28 mt yağmur oluğu
*116 m2 beton parke taşı temizliği ve döşemesi yapılmıştır.
S Bahçelievler Mahallesi arkasında bulunan park düzenlemesi kapsamında ve Cumhuriyet Mahallesi İlk
Öğretim Okulu önünde bulunan otopark alanın beton parke taş döşenmesi ve m uhtelif yerlerde kozak
taşı tamiri ile Taylı caddesinde kozak taşı tamiri ve işçiliği yapılmıştır.
*Beton parke taş 996,74 m2
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*220,15 m2 kozak taşı 682,45 m2
*43 m yağmur oluğu 173,00 mt
*514,21 mt bordür döşenmesi 765,23 mt
İskele Mahallesi Kordon Boyu Caddesi sahil düzenlemesi kapsamında parke taş döşenmesi
yapılmıştır.
*1579 m2 parke taş
*228 m yağmur oluğu
*752 m t bordür
Ören Mahallesi Yaşam Motel önündeki otopark alanına ve Mahkeme Mahallesi Haşim Ağa Caddesi
üzerindeki kaldırımlara parke taş döşenmesi yapılmıştır.
*868 m2 parke taş
*264 m t bordür
*119.50 mt yağmur oluğu
*149 m2 kozak taşı söküm + döşeme işçiliği
Ören Mahallesi M. Şahabettin Önal çarşı caddesi düzenlenmesi için 500 m2 wash beton karo
döşenmesi işçiliği yaptırılmıştır.
Ören Mahallesi M. Şahabettin Önal çarşı caddesi düzenlenmesi için 600 m2 karo döşenmesi işçiliği
yaptırılmıştır.
İlçemiz Geriş mezarlığının tretuvar bordürleri, Ören Mahallesi 2088. Sokak tretuvarları yapılmıştır.
*Parke taş 407 m2
*Bordür 938 mt
*Yağmur oluğu 552 mt
İlçemizde tamiratı yapılması gereken cadde ve sokaklara parke taş döşenmiştir.
*Parke Taş 244,26
*Bordür söküm + döşeme 112,95 mt
*277,56 parke taş söküm + döşeme
İlçemizde tamiratı yapılması gereken cadde ve sokaklarda parke taş tamiri yapılmıştır.
*26,00 m2 parke taş söküm + döşeme
*Beton bordür söküm ve döşeme işçiliği 250,81
*Yağmur oluğu söküm + döşeme 7,50
Öğretmeler Mahallesi Ruhi Su Caddesinde tretuvar çalışması yapılmıştır.
*474.18 10x20 tretuvar taşı
*1228.01 m2 parke taş
*482.40 m bordür
*132.20 m yağmur oluğu
İlçemiz m uhtelif yerlerdeki tretuvarlarda söküm + döşeme işçiliği yapılmıştır.
*232.99 m2 parke taş
*240.98 m2 parke taş döküm + döşeme
*20.70 kozak taşı söküm + döşeme
*108.99 bordür döşeme
*31.85 yağmur oluğu döşemesi
Mahkeme Mahallesi Kömürcü Cemal Sokak ve Eski Sinema Sokakta parke taş döşemesi yapılmıştır.
*474,65 m2 8’lik parke taş
*107,52 m2 10x20 tretuvar taşı
*100.81 m2 bordür
*49.65 m t yağmur oluğu
İlçemiz Cadde ve sokaklarında kozak taşı söküm + döşeme yapılmıştır.
*223.23 kozak taşı söküm + döşeme
Öğretmenler Mahallesi Beyazıt Bulvarı tretuvar çalışması yapılmıştır.
*809,04 m2 10x20 tretuvar (malzemeli)
*517,60 mt bordür (malzemeli)
İlçemiz Öğretmenler Mahallesi Beyazıt Bulvarında tretuvar çalışması yapılmıştır.
*2117,63 m2 8’lik parke taş (malzemeli)
İlçemiz cadde ve sokaklarında tretuvar çalışması yapılmıştır.
*461,68 m2 parke taş
*336,80 m t bordür
*158 m2 parke taş söküm + döşeme
Öğretmenler Mahallesi Ruhi Su Caddesine 1.508,00 m2 parke taş, 495,40 m beton bordür ve 160,00
m beton yağmur oluğu döşenmesi yapıldı.
İskele Mahallesi Yelken Kulübü içerisine çevre düzenlemesi ve beton parke taş döşenmesi yapıldı.
*695,00 m2 beton parke taş
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*1720 m beton bordür
*Parke taş söküm + döşenmesi 232 m2
Öğretmenler Mahallesi Beyazıt Bulvarı parke taş döşemesi yapıldı.
*809,04 m2 tretuvara beton parke taş
*51,60 m beton bordür
*2.117,63 m2 beton parke taş
Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi ve bağlantı sokaklarına beton parke taş döşenmesi yapıldı.
*Sakarya Caddesine 4458,00 m2 beton parke taş
*Çifte Çeşme Sokak, Dalgıç Sokak ve Turan Çıkmazı 1.119.00 m2
Bahçelievler Mahallesi Pazaryeri yanı 2783 cad. kaldırımları pazaryeri duvarının geriye alınması
nedeniyle tekrar düzenlendi.
*232,99 m2 beton parke taş döşendi
*96,90 m beton bordür döşendi
Mahkeme Mahallesi Celal Toraman Caddesi, Mahkeme Mahallesi Kaymakam Özdemir Bey Cad.
beton parke taş döşemesi yapıldı.
*1.633,39 m2 kilitli beton parke taş
*545.68 m2 tretuvara parke taş
*488,00 m beton yağmur oluğu
*30.00 m beton bordür
Celal Toraman Anadolu Lisesi içerisinde beton parke taş döşemesi yapıldı.
*256,33 m2 beton parke taş
Bahçelievler Mahallesi 2776. Cad. beton parke taş döşemesi yapıldı.
*921.13 m2 kilit parke taş
*105,08 m beton bordür
*171.16 m2 tretuvara parke taşı
*193,20 m beton yağmur oluğu
Hürriyet Mahallesi 270 sokak ile 272 sokakta parke taş döşenmesi yapıldı.
*1.505,00 m2 beton parke taş
*488,00 m beton yağmur oluğu
*445.01 m2 tretuvara beton parke taşı
*72,85 m beton bordür
Mahkeme Mahallesi Aydemir Sokakta beton parke taş döşenmesi yapıldı.
*474,65 m2 kilitli beton parke taş
*49.6 m yağmur oluğu döşenmesi
*107.52 m2 tretuvara beton parke taşı
*100.81 m beton bordür
Ören Mah. İsmail Erez Cad. beton parke taş döşemesi yapıldı.
*1.156,51 m2 beton parke taş
*31.43 m beton bordür
Geriş Mezarlığı ve Börülce Mezarlığı çevre duvarları kenar kaldırımları yapıldı.
*335,85 m2 beton parke taş
*322.81 m beton bordür
Pelitköy Mah. Ece Sitesi yanı parke taş döşenmesi yapıldı.
*425 m2 kilitli beton parke taş
*129 m beton yağmur oluğu
*258 m2 tretuvara beton parke taşı
*132 m beton bordür
Pelitköy Mavi Bulut Sitesi yanı parke taş döşendi.
*258,34 m2 kilitli beton parke taş
*63 m2 tretuvara beton parke taşı
*92,63 m beton bordür
İskele Mah. 534 Sok. üzerinde yeşil alan düzenlenmesi, parke taş döşemesi yapıldı.
Çocuk oyun grubu konuldu.
*359,00 m2 beton parke taş
*216.00 m beton bordür
Haberkent yanı büfe çevresi düzenleme yapıldı.
*158,60 m2 beton parke taş döşendi
*758.00 m beton bordür döşendi.
Müjde Pabuçcuoğlu Anaokulu bahçesine parke taş döşendi.
*236,00 m2 beton parke taş döşendi.
Pelitköy Mah. İpek Kum Sitesi arkasına beton parke taş döşenmesi yapıldı.
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*653.89 m2 kilitli beton parke taş , *89 mt beton bordür
Kocacami Mah. Şevket Hoca Sokakta
*1162 m2 beton parke taş
*207 m yağmur oluğu
* 83 m bordür döşenmesi yapılmıştır.
Pelitköy İçmeler Mevkii ipek kum sitesi arkası, Pelitköy İsmail Rüştü Cirit Cad. Ece Sitesi yanı ve
Mavi bulut Sitesi yanı imar yolları için malzemeli parke taş döşenmesi yaptırılmıştır.
*2036 m2 parke taş,
*459 m bordür
*129 mt yağmur oluğu.
İlçemiz Geriş Mah. Sakarya Caddesinde
*975,65 m2 parke taş söküm + döşenmesi
*3 mt yağmur oluğu
* 726,83 mt bordür taşı taşı söküm + döşenmesi
*48,02 m2 kozak taşı söküm + döşenmesi yaptırılmıştır.
Bahçelievler Mah. Haberkent Sitesi yanında bulunan sahildeki kafe binanın yanına ve İskele Mah. ve
Ali Çetinkaya Cad. Akın aralığına
*758,60 m2 parke taş
*158,60 mt bordür taş
*40.00 m2 kozak taşı söküm + döşenmesi işçiliği yaptırılmıştır.
Ören Mah. Kumbağlar Caddesinde bulunan yeşil alanın önü, kaldırımları ile Mahkeme Mah.
Katipzade Osmanbey Sokakta
*135,65 m2 parke taş
*74,02 mt. bordür
* 347.20 m2 parke taş söküm + döşenmesi işçiliği yaptırılmıştır.
İlçemiz M uhtelif yerlerinde ve börülce mezarlığı, Cumhuriyet Ana Okulu bahçesine
*651,85 m2 parke taş
* 396,64 mt. bordür
* 60,42 mt. bordür söküm + döşeme
*206,05 m2 parke taş söküm + döşeme
* 35m2 kozak taşı söküm + döşenmesi yaptırılmıştır.
Ören Mah. Yaşam Motel yanında bulunan 2086. Sok. tretuvarlarına Bahçelievler kooperatif yanında
Mahkeme Mah. Akın Sokağa
*663 m2 beton parke taş
* 561 mt. beton bordür taşı
* 233 m2 kozak taşı döşenmesi yapılmıştır.
İlçemiz Cumhuriyet Mah. 23. Sokakta
*575.64 m2 beton parke taş
*180 m beton yağmur oluğu döşenmesi işçiliği yapıldı.
İlçemiz Cumhuriyet Mah. Zeytinkent Yapı Koop. Çevresinde
* 1.396.00 m2 beton parke taş
*789.00 m beton bordür döşenmesi işçiliği yaptırılmıştır.

İNŞAAT İSLERİ:
S
İlçemiz İskele Mahallesinde 16m 200 x 70 iç ölçülerinde ve 40 m 200 x 100 iç ölçülerinde yerinde
dökme menfez işçiliği yapılmıştır.
S
İlçemiz Öğretmenler Mah. Muammer Aksu Caddesi üzerinde 1.20 taban genişliği 0.70 m
genişliğinde, 0.70 yüksekliğinde ve 0.20 perde kalınlığında 300 m yerinde dökme menfez işçiliği
yaptırılmıştır.
S
İskele Mah. Güverte Restoran yanı ve Kızık Caddesine 200 x1.50 iç ölçülerinde projesine göre 9 m
boyunda 100 x 1.50 iç ölçülerinde projesine göre yağmur suyu menfezi ile 3 m boyunda 18 m
uzunluğunda tek taraflı perde yaptırılmıştır.
S
Cumhuriyet Mahallesi Kızık Caddesi üzerinde yağmur suyu hattı için 35 m 150x100 iç ölçülerinde
yerinde dökme menfez yaptırılmıştır.
S
Öğretmenler Mah. Sunar Sitesi önü 230 m uzunluğunda 60 x 65 cm iç ölçülerinde tabanı 148x20 m
ölçülerinde (perde kalınlıkları 18 m) betonarme menfez yaptırılmıştır.
S
Bahçelievler Mah. açık sebze pazarına 88,5 m tül uzunluğuna betonarme duvar işçiliği yapılmıştır.
S
İlçemiz Adyar Mevkii Doğan Sitesinin yanında 270 m2 açık menfezin üzerinin kapatılması ve yan
perde işçiliği yapılmıştır.
S
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Kızık Caddesi üzerinde 35 m 100 x 200 cm iç ölçülerinde yerinde
dökme menfez işçiliği yapılmıştır.
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Cumhuriyet Mahallesi Kızık Cad. üzerinde mevcut yağmur suyu menfezleri arasındaki kanalların
içerisine kazılarak kotunda 1000 lik 210 m malzemeli betonarme büz döşenmiştir.
Mahkeme Mah. Belediye Hizmet Binası yerleşkesi çevresindeki yağmur sularının deşarjı amacıyla
malzemeli ve işçilik dahil 210,70 mt. boyunda 300 lük yağmur suyu hattı yaptırılmıştır.
Öğretmenler Mah. M uammer Aksoy Caddesi Ruhi su Cad. ve Beyazıt Caddesine kullanılmak üzere
ortalama 65 cm yüksekliğinde 60 cm genişliğinde 19 cm et kalınlığında 700 m U şeklinde yağmur
suyu menfez işi yaptırılmıştır.
İlçemiz Nadir Tolun İlkokulu içerisinde öğrencilerin toplandığı alanda perdah makinası (helikopterli)
ile ortalama 10 cm kalınlığında 285 m 2 alana beton döktürülmüştür.
Madra dağından gelen E-87 Karayolu yanında biriken yağmur sularının tahliyesi için moil benzinlik
yanındaki yeşil alanda projesine göre betonarme kalıplı menfez işçiliği yaptırılmıştır. 101 mt.
İlçemiz Ören Mahallesi 1014 sokakta 198 m beton menfez (yağmur suyu) yapılmıştır.
İlçemiz Cumhuriyet Mah. Sanayi Cad. üzerinde bulunan yağmur suları için 34 m boyunda menfez ve
260 m 0 400 korige boru döşenmesi işçiliği yapıldı.
İlçemiz Cumhuriyet Mah. Kızık Cad. üzerinde Şarköy’den gelen yağmur suları için 210 m büz boru
döşenmesi işçiliği yapıldı.
İlçemiz Saip Hoca Bulvarı, Yılmaz Akpınar Bulvarı Eczacı Rasim Bulvarı, Katipzade Osmanbey
Sokak, Obus Cad. Huzurevi Cad. Ali Galip Bey Sokaktaki yağmur sularının drene edilmesi işi
yaptırılmıştır.
Askeriye içindeki yağmur sularının tahliyesi amacıyla 0 800 betonarme büz ile 260 m boyunda
yağmur suyu hattı yapılmıştır.
Ahmet Akın Kültür Merkezi içerisinde üst katta Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki
birimlerin kullanması amacıyla 700 m2’lik kapalı alan yapılmıştır.
Ahmet Akın Kültür Merkezi içerisinde oluşturulan yeni bölümlerin alçı sıva ve duvar boyası
malzemeli olarak yaptırılmıştır.
Geriş Mahallesi muhtarlık binası ve sağlık ocağı, stadyum duvarları, belediye pazar yeri sosyal
market binası ve cumhuriyet mahallesi muhtarlık binası ve sağlık ocağı iç badanaları yapılmıştır. 970
m2
Ahmet Akın Kültür Merkezinin iç badanaları yaptırılmıştır 290 m2
Öğretmenler Mahallesi Pazaryeri Sokak imalatı için 12 ton nervürlü BA demiri işçiliği yaptırılmıştır.
Öğretmenler Mahallesi M. Şahabettin Önal Çarşı Caddesi düzenlenmesi için 600 m2 tesfiye betonu
işçiliği yaptırılmıştır.
Öğretmenler Mahallesi M. Şahabettin Önal Çarşı Caddesi düzenlenmesi için 500 m2 tesfiye betonu
işçiliği yaptırılmıştır.
Eski belediye içerisindeki birimlerin Ahmet Akın Kültür Merkezine Taşınmasıyla ilgili Ahmet Akın
Kültür Merkezi Üst katında; Resim Atölyesi, Kadın Platformu, Tiyatro, Briç Salonu, Dernekler,
Kadın Danışma Merkezinden oluşmak üzere 800 m2 alan oluşturulmasıyla ilgili inşaat yapılıp
bitirilmiştir.
Müjde Pabuşcuoğlu Anaokulu bahçesinde 86 m2 kapalı alan oluşturulması amacıyla mevcur çelik
çatı üzerine Trapez kaplama yaptırılmıştır.
Taylıeli Mahallesinde 2013 sel felaketinde yıkılan taş istinat duvarının yeniden yapılmasıyla ilgili
560 m3 taş duvar imalatı yaptırılmıştır.
Sebze pazarı köylü tarafının içerisine zemin iyileştirilmesi yapılmıştır.
İskele mahallesi yelken kulübü yanından geçen dere yatağının zemin kotunun düşürülerek yanlarına
perde yapılması için proje hazırlanılarak ihaleye çıkılmış 8.80 m genişliğinde 126 m boyunda U kesit
betonarme kanal yapılmıştır.
Taylıeli mahallesi yağmursuyu çalışmaları kapsamında 95 m boyunda 2 x 1,5 m ebatlarında
betonarme menfez yapılmıştır.
Burhaniye sebze pazarı içerisine yağmur suyu hattı için 92m boyunda 200’lük hat döşenmiştir.
Taylıeli Mah. kanalizasyon hattı revüzyonu ile ilgili 214 m boyunda 300’lük hattı döşenmiştir.
Cumhuriyet Mah. Zeytinkent yanı 132 m boyunda 600’lük hat döşenmiştir.
Cumhuriyet Mah. Kuyu durağı’nın 70m boyunda 2 x 1.,5 ölçülerinde betonarme menfez yapılmıştır.
Kocacami Mahallesi Aliçetinkaya Cad. ve Aydınlık Cad. kesişimine ızgaralı menfez yapıldı.
Pelitköy Düğün Salonu komple tadilat yapılmıştır.
Pelitköy Mahallemize Spor Aletleri konularak park yapılmıştır.
Pelitköy Mahallemiz Sakızlı Mevkiine menfez yapılmıştır.
Pelitköy Merkezdeki durak yenilendi.
Pelitköy Pazaryeri Bölgesine 200 mt. korige boru döşenerek yağmur suyu hattı yapıldı.
Pelitköy Menzur Sitesi ve Aktepe Sitesi arasına beton yağmur suyu menfez yapıldı.
Pelitköy Okulunda bir sınıfa anasınıfı yapıldı. İçerisine duvarla bölünerek tuvalet ve lavabo konuldu.
Tabana laminant parke döşendi.
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Nadir Tolun Ortaokulu ve İlkokulu arasındaki duvarın üstüne yeşil panel çit yapıldı.
Sağlık Meslek Lisesi bodrum katı duvar ile bölünerek haltercilere yer yapıldı. Sıvası boyası yapıldı.
Celal Toraman Okulu bahçesindeki kamelya yapıldı.
Memiş Mah. Gazi Okulunda Atatürk Büstünün taban mermerleri ve korkuluğu yapıldı.
Hastane içi acil çıkış kapısı önünde biriken yağmur suları için boru döşenerek yağmur suyu hattı
bağlandı.
Mahkeme Mah. Gazhane Sokak ve Yıldız sokakta betonarme yağmur suyu menfezi yapıldı.(75mt.)
Öğretmenler Mah. yeni Pazar yeri çevresinde genişletme amacıyla ilave 1300 m2 beton atıldı.
Bahçelievler Mah. Kemer Sitesi yanında basketbol sahası için beton döküldü.

1 Adet Paletli Eskavatör İle 1 Ad. Lastikli Beko Loader Kiralanarak Dere Islah Çalışmaları
Yaptırılmıştır.
S
1.300 m
Sağlıca dere yatağı
S
525 m
Kuşca dere yatağı
S Hocazade dere yatağı
380 m
S
2.570 m
Taylıeli mezarlığı deresi
S
E-87 yanı iskele deresinden shell benzin istasyonuna kadar
1.500 m
S Hürriyet Mah. Kipa market arkası
720 m
S Bademalanı bulvarı
410 m
S Uysal bulvarı
310 m
S
1.100 m
Seklik tepesi Şarköy Mahallesi
S
510 m
Kızık Cad. Şarköy girişi
S Zeytincilik ihtisas bölgesi-Sanayi yanı
310 m
BASKİ BÜNYESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
S Vana odası 710 luk hattın vana bağlantılarının yapılmıştır.
S Vana odası tahliye ayağının yaptırılmıştır. 75 m
S Aydınlıgil kuyusuna yeni pompa indirilmiş ve toplama havuzuna bağlantısı yapılmıştır.
S 5000 tonluk depoya tahliyeden su verilmiş ve şehre bağlantısı tamamlanmıştır.
S Çınarlı su kuyusunun toplama havuzuna bağlantısı yapılmıştır.
S Agacıklı su kuyusundan TOKİ arkasındaki şehir şebekesi hat çekilmiş ve bağlantısı yapılmıştır.
S Vana odasının beton imalatları bitirilmiş ayrıca çatı ve merdiven talebi yapılmıştır.
S 200 tonluk toplama havuzunun çevre koruma duvarı yapılmış tel örgüsü çektirilmiştir.
S Vana odası için yapılan kolektörün vana odasına montajı yaptırılmıştır.
S Vana odasından Hacıahmet ve Kavakdibi şehir şebeke bağlantıları yapılmıştır 315 m.
MAL ALIMLARI:
S İlçemiz imar yollarında çalışmak üzere
*8243,50 kg baypass
*3604,58 kg temel malzeme (0-15)
*2945,97 kg kırma taş tozu (0-5)
S İlçemiz m uhtelif cadde ve sokak tamiratlarında kullanılmak üzere
*8’lik kilitli parke taş - 8000 m2
*6’lık parke taş - 3000 m2
*30 cm genişliğinde yağmur oluğu -500 m
*30 cm yüksekliğinde beton bordür
*20 cm yüksekliğinde yağmur oluğu - 3000 m
S İlçemiz muhtelit cadde ve sokaklarında kullanılmak üzere malzeme alımı yapılmıştır.
*8 cm ’lik kilitli beton parke taş - 5000 m2
*6 cm ’lik beton parke taş - 6000 m2
*30 cm genişliğinde yağmur oluğu - 2500 m
*20 cm yüksekliğinde beton bordür - 2500 m
*30 cm yüksekliğinde beton bordür - 500 m
S Öğretmenler Mahallesi kapalı pazaryeri ve m uhtelif işlerde kullanılmak üzere beton alımı
yapılmıştır.
*C25/30 beton - 344 m3
*C25/30 pompalı beton - 266 m3
*C16/20 beton - 19 m3
*C20/30 beton - 6 m3
S İlçemiz m uhtelif yerlerde kullanılmak üzere 2500 torba çimento alımı yapılmıştır.
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ELEKTRİK İŞLERİ:
S Hüsnü Pazarbaşı, Reha Yurdakul ve Ahmet Akın Kültür Merkezlerinde çeşitli etkinlikler için ses
düzenleri ve projeksiyon kuruldu.
S
Börülce mezarlığının yanındaki yolda 1 adet A tipi demir direk dikildi.
S
Ören yolu üzerindeki Led’li zeytin figürlerinden yanmayanlar yeniden onarıldı, yanmaları sağlandı.
S
Bahadınlı, Pelitköy ve Kızıklı mahallelerindeki su depolarına depo dolu- depo boş elektronik ikaz
sistemleri kuruldu.
S
Kızıklı köyünde tertiplediğimiz pehlivan güreşleri etkinliğinde ses düzeni kuruldu ve elektrik hattı
çekildi.
S
Bütün kavşaklardaki trafik sinyalizasyon sistemlerinin devamlı olarak bakımı ve onarımı yapıldı.
S
Şehirlerarası otobüs terminali binasına alınması planlanan jeneratör için İstanbul’a gidildi, Jeneratör
test edildi.
S
Dutluca Mahallemizde köy meydanına yapılan w c’lere elektrik tesisatı yapıldı.
S
Öğretmenler Mahallesindeki Muhtarlık binamızda sağlık ocağı için ayrılan odada elektrik tesisatı
yapıldı.
S Ağacık Mahallemizde, su kuyusuna elektrik sağlamak için mahallenin bütün elektrik şebekesi
direkleri ile beraber yenilendi.
S
Pelitköy Mahallemizde, sahilde Belediyemize ait konuk evlerinde elektrik tesisatları onarıldı.
S
Korucaoluk mahallemizin yaylarındaki mescitte aydınlatma sisteminin invertör cihazı bozuktu yenisi
takıldı.
S
Pelitköy sahilinde kordon boyu caddelerinde aydınlatma direkleri onarıldı, yol aydınlatıldı.
S
Öğretmenler Mahallesinde Beyazıt bulvarında yeni kaldırım çalışmasında, kaldırıma led lambalı
aydınlatmalar yapıldı.
S Ağacık Mahallelerinde, muhtarlığa ait binada elektrik tesisatı yapıldı, binaya elektrik bağlandı.
S Öğretmenler Mahallesinde Öğretmen meydanında çay ocağına elektrik tesisatı yapıldı ve bağlandı.
S Hüsnü Pazarbaşı kültür merkezinde bahçenin aydınlatılması için binanın duvarlarına 2 adet spot
lamba takıldı.
S
5000 tonluk su deposunun, manevra odasına şantiye elektriği aboneliği yapıldı.
S
İskele’de yat limanında gece pazarına 25 adet esnafa elektrik hattı çekildi, elektrik verildi.
S
Pazarbaşı Kültür Merkezi bahçesine kurulan Ramazan iftar çadırına elektrik tesisatı yapıldı.
S
Kızıklı Mahallemizde Belediyemizce yapılan Sinan Dede türbesine elektrik tesisatı yapıldı, elektrik
bağlandı.
S
Merkez pazaryerinin dış kısmında iftar sofraları kuruldu, buralara aydınlatma tesisatı yapıldı.
S
Pelitköy sahilinde gezinti yolunda kordon boyundaki umumi w c’lere aydınlatma tesisatı yapıldı,
elektrik bağlandı.
S Aydınlıgil su kuyusunda ana panodan yer altı kablosu ile pompa panosuna elektrik hattı çekildi,
panoya elektrik verildi, su pompası çalışır hale getirildi.
S
Fen işleri ve su-kanal işleri ekiplerinin şehrin çeşitli yerlerindeki çalışmalar sırasında kaza ile
kopardıkları yer altı kabloları onarıldı.
S
Ören’de tahta baraka dükkanlarının ortasındaki yürüme yolunda 6 adet 2 lambalı led’li 1 adet tek
lambalı led’li aydınlatma direği monte edildi.
S
Pelitköy’de merkezdeki camiye ait w c’lerin elektrik tesisatları onarıldı.
S
Pelitköy’de belediye binasının karşısındaki parkın lambaları tamamen yenilendi, park aydınlatıldı.
S
Bahadınlı Mahallesinde sağlık ocağı binasının elektrik tesisatı komple yeniden yapıldı.
S
Pelitköy sahil kesimindeki yerlerde ezan sesi isteyen vatandaşlarımız için camiler için yapılmış
telsizli anons cihazları direklere monte edildi.
S
Şehrimizin çeşitli yerlerine ezan sesinin duyulması için camilere bağlı telsizli anons cihazları takıldı.
S
Şehrimizin semtlerinde belediyemizin anonslarının duyulması için telsizli anons cihazları takıldı.
S
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunun bahçesine dikilen galvanizli bayrak direğine yer altı kablosu
ile elektrik bağlandı.
S
İskele yat limanında kurulan 5 adet sergi ve standa elektrik bağlandı.
S
Ören’de merkez gezinti yolunda festival için kurulan sergi ve stantlara elektrik tesisatı yapıldı.
S
25. Burhaniye- Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalinde bütün ekinliklerde ses düzenleri kuruldu,
elektrik ile ilgili talepler karşılandı.
S
Kırtık Mahallemizde Muhtarlığa ait bir binanın elektrik tesisatı yenilendi.
S
Ramazan ve Kurban Bayramlarında mezarlıklarda dua okunması için ses düzenleri kuruldu.
S
E.87 karayolu üzerindeki yaya üst geçidinde güvenlik kamerası sistemi kuruldu.
S
Sübeylidere Mahallesinde köy kahvesinin elektrik tesisatı onarıldı.
S
E.87 karayolunda eski Edremit yolu çıkışında trafik lambalarının ve belediyemize ait TAK’ın
elektriklerinin yanması için 800 m yer altı kablosu döşendi, lambaların yanması sağlandı.
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Kemer sitesinin yanında yeni düzenlemesini yapmakta olduğumuz yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor
alanında aydınlatmalar için alt yapı çalışmaları yapıldı.
Tüllüce tepesindeki 5000 m 2’lik su depomuzun önündeki binaya 4x6 yer altı kablosu çekilerek
elektrik sağlandı.
Öğretmenler Mah. Kordonboyu Caddesinde kaldırıma 2 adet led’li aydınlatıcı direği ilave edildi.
Öğretmenler Mahallesinde muhtarlık binasının üst katında sağlık ocağının elektrik tesisatı yapıldı.
İskele Mahallesi Adyar Sitesi yanındaki küçük parkta 4 adet aydınlatma direği dikildi.
Pelitköy Mahallesinde Kuran kursu binasının yanmış olan elektrik tesisatı yenilendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri için ses düzenleri kuruldu
Burhaniye Belediyespor’un 8 Eylül Stadında yaptığı müsabakalar için ses düzeni kuruldu.
Pelitköy Mahallesindeki düğün salonunda aydınlatmalarda eksikler tamamlandı, arızalar onarıldı.
Çoruk Mahallesindeki açılan kurs odasına elektrik ve aydınlatma sağlandı.
Ahmet Akın Kültür M erkezi’nde bulunan yerlere (kent konseri, kent tiyatrosu, kadın platformu v.b.)
telefon ve internet hatları bağlandı.
Hürriyet Mahallesi Muhtarlık Binasında sağlık ocağına ısıtıcı monte edildi.
Ahmet Akın Kültür M erkezi’nde Kent Tiyatrosuna 2 adet ısıtıcı monte edildi.
8 Eylül Stadında sporcu soyunma odalarında elektrik tesisatı onarıldı.
Ahmet Akın Kültür M erkezi’nde kadın platformunda tavanlara floresan armatürler takıldı.
Nadir Tolun İlk Okulunun duvarlarına spotlar takıldı okulun bahçesi aydınlatıldı.
Sübeylidere Mahallesinde Kuran kursu binasında elektrik tesisatının sigortaları yenilendi otomatik
sigortalar takıldı.
Encümen odasına projeksiyon cihazı ve perde monte edildi.
Meclis salonundaki ses tesisatı komple yenilendi.
Belediye hizmet binasında yeni gelen kurulan müdürlüklere telefon ve internet hatları çekildi.
Hayvan barınağına jeneratör alındı, jeneratör için elektrik tesisatı yapıldı.
Başkanlık makamı odasına tv tesisatı yapıldı.
Eski belediye binasına taşınan ulaşım hizmetleri biriminin elektrik, telefon ve data hatları yapıldı.
Pelitköy’de okulun bahçesindeki wc ye aydınlatma tesisatı yapıldı.
Bahadınlı Mahallesinde sağlık ocağı binasında elektrik tesisatı komple yeniden yapıldı.
11. Burhaniye Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Hasat festivalinde bütün etkinliklerde ses düzenleri
kuruldu. Meydanda ve Bayraktar Parkında kurulan stantlarda aydınlatma tesisatları yapıldı.

KIRSAL MAHALLELERE HİZMET BİRİMİ
S Ağacık Mahallesinde mevcut tuvalet onarımı için 50 m2 seramik, 60 adet tuğla verildi. WC
aydınlatılması yapıldı.
S Ağacık Mahallesi içerisine 3 adet çöp konteynerı, 2 adet bank yerleştirildi.
S Ağacık Mahallesinde okul bahçesine çocuk oyun grubu monte edildi.
S Ağacık Mahallesinde yıllardan beri çatlak olan ve su kaçıran eski su deposu onarıldı.
S Ağacık Mahallesinde atıl durumda bulunan sondaj kuyusunun izinleri alınarak elektrik hattı yapıldı,
motopompun artezyene kurulumu yapıldı, artezyen ile depo arası boru bağlantısı yapılarak su
mahalleye bağlandı.
S Ağacık Mahallesinde muhtarlık binası onarımı yapıldı.
S Ağacık Mahallesi eski okul binası restore edilerek sağlık ocağı olarak yeniden düzenlendi. (çatı
aktarımı, iç ve dış sıva yapımı, iç ve dış boya yapımı, pencerelerin onarılması, bahçe tanzimi,
elektrik aydınlatması)
S Ağacık Mahallesinde toplam 1.091 m2 parke taşı işi yapılmıştır. (Sağlık ocağı yolu)
S Ağacık Mahallesinde BASKİ ekiplerinin açmış olduğu ve araçların bozduğu yaklaşık 7 sokakta
parke taşların onarımı yapıldı.
S Avunduk Mahallesinde eski okul binası önüne çocuk oyun grubu kuruldu.
S Avunduk Mahallesi içerisine 3 adet çöp konteynerı ile 2 adet bank yerleştirildi.
S Avunduk Mahallesi sakinlerine Belediye Sağlık ekiplerince hipertansiyon ve diabet konusunda halkı
bilinçlendirmek üzere eğitim çalışması yapıldı.
S Bahadınlı Mahallesi tuvalet tam ir ve bakımı yapıldı.
S Bahadınlı Mahallesi greyder ile arazi yolları açımı yapıldı.
S Bahadınlı Mah. okul bahçesine 4 ’lü jim nastik aleti takıldı.
S Bahadınlı Mahallesi okul bahçesi içerisine 1 adet atık kağıt ve cam kumbarası, 2 adet büyük çöp
konteynerı, 6 adet ayaklı çöp kovası okul bahçesine monte edildi.
S Bahadınlı Mahallesi içerisine Park Bahçe Birimince 4 adet çöp konteynerı, 2 adet bank yerleştirildi.
S Bahadınlı Mahallesi Sağlık ocağı iç ve dış sıva işi tamamlandı, çatısı aktarıldı. Pvc kapı ve
pencereleri takıldı. 3 odanın tavanları pvc lambiri yapıldı. İç ve dış boya işi tamamlandı.
S Bahadınlı Mahallesinde toplam 2.400 m2 parke taş işi yapılmıştır.
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Bahadınlı Mahallesinde içme suyu deposunun kapakları yeniden yapıldı.
Bahadınlı Anaokulu ve ilkokul okulu (8 adet) eski sınıf kapıları değiştirildi. Bahçede bulunan araç
giriş kapısı eski ve tehlikeli olduğu için yerine raylı yeni kapı yapıldı.
Bahadınlı Mahallesi üst sokaktaki kanalizasyon hattı döşendi.
Bahadınlı Mahallesi zeytinlik yollarının açılması sağlandı.
Börezli Mahallesinde Belediyemizce tuvalet yapım işi tamamlandı.
Börezli Mahallesinde mevcut okul bahçesine 4 ’lü jim nastik aleti monte edildi.
Börezli Mahallesi içerisine 4 adet çöp konteynerı 2 adet bank yerleştirildi.
Börezli Mahallesinden cezaevine bağlantılı olan ana yolun genişletmesi yapılarak stabilize yapım işi
tamamlandı.
Börezli Mahallesinde tehlike arz eden ve kapağı olmayan foseptiğin yeni 5 adet beton kapak
yapılarak yerine monte edildi.
Börezli Mahallesi Zeytinlik yollarında kepçe ve greyder çalıştırıldı.
Börezli Mahallesinde meydanda bulunan cami yolunda bozuk olan 154,92 m2’lik parke taş alan
sökülerek yağmur su oluğu ile yeniden düzenlendi.
Çamtepe Mahallesi mevcut tuvaletin bakım ve onarımı yapıldı.
Çamtepe Mahallesinde bulunan okul bahçesine çocuk oyun grubu kuruldu.
Çamtepe Mahallesi içerisine 2 adet çöp konteynerı 2 adet bank yerleştirildi.
Çoruk Mahallesinde mevcut tuvaletlerin bakım ve onarımı yapıldı.
Çoruk Mahallesinde içerisine 3 adet çöp konteynerı 2 adet bank yerleştirildi.
Çoruk Mahallesi eski okul binası bahçesine çocuk oyun grubu monte edildi.
Çoruk Mahallesinde toplam 3.591 m2 parke taşı işi yol yapılmıştır.
Çoruk Mahallesinde atıl durumda bulunan ve tehlike arz eden okul binası Milli Eğitim Müdürlüğü
izniyle yıkımı gerçekleştirilmiştir.
Çoruk Mahallesini ana yola bağlayan mevcut yolun üzerine menfez (köprü) yapıldı.
Çoruk Mahallesi mezarlık duvarlarının tamiratı yapıldı.
Çoruk Mahallesi girişinde 2 adet imar yolu açıldı.
Çoruk Mahallesi muhtarlık binası ve bağlantılı binaların çatıları aktarılarak tadilatı yapıldı. Dış cephe
boyaları yapıldı.
Dutluca Mahallesi okul bahçesine 4 ’lü jim nastik aletleri monte edildi.
Dutluca Mahallesi mevcut tuvaletlerin onarımı yapıldı.
Dutluca Mahallesi okul bahçesine çocuk oyun gurubu kuruldu.
Dutluca Mahallesi içerisine 3 adet çöp konteynerı 2 adet Belediye yazılı bank yerleştirildi.
Dutluca Mahallesi dağda 6 yerden su toplanarak subaşı yapıldıktan sonra 6 km ishale hattı döşenerek
mahalleye su getirildi.
Dutluca Mahallesi eski tuvalet onarılarak kalebodur, kapı ve pencereleri ve sıhhı tesisat değiştirildi.
Dutluca Mahallesinde atıl durumda bulunan bina yeniden tadilat yapılarak aşevine dönüştürüldü.
Dutluca Mahallesinde 1 adet mahalle fırını yapıldı.
Dutluca Mahallesinde toplam 650 m2 parke taşı işi yapıldı.
Dutluca okul yolunda yıkılan menfezin yerine komple yeni menfez yapıldı.
Hacıbozlar Mahallesinde mevcut tuvaletin bakım ve onarımı yapıldı.
Hacıbozlar Mahallesinde dere ıslahı için 4 adet 800’lük korige boru gönderildi derenin ıslahı yapıldı.
Hacıbozlar Mahallesi içerisine 4 adet çöp konteynerı ve 2 adet bank yerleştirildi.
Hacıbozlar Mahallesinde mevcut okul bahçesine çocuk oyun gurubu monte edildi.
Hacıbozlar Mahallesinde 400 m2 kozak taşı Belediyemizce karşılanmış ve yol yapımına
başlanacaktır.
Hisar Mahallesi içerisine 3 adet çöp konteynerı 2 adet bank yerleştirildi.
Hisar Mahallesi mezarlık yolunda kazı yapılarak korige boru ile yaklaşık 300 m ’lik kanalizasyon
hattı döşendi. (Su ve Kanal Müdürlüğü geçmeden önce)
Hisar Mahallesinde 420 m2 parke taş döşeme işi yapıldı.
Hisar Mahallesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı çamur ve bozuk olan toprak yol greyder
ve silindir ile malzeme serilerek stabilize yol haline getirildi.
Hisar Mahallesi mezarlık arkasında bulunan yola dolgu malzemesi ve ince malzeme serilerek
vatandaşların daha rahat ulaşım yağması sağlandı.
Karadere Mahallesinde mevcut tuvaletlerin onarımı yapıldı.
Karadere Mahallesinde eğitim verilen okula 4 ’lü jim nastik aletleri monte edildi.
Karadere Mahallesine çocuk oyun gurubu monte edildi.
Karadere Mahallesi içerisine 4 adet çöp konteynerı ve 2 adet bank monte edildi.
Karadere Mahallesi merkezde bulunan ve çatlak olan su deposunun tadilatı yapıldı.
Karadere Mahallesi güzle yaylasına 50 m3 yeni su deposu yapıldı.
Karadere Mahallesi üst sokaktaki kanalizasyonu olmayan yerlerin kanalizasyonu yapıldı.
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Karadere Mahallesinde 5 adet yayla yolunun greyder ve kepçe ile açılması sağlandı.
Karadere Mahallesinde mevcut taşların döşenmesi için yaklaşık 590 m2 parke taş döşeme işi yapıldı.
Karadere Mahallesi çocuk oyun grubunun tehlikeli olan dere kenarındaki bölümü etrafına tel çekildi.
Kırtık Mahallesinde mevcut bina için 80 m2 seramik gönderildi.
Kırtık Mahallesi sakinlerine Belediye Sağlık ekiplerince hipertansiyon ve diabet konusunda halkı
bilinçlendirmek üzere eğitim çalışması yapıldı.
Kırtık Mahallesinde okul bahçesine 4 ’lü jim nastik aletleri monte edildi.
Kırtık Mahallesinde okul bahçesine çocuk oyun grubu monte edildi.
Kırtık Mahallesi içerisine 3 adet çöp konteynerı ve 2 adet bank yerleştirildi.
Kırtık Mahallesi Muhtarlık binası iç ve dış sıvası yapıldı. PVC pencere, kapıları yapıldı.
Kırtık Mahallesinde dağda bulunan su başında toplama çalışması yapılarak 250 m 63’lük boru ile
ishale hattına bağlantısı yapılarak mahalleye su getirildi.
Kırtık Mahallesinde mevcut taşların döşemesi toplam 950 m2 yapıldı.
Kırtık Mahallesindeki zeytinlik yollarının açılması sağlandı ve zemininde bulunan ve araçların
geçmesini zorlaştırılan büyük kayalar söküldü.
Kırtık Mahallesinde Belediyeye ait Bakkal dükkânı içerisine kalebodur döşemesi yapıldı.
Kızıklı Mahallesinde tuvaletlerinin bakım ve onarımı yapıldı.
Kızıklı Mahallesince kullanılan artezyen kuyusu boruları ve motopomp değiştirilerek yenisi monte
edildi.
Kızıklı Mahallesinde okul bahçesine 4 ’lü jim nastik aletleri monte edildi.
Kızıklı Mahallesinde okul bahçesine çocuk oyun grubu monte edildi.
Kızıklı Mahallesi içerisine 5 adet çöp konteynerı ve 3 adet bank yerleştirildi.
Kızılı Mahallesi içerisinde 1 adet mahalle fırını yapıldı.
Kızıklı Mahallesi Muhtarlık binası oda zemini laminant parke yapıldı. Bina iç ve dış boyası yapıldı.
Kızıklı Mahallesinde wc tesisatları yenilendi ve dış cephe boyası yapıldı.
Kızıklı Mahallesine bağlantı yolu ile arazi yollarını bağlayan menfez köprünün tadilatı yapıldı.
Kızıklı Mahallesi Sinan Dede aş evi içerisine ve wc lerin seramik ve yer karosu döşeme işi
tamamlanmış olup, pencere ve kapıları PVC yapıldı.
Kızıklı Mahallesinde toplam 3.304 m2 parke taş işi yapıldı.
Kızıklı Mahallesinde bulunan eski okulun çatısı aktarıldı.
Kızıklı Mahallesi su deposu güneş enerji sistemi otomatik kapanması için şamandıralı sistem
kuruldu.
Kızıklı Mahallesi E-24 karayoluna bağlanan yol üzerinde yıkılma tehlikesi bulunan beton menfez
köprü demir kalıpları döşenip hazır beton ile tadilatı yapıldı.
Kızıklı Mahallesi mevcut sağlık ocağı tadilatı, iç ve dış boyası tamamlandı.
Kızıklı Mahallesi çamlık mevkiinde bulunan mesire yeri bina tadilatına başlandı.
Kurucaoluk Mahallesinde tuvaletlerinin bakım ve onarımı yapıldı.
Kurucaoluk Mahallesi içerisine 3 adet çöp konteynerı ve 2 adet bank yerleştirildi.
Kurucaoluk Mahallesi yaylası 4 km ishale hattı için kazı yapıldı, boruları alındı. Döşeme işine
başlandı.
Kurucaoluk yaylasına 40 tonluk su deposu yapıldı.
Kurucaoluk Mahallesi mevcut su deposunun üstü açık olan kapaklarının değiştirildi.
Kurucaoluk Mahallesinde tehlike arz eden çocukların oyun oynadığı eski okulun Milli Eğitim
Müdürlüğü izniyle yıkımı yapıldı.
Kurucaoluk yaylasında kullanılan ve arızalanan güneş enerji sistemi aküleri yerine daha güçlü aküler
takıldı.
Kurucaoluk yaylasına giden yayla yolunun greyder ve kepçe ile açımı sağlandı.
Kurucaoluk Mahallesi mevcut taşların döşenmesi için 500 m2 parke taş döşenmesi yapıldı.
Kurucaoluk Mahallesi içerisinde bulunan ve demir korkuluk olmadığından tehlike arz eden kaydırma
menfez üzerine demir korkuluk yapıldı.
Kuyucak Mahallesi kahvehanesinde kullanılmak üzere 50 m2 seramik gönderildi.
Kuyucak Mahallesinde tuvaletlerin bakım ve onarımı yapıldı.
Kuyucak Mahallesi içerisine 2 adet çöp konteynerı ve 2 adet bank yerleştirildi.
Kuyucak Mahallesi içerisine çocuk oyun grubu monte edildi.
Kuyucak - Çamtepe arasındaki yolun açımı yapıldı.
Kuyucak Mahallesinde vatandaşların kullandığı yağışlardan bozulan zeytinlik yolun açımı yapıldı.
Kuyucak Mahallesinde su 200 m başında çalışma yapılarak mahalleye suyun ulaştırılması sağlandı.
Kuyucak Mahallesinde bulunan mevcut taşların döşenmesi için 300 m2 parke taş işçilik talebi
yapıldı.
Kuyumcu Mahallesinde tuvaletlerin bakım ve onarımı yapıldı.
Kuyumcu Mahallesi içerisine 3 adet çöp konteynerı 2 adet bank monte edildi.
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Kuyumcu Mahallesinde eğitim veren okul bahçesine çocuk oyun grubu monte edildi.
Kuyumcu Mahallesinde okul bahçesine 4 ’lü jim nastik aletleri monte edildi.
Kuyumcu Mahallesinde yaylaya giden yolun greyder ve kepçe ile açımı sağlandı.
Kuyumcu Mahallesi meydanında bulunan ve Belediyeye geçen eski kerpiç duvarın yıkımı yapılarak
meydan genişletildi.
Kuyumcu Mahallesinde Belediyeye ait kahvehanenin wc onarımı yapıldı (kalebodur, fayans, pisuvar
ve lavabolar değiştirildi), su gider kanalları açıldı, soba baca yeri değiştirildi.
Kuyumcu Mahallesinde fıstık çamlarının bulunduğu bölgelere vatandaşların ulaşması için greyder ve
kepçe ile yol açımı yapıldı.
Sarılar Mahallesinde mevcut tuvaletlerin bakım ve onarımı yapılmıştır.
Sarılar Mahallesinde Belediyemize ait mahalle kahvesinde ses sorunu nedeniyle iç tavan için 3.700
TL’lik ses yalıtım sistemi döşetildi ve spot lamba ve tavan ankrajları Belediyemiz Elektrik ekibince
yapıldı.
Sarılar Mahallesinde içme suyu şebeke hattında kullanılmak üzere 500 mt boru gönderildi.
Sarılar Mahallesinde meydanında yapılan yeni wc tuvaletin tüm sıhhi tesisat ve armatörleri
Belediyemizce karşılanmıştır. Dış sıva yapımı da Belediyemizce program dahilinde yapılacaktır.
Sarılar Mahallesi meydanında fırın yapımı için inşaat malzemeleri Belediyemizce karşılandı.
Sarılar Mahallesinde kullanılmak üzere 2 adet çöp konteynerı ve 2 adet bank yerleştirildi.
Sarılar Mahallesi meydanına çocuk oyun grubu monte edildi.
Sarılar Mahallesinde su sıkıntısının giderilmesi için suyun başında toplama yeri yapıldı. Yaklaşık
100 m ’lik hattın borusu değiştirilerek, su sorunu çözüldü.
Şahinler Mahallesinde eski okul bahçesine çocuk oyun grubu monte edildi.
Şahinler Mahallesine 3 adet çöp konteynerı ve 2 adet bank yerleştirildi.
Şahinler Mahallesinin su sıkıntısı için Ağacık mahallesinde faaliyete geçirilen artezyenden depoya
gelen suyun fazlalığı Şahinler hattına bağlandı.
Şahinlerde meydana gelen su patlaklarında açılan toplam 10 yerin parke taş tamiratı yapıldı.
Şarköy Mahallesinde mevcut tuvaletlerin bakım ve onarımı yapıldı.
Şarköy Mahallesinde eğitim veren okula jim nastik aletleri monte edildi.
Şarköy Mah. okuluna çocuk oyun grubu monte edildi.
Şarköy Mahallesi içerisinde 4 adet çöp konteynerı ve 2 adet bank yerleştirildi.
Şarköy Mahallesi içerisinden geçen su hattında meydana gelebilecek patlamalarda suyun akışını
durdurmak üzere 2 adet yere vana monte edildi.
Şarköy Mahallesinde çocuk parkında yıkılan istinat duvarı yeniden örülerek sıva yapıldı.
Şarköy Okulu öğrencilerin çıkış yaptığı, araçların geçtiği bozuk ve çamur olan yola asfalt yaması
yapıldı.
Sübeylidere Mahallesinde mevcut tuvaletlerin bakım ve onarımı yapıldı.
Sübeylidere Mahallesinde meydan düzenlenmesi için 200 m2 parke taş gönderildi.
Sübeylidere Mahallesinde Belediyeye ait kahvenin tadilatı (iç duvarların boya işleri, fayans, elektrik
kabloları değiştirildi.
Sübeylidere Mahallesi Muhtarlık odası 20 m2 seramik döşemesi yapıldı. Bina içi boyası yapıldı.
Mevcut w c’nin iç tesisat malzemeleri, temiz ve pis su giderleri yeniden yapıldı
Sübeylidere Mahallesine 3 adet çöp konteynerı ve 2 adet bank yerleştirildi.
Sübeylidere Mahallesi meydanında bulunan Belediye kahvesi önünde yıkılma tehlikesi olan
gölgeliğin yerine demir profilden gölgelik yapıldı.
Sübeylidere Mahallesinde bulunan caminin dış cephe boya işi yapıldı.
Sübeylidere Mahallesinde mevcut taşların döşenmesi için yaklaşık 500 m2 parke taş işi yapıldı.
Tahtacı Mahallesinde mevcut tuvaletlerin bakım ve onarımı yapıldı.
Tahtacı Mahallesi içerisine 2 adet çöp konteynerı ve 2 adet bank yerleştirildi.
Tahtacı Mahallesinde eski okul bahçesinde bulunan ve bozulan çocuk oyun grubu tadilat yapılarak
kullanılır hale getirildi.
Tahtacı Mahallesinde atıl durumda bulunan ve tehlike arz eden okulun, Milli Eğitim Müdürlüğünün
izniyle yıkımı yapılmıştır.
Tahtacı Mahallesinde toplam 1.126 m2 parke taş işi yapılmıştır.
Taylıeli Mahallesi sergi salonu yanına çocuk oyun grubu monte edildi.
Taylıeli Mahallesi sergi salonu yanına jim nastik aletleri monte edildi.
Taylıeli Mahallesi içerisine 2 adet çöp konteynerı ve 2 adet bank yerleştirildi.
Taylıeli Mahallesini Ağacık Mah.sine bağlayan ve çok bozuk olan yolun açımı yapıldı.
Taylıeli Mahallesinde toplam 1.680 m2 parke taş döşeme işi yapıldı. Taş döşeme esnasında döşeme
yerinde kayaların denk gelmesi nedeniyle kırıcı ekibi çalıştırıldı.
Taylıeli Mahallesinde su deposunda arızalanan güneş enerjili klorlama sistemi yerine yenisi monte
edildi.
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Yabancılar Mahallesi içerisinde kullanılmak üzere 3 adet çöp konteynen ve 2 adet bank yerleştirildi.
Yabancılar Mahallesi içerisinde toplam 850 m2 parke taş döşeme işi yapıldı.
Yabancılar Mahallesinde eski okul bahçesine çocuk oyun grubu monte edildi.
Yaylacık Mahallesinde mevcut tuvaletlerin bakım ve onarımı yapıldı.
Yaylacık Mahallesi içerisine çocuk oyun grubu monte edildi.
Yaylacık Mahallesi içerisine 2 adet çöp konteynerı ve 2 adet bank yerleştirildi.
Yaylacık Mahallesinde atıl durumda bulunan eski okul binasının Milli Eğitim Müdürlüğünün izniyle
yıkımı yapıldı.
S Yaylacık mahalle çıkışı ile Avunduk bağlantı yolun genişletme çalışması yapıldı.
S Yaylacık zeytinlik yolunda kepçe ile yolun düzeltilmesi sağlandı.
S Yunuslar Mahallesi ile Hacıoba köyü arasında kullanılan ve çok bozuk olan yola 4 kamyon malzeme
serilerek yolun açımı sağlandı.
S Yunuslar Mahallesinde mevcut tuvaletlerin bakım ve onarımı yapıldı.
S Yunuslar Mahallesi içerisine 3 adet çöp konteynırı ve 2 adet bank yerleştirildi.
S Yunuslar Mahallesini okula bağlayan köprüde vatandaşların güvenliği için 2 tarafına demir korkuluk
yapıldı.
S Yunuslar Mahallesinde eski okul bahçesine çocuk oyun grubu monte edildi.
S Yunuslar Mahallesi Muhtarlık Binası bahçesinde bulunan ve yıkılma tehlikesi bulunan istinat duvarı
yeniden yapıldı.
S Yunuslar Mahallesinde Sondaj açımı gerçekleştirildi. Su hattı boruları getirildi. Elektrik hattı için
izinler alındı. Baski Müdürlüğüne teslim edildi.
S Yunuslar Mahallesi eski okul çatısı onarımına başlandı.
S
Pelitköy merkezde bulunan Halit Selçuk binası w c’leri, odaları, mutfak ve boya badana işleri tadilat
yapılarak Kuran Kursu olarak kullanıma başlanmıştır.
S
Pelitköy merkez eski park sökülerek bahçe tanzimi ve yeni park yapılmıştır.
S
Pelitköy merkez eski deveciler lokali altındaki park alanına jim nastik aletleri dikildi.
S
Pelitköy Mahallesinde toplam 2.311 m2 parke taş işi yapılmıştır.
S
Pelitköy Mahallesinde bulunan uzun yıllardır su kaçıran köktenler deposu onarılarak içi kalebodur
kaplandı.
S
Pelitköy - Ağacık - Şahinler hattı greyder ile yol çalışması yapıldı.
S
Pelitköy çamlıkta bulunan deponun otomatik kapanması için güneş enerjili şamandıra sistemi
kuruldu.
S
Pelitköy sahil kısmında bulunan 2 adet eski tuvaletler onarıldı. Ayrıca 2 adet portatif tuvalet plaj
kısmına monte edildi.
S
Pelitköy sahilde bulunan 3 adet konuk evlerinin çatı aktarımları yapıldı. (200 adet ondülin levha +
500 adet ondülin omurga) ayrıca elektrik tesisatlarının bakım onarımı yapıldı.
S
Pelitköy eski deveciler lokali olarak kullanılan binanın tadilatı yapılarak bayanlara yönelik halk
eğitim kursu için tahsis edildi.
S
Pelitköy düğün salonunun restorasyonu (iç boya, dış cephe boyası, iç tavan lambrileri değiştirildi,
çelik çatıda su kaçıran bölgelerde tadilat yapıldı, yer karosu bozuk olan yerler düzeltildi.
S
Pelitköy içerisinde bozuk olan bütün parke taşları tam ir edildi.
S
Pelitköy düğün salonu bahçesine fırın yapıldı.
S
Pelitköy meydanında bulunan otobüs durağı yıkılarak yerine yenisi yapıldı.
S Haftanın belirli günlerinde Fen İşlerine ait tanker ile bütün kırsal mahalle tuvaletlerinin temizlikleri
düzenli olarak yapılmaktadır.

MAKİNA İKMAL BİRİMİ
Yerleşim planı (500 m2 alan)
a. Y ıkama yağlama ünitesi (125 m2)
b. Bakım İkmal ünitesi (125 m2)
c. 2 adet bakım peronları (250 m2)
d. 1 adet takım hane (6 m2)
e. 1 adet soğuk sıcak araç yıkama makinası
f. Basınçlı yağlama pompaları
g. Tezgâh ve çalışma sehpaları
h. 1 adet pistonlu hava tankı
Akaryakıt istasyonu
a. 20 Ton kapasiteli mazot tankı
b. 1 adet akaryakıt pompası
100 m2 Kapalı Büro sahası
a. Birim amiri çalışma odası
b. Tuvalet ve banyo
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c. Kılık kıyafet odası ve dolapları
d. Dinlenme salonu
Makina İkmal Birimi olarak 6360 sayılı yasa ile belde ve köylerden belediyemize devri yapılan
motorlu vasıtalar ile belediyemiz bünyesindeki araçların ilgili birimlere Mali Hizmetler Müdürlüğü
bilgisinde demirbaş kayıtları yapılıp görevlendirilen araçların sağlıklı, etkin, ekonomik, süratli ve
hizmetin gerektirdiği şekilde görev yapması maksadıyla araçlarımızın periyodik olarak bakımları
yapılmış, yedek parça ihtiyaçları karşılanmış, arızalarının asgari sürede giderilerek faal durumda
bulunmaları sağlanmış ve tüm antifriz değişimleri yapılmıştır. Araç zorunlu trafik sigortaları yapılıp
takibi yapılmıştır. Trafik tescil işlemleri ve fenni muayeneler hacizlerin kalkmasıyla gerekli işlemlerin
yapılmasına devam edilecektir.
Araçlara yapılan bakım ve onarımlar müdürlük demirbaş kayıtlarına göre listelenmiş olup
kullanılan parça detayları ayrıca belirtilmiştir.

ALINAN ARAÇLAR
a-)Meclis kararı ile Fen İşleri bünyesine dahil edilmiş 1 adet ikinci el çift sıra kabinli açık kasa
kamyonet satın alımı yapılmış ve bu kamyonet protokol ile Burhaniye Çiftçi Malları Koruma
Başkanlığına iki sene süre ile tahsis edilmiştir.
b-)Meclis Kararı ile İ.E.T.T. kurumundan ikinci el MAN marka otobüs satın alımı yapılıp Kültür
Ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesine dahil edilmiştir.
Kültür ve Sosyal İsler Bünyesinde
İlçemiz Okullarının İhtiyaç ve etkinliklerine, sivil toplum örgütlerine, İlçemizde yaşayan
vatandaşlarımızın özel günlerine, Burhaniye Belediye Spor Futbol ve Bayan Basketbol kulüplerinin
müsabaka ve belirli günlerindeki antrenmanlarına, İlçemizde yaşayan vatandaşların cenaze işlemlerinde
ve festivallerde gerekli katkı sağlanmıştır.
Klima ve Jeneratör Bakımları
Belediye Hizmet Binamız, Ahmet Akın Kültür Merkezi, Reha Yurdakul Salonu, Hüsnü Pazarbaşı
ve Kuvva-i Milli Müzesinde belediyemize ait klimaların yıllık bakımları yapılmıştır. Belediye hizmet
binasındaki mevcut jeneratörün akaryakıt kontrolü ve yıllık bakımları yapılmıştır.
Burhaniye Belediyesi Mücavir Alan Sınırlarındaki Asansörlerin Yıllık Kontrolleri
18/11/2008 tarih ve 27058 sayılı resmi gazetede yayımlanan ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME
YÖNETMELİĞİ gereği Belediye mücavir alan sınırlarında yer alan mevcut asansörlerin yıllık
kontrollerinin A Tipi Asansör Muayene Kuruluşlarının denetlemesi için TMMOB Makine Mühendisleri
Odası Asansör Kontrol Merkezi ile 2014-2015 yıllarında gerekli protokol yapılmıştır .
Yine aynı yönetmelik gereği yeni yapılan binalardaki asansörlerden İmar Müdürlüğü
koordinasyonunda 8 adet tescil belgesi düzenlenmiştir .
Belediye Hizmet Binası ve Üst Geçit Asansörleri
Belediye hizmet binası ve üst geçit asansörlerinin yetkili asansör firmasıyla bakımları
yaptırılmaktadır. Elektrik İşleri ile birlikte üst geçit asansörüne kamera ve internet hattı bağlatılmış ve bu
sayede asansörün gözlenmesi herhangi bir acil durumda asansörün içerisinde kalan vatandaşların yardım
çağrısı yapabilmeleri için gerekli teçhizatla donatılmıştır.
Mekanik Tesisat Projeleri
M ücavir alan sınırlarındaki inşaat ruhsatlarında mekanik tesisat projelerinin(asansör avan, sıhhi
tesisat, kalorifer tesisatı, sığınak havalandırma vb.) kontrolü yapılmıştır.
Kontrol Mühendisliği
Belediye Şehirlerarası Terminal Binası ve 5000m3’lük içme suyu deposunda kontrol mühendisliği
olarak görev 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. 31/12/2014
İnanç ERTURAN
Fen İşleri Müdür V.
Harcama Yetkilisi
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S
21530 vatandaşımıza muayene, enjeksiyon, pansuman vs. hizmetleri verilmiştir. Birimlere göre
hizmet verilen hasta sayısı aşağıdadır.
a) BELEDİYE TABİBLİĞİ
: 7240
b) GERİŞ MAHALLESİ
: 3937
c) KAVAKDİBİ MAHALLESİ
: 2486
d) CUMHURİYET MAHALLESİ
: 2871
e) MEMİŞ MAHALLESİ
: 1661
f) BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
: 2375
g) HÜRRİYET MAHALLESİ
: 816
h) ÖĞRETMENLER MAHALLESİ
: 144
S
Evde ziyaret programı kapsamında tüm mahallelerdeki vatandaşlarımız evlerinde ziyaret yapılmış:
enjeksiyon, pansuman, sağlık eğitimi vs. hizmetler verilmiştir.
S
Tüm mahallelerde, bazı köylerde diyabet ve hipertansiyon taraması yapılmış, mahalle sağlık
ocaklarında tabipliğimizce muayene ve tedavileri üstlenilmiştir.
S
Yaz döneminde mavi bayrak kapsamında Ören ve Öğretmenler Mahallesi sahilinde hizmet
verilmiştir.
2014 yılında da ilaç toplama ve dağıtım kampanyası sürdürülmüştür.
Belediyemizce hizmete sokulan hasta nakil ambulansı ile şehir içi 125 şehirlerarası 103
vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur.
S
Köy Sağlığı çalışması adı altında 25 Köyümüze ziyaretlerde bulunulup 588 kişinin enjeksiyon,
tansiyon, pansuman, sağlık eğitim gerçekleştirilmiştir.
S
Cenaze işlemlerinde 182 kişiye ölüm belgesi (ÖBS) formu doldurulmuştur. Cenazesi olan evlere
ziyaret de bulunulmuştur.
V E T E R İN E R H İZ M E T L E R İ B İR İM İ
H A ŞER E M ÜCAD ELESİ: İlçemizde haşere mücadelesi birimimiz tarafından; sivrisinek, karasinek, fare
ve kene mücadeleleri ile yapılmıştır.
SİV R İSİN EK M ÜCAD ELESİ: Sivrisinek mücadelesi her yıl olduğu gibi bu yılda 3 aşamada
gerçekleşmiştir.
- K ışlak M ücadelesi: Ocak ayı itibariyle kış aylarında kanalizasyon sisteminde
yaşamlarını sürdüren sivrisineklere karşı yapılan mücadeledir. Ocak - Şubat ayları arasında yapılmıştır.
- L a rv a M ücadelesi: Yağışların ve sıcaklıkların artmaya başladığı bahar aylarında ergin
sivrisinekler su birikintileri ve otluk alanda yumurta bırakarak üreme faaliyeti gösterirler. İlçemizde bu
durum karşı M art - Temmuz ayları arasında ilaçlama ile mücadele yapışmıştır.
- E rgin Sivrisinek M ücadele: Yaz aylarında sıcaklıkların artması ile sivrisinekler aktif
hale geçerek, özellikle akşam saatlerinde faal olmaktadırlar. İlçemizde ergin sivrisinek mücadele Haziran
- Ekim ayları arasında ve sivrisineklerin faal olduğu akşam saatlerinde yapılmaktadır.
K A R A SİN EK M Ü CA D ELESİ: Çöplük, çöp konteynerları, Pazar yerleri, hayvan işletmeleri gibi
karasineklerin üreme alanı olan bölgeler Mayıs ayı itibariyle Kasım ayına kadar periyodik olarak
ilaçlanmıştır.
K EN E M ÜCAD ELESİ: Kene mücadelesi ilçemiz park ve yeşil alanlarda Mayıs ve Ekim ayları arsında
yapılmıştır.
FA R E M ÜCAD ELESİ: İlçemizde fare mücadelesi, ilçemiz kanalizasyon sisteminde fare mücadele
ilaçları uygulanarak yapılmıştır.
SO K A K HAYVANLARI G E Ç İC İ BA KIM EVİ:
Belediyemiz Veteriner Hizmetlerinin 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 çalışmalardan bazıları
şu şekildedir;
Barınağa alınan toplam köpek sayısı
: 406
Kısırlaştırılan Toplam Köpek Sayısı
: 365
Aşılanan Toplam Köpek Sayısı (Erişkin)
: 392
Sahiplendirilen Toplam Köpek Sayısı (Erişkin)
: 85
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. 31/12/2014
Murat BEKTAŞ
________________________________________________________________Sağlık İşleri Mfidfir V.__________

TEMİZLİK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Temizlik işleri haftanın yedi günü çalışmaktadır. Sabah 07.00 ile 16.30 arası, akşam 16.30-01.00
arası çalışılmaktadır. 10 adet çöp kamyonu, 1 adet hamarat süpürge, 2 adet kepçe,10 adet traktör, 2
adet plaj temizleme makinası ile hizmet verilmektedir.
Pazartesi geceleri giyim pazarı, Salı sabahları sebze pazarı temizliği yapıldı.
Çarşamba gecesi Pelitköy Mahallesi sahil pazaryeri temizliği yapıldı.
Perşembe günü Ören Mahallesi pazar yeri temizliği yapıldı.
Cuma gecesi Bahçelievler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pelitköy Mahallesi, merkez
pazaryerleri temizliği yapıldı.
Cumartesi gecesi Öğretmenler Mahallesi pazaryeri temizliği yapıldı.
Yaz aylarında gece Oıjan Pazar yeri temizliği yapılıyor.
01 Nisan 2014 tarihinden sonra Belediyemize bağlanan köylerimize çöp konteynerları dağıtılmış
olup, çöpleri düzenli olarak toplanmaktadır.
Mahallelerimiz de ihtiyaç görülen yerlere ilave çöp konteynerı konuldu.
500 adet kül kovası gerekli yerlere dağılımı yapıldı.
Bozulan ve arıza yapan çöp konteynerları yerinde tam ir edilip temizliği yapıldı.
Yaz sezonuna girmeden ve sezon içinde 2 adet plaj temizleme makinasıyla bütün sahillerimiz
temizlendi.
Plajlarımıza geri dönüşüm konteynerları 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.
Çöplük üzerine toprak dolgu malzemesi çekilip gaz bacaları konularak ıslah edilmiştir.
Plajlarda deniz temizleme makinasıyla deniz temizlendi.
Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplama işi için iki lisanslı firmayla sözleşme imzalandı.

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. 31/12/2014
Nadir KARAYAZ
Temizlik İşleri Müdür V.
Harcama Yetkilisi
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PA R K VE BA H Ç E İŞL E R İ
S Bahçelievler Mahallesi Kemer Sitesi yanı toprak dolgusu düzenlemesi yapıldı, otomatik sulama
tesisatı döşendi ve çim ekimi yapıldı.
S Saip Hoca Bulvarı düzenlemesi ve ağaçlandırmaları yapıldı.
S Öğretmenler Mahallesi Keskin Otel yanı 2 adet yeşil alan dolgusu yapıldı. Su tesisatı döşemesi yapıldı
ve çimlendirildi.
S Kemer Kooperatifi, Saadet Sitesi, Ceylan Kent arasındaki yeşil alanlara toprak dolgu çekilip sulama
tesisatı döşenip park düzenlemesi yapıldı.
S Kemer Kooperatifi ile TOKİ arasındaki yolda bulunan yeşil alana park düzenlemesi yapılıp sulama
tesisatı döşendi ve çim ekimi yapıldı.
S Kemer Kooperatifi ve Saadet sitesi arasında çam dikimi yapıldı.
S İskele Mahallesi Horata Caddesi durak arkasına toprak dolgu yapıldı ve su tesisatı döşenip
çimlendirildi.
S Burhaniye Sekiz Eylül stadyumunun bozuk bölümlerine çim ekimi yapıldı.
S Öğretmenler Mahallesi Sultan Selim Caddesi ve Özlem Caddesine 2 adet çamlığa yeşil alan
düzenlemesi yapıldı.
S Öğretmenler Mahallesi -Ören sahil -Burhaniye yolu üzeri palmiye ağaçlarının bedenlerinin
temizlenmesi bakımı yapıldı.
S 10 adet motor ot tırpanı ile Burhaniye ve sahil kesiminde bulunan boş arsalar ile yol kenarlarındaki
otlar biçilip yangın tehlikesine ve haşere oluşturması engellendi.
S Belediyemize köylerimizden gelen zeytinliklerin bakımları ve sürümleri yapıldı.
S Belediyemiz köy mezarlıkları temizlendi.
S Kışın 20 günlük periyotlarla, yazın 10 günlük periyotlarla ilçemizdeki parkların biçilmektedir.
S İhtiyaç gösteren çim alanlara ve bitkilere gübre verilmiştir.
S Mezarlıkların otlarını kurutmak için ot ilacı atılmıştır.
S Kuruyan ağaçlar, ekonomik ömrünü tamamlayan ağaçlar ve devrilme tehlikesi olan yaşlı ağaçlar
kesilmiştir.
S Elektrik tellerine değen ağaçlar ve dilekçeler de şikayete konu olan ağaçlar budanmıştır.
S Ayrıca belediyemiz park ve bahçelere ait ağaçlar, çamlıklar, bitkiler, mezarlıklarda kesim ve budama
yapılmıştır.
S Mayıs ve Ekim aylarında yol ağaçları ve refüj bitkileri ve çimleri sulama tankerleri ile sulanmıştır.
S Refüjler ve parkları yazın ve kışın mevsimlik çiçeklerin ekimi yapılmıştır.
S 8eylül çarşısı peyzaj düzenlemesi yapıldı.
S Kızıklı da yağlı güreş alanı yapıldı.1000m2 çim ekildi.
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 be yan
ederim.31/12/2014
Nadir KARAYAZ
Park Bahçe İşleri Sorumlusu
Harcama Yetkilisi
ZA BITA M ÜDÜRLÜĞÜ
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,
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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, 1 Komiser olmak üzere toplam 41 kişiden oluşmaktadır. Görev yeri
dağılımı; 3 Büro Zabıtası,1 Ruhsat Birimi Sorumlusu, 2 Trafik Zabıtası, 1 İmar Zabıtası, 1 Çevre Zabıtası,
4 Turizm Zabıtası, 5 Sağlık Zabıtası, 4 Genel Hizmetler Zabıtası, 2 Belediye Santral Garaj Zabıtası, 4
Cenaze Hizmetleri Görevlisi (imam - şoför-bekçi) , 1 Belediye Hizmet Binası Santral ve Anons
Görevlisi, 3 Liman Görevlisi, 3 Belediye Hizmet Binası Özel Güvenlik Görevlisi, 2 düğün salonu
görevlisi, 1 köylü garajı otopark görevlisi, 2 Pazaryerleri Görevlisi olarak; 12’ü devlet memuru ve 10 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
AD ET
Telefon Hattı
6
Bilgisayar
4
Yazıcı
3
Kamyonet
1
Binek oto
2
Motosiklet
4
16
Telsiz ( e l )
1
Sabit telsiz
M obil Cenaze yıkama aracı
1
Cenaze N akil Aracı
2
SUNULAN HİZMETLER
Z Mülkiyeti Belediyemize ait, diğerlerinin denetim ve sorumluluğunda bulunan İşyerlerinin denetimi,
sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile Gayri Sıhhi Müesseselerinin ruhsatlandırılması,
Z Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini
ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
Z Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine
getirmek,
Z 4077 sayılı tüketiciyi koruma kanununa göre etiket ve fiyat tarifesi kontrollerinin yapılması,
Z 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak
çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlem yapmak,
Z Otogar içerisinde şehirlerarası yolcu taşımacılığında zabıtayı ilgilendiren konularda gerekli işlemleri
yapmak,
Z İşyerlerine ait tanıtım tabelaların tespitinin yapılarak “İlan Reklam Vergisi” tahakkukunun yapılması
için Gelir Dairesine bildirilmesi,
Z 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.
Z Belediyemiz yetki alanları içerisindeki alanlarda seyyar satıcılarla, açıkta gıda maddesi satan
işletmeler ve satıcılarla ilgili denetimleri yapmak, gerektiğinde cezai müeyyideleri uygulamak,
Z Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malları ile park ve bahçelerin korunmasını sağlamak, görülen
eksiklikleri ilgili birimlere bildirmek,
25

S
S

S
S
S

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, İşletme
Müdürlüğü, Ulaştırma Birimi, Başkanlık Yazıları vb.) 9140 adet evrak i gililerine tebliğ edilmiştir.
KO NU
YAPILAN TEBLİĞ SA YISI
GELİR
SERVİSİ
780
KİRA ARTIŞLARI-GEÇİCİ KULLANIM
ÖDEME İHBARLARI
340
BORÇ BİLDİRİMİ
110
İLAN REKLAM TAHUKUKLARI
1955
ZABIT PARA CEZALARI
165
YOLA KATILIM TAHAKKUKLARI
310
81
HUKUK BÜROSU
BAŞKANLIK MAKAMI
676
HALKLA İLİŞKİLER
1918
1161
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1017
EMLAK SERVİSİ
16
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
510
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ BEYANNAMESİ
52
ULAŞTIRMA BİRİMİ
49
KURUMLAR ARASI YAZIŞMALARI
Çeşitli resmi kurumlardan gelen 423 adet yazılı evrak araştırması yapılarak cevap verilmiştir.
Sigorta İl M üdürlüğü’ne, her ay düzenli olarak yeni verilmiş olan ruhsatlarla ilgili Toplam 358 adet ruhsat
örneği yollanarak, bilgi verilmiştir.
MAVİ BAYRAK
2014 Yılı İçin Öğretmenler Mahallesi ve Ören Mahallesi Halk Plajına Mavi Bayrak alınması için
Müdürlüğümüz bünyesinde gerekli çalışmalar yapılmış ayrıca ilçemizdeki Club Orient, Club Fiord,
Artemis Otel tesislerine toplam 5 adet mavi bayrak alımları ile ilgili her aşamada yardımcı olunmuş.
Ulusal jüri tarafından yapılan denetimlerde de plajlarımız ve tesislerimiz olumlu notlar almıştır.
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 (Aceze, Asker, inşaat malzemesi yardımları ile şikâyetler)
Birimimize 965 adet dilekçe havale edilmiş olup; bu dilekçeler de yardım maaşı talebinde bulunanlarla
ilgili olarak gerekli tahkikatlar yapılarak, tahkikat raporu ilgili birime gönderilmiştir. Havale edilen
dilekçelerden, 22’si asker aile yardımından oluşmaktadır. Yardım taleplerine olumlu yanıt verilmiş,
şikâyet dilekçelerine de çözüm getirilmiştir.
İLAN SERVİSİ
Belediyemiz ilan yayın servisine, 1710 adet ilan edilmek üzere evrak havale edilmiş olup bu ilanların 990
adedi resmi kurum ilanı, 290 adedi reklam amaçlı, 350 adedi cenaze ilanı, 80 adedi meteorolojik ilanlar
olup, ilan edilmesi sağlanmıştır.
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.
26

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.
A FE T TED B İR LE R İ
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.
Ö LÇÜ - TA R TI A L E T L E R İ
Ocak - Şubat aylarında 48 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.
B E LED İY E M İZ A LA CA K TA H SİLÂ TI
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı
haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda, Belediye Avukatı ve Gelir Servisi görevlilerine ve İşletme
Müdürlüğü bünyesinde yürütülen su ücretlerini yatırmayan vatandaşların su kesimlerine Zabıta
Müdürlüğü ekiplerince yardımcı olunmuştur.
İŞY E R L E R İ H A K K IN DA Y A PILAN İŞ L E M L E R
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 192 işyerine tutanak tanzimi yapılmıştır. Bu işyerlerinin ruhsat
almaları sağlanmış olup, toplam 118.826,00 TL. ruhsat bedeli tahsil edilmiştir. Ayrıca hafta sonu ruhsat
bedeli almak için müracat eden 166 işyeri sahibinden toplam: 150.068,00 TL ruhsat bedeli tahsil
edilmiştir.
İlçemizde bulunan toplam 2155 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 o larak ölçüm leri yapılıp Gelir Servisine bildirilmiştir.
İŞY ER İ AÇM A ve Ç A LIŞTIR M A RU H SA TLA RI
9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Yönetmeliğine ilişkin; Umuma Açık İçkili ve İçkisiz
İstirahat ve Eğlence Yerleri, Sıhhı ve Gayrı Sıhhı Müessese olarak toplam 192 adet ruhsat verilmiş ve 89
adet ruhsat vatandaşın talebi doğrultusunda ve vasfını yitirmiş olduğundan ruhsatlar iptal edilmiş olup,
Sigorta İl M üdürlüğü’ne her ay verilmiş olan ruhsatlarla ilgili ruhsat örnekleri yollanarak bilgi verilmiştir.
İŞL E T M E G R U PLA RI
V E R İLEN RUHSAT SAYISI
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ
41
SIHHI MÜESSESELER
137
GAYRİ SIHHI MÜESSESELER
14
GEN EL TO PLA M
192
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.
İŞL E T M E D E N E T İM L E R İ
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.
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2872 Sayılı Çevre Kanunun ve İlgili yönetmeliklere göre Çevre ve İnsan sağlığına zarar veren, kişilerin
huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence
yerleri gibi müesseselerin ses basınç düzeyinin ölçümleri desibel makinesi ile yapılmıştır. İl Çevre ve
Orman Müdürlüğü görevlileri ile koordineli denetimler ve kontrollerimiz devam etmektedir.
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 95 adet, taşlık
kısımda 141 adet tekne bulunmaktadır.
ÇEVRE BİRİMİ FAALİYETLERİ
2014 yılında kış ve yaz festival etkinlikleri çerçevesinde çevre standı açılarak halkımızın çevre
konusunda hassasiyetinin arttırılması ve uygulanması düşünülen projeler anlatıldı. Stant içeriğinde;
Bitkisel atık yağların zararlı etkileri, niçin ayrı biriktirilmesi gerektiği ayrı biriktirilerek ne gibi faydalar
elde edildiği afiş, broşür ve konu ile ilgili materyaller gösterilerek anlatılmaya çalışılmıştır.
Hava kirliliği nedenleri ve önlemleri konusu ile çeşitli kalorifer tiplerinde uygun olan ve uygun olmayan
yakıt türlerinin tanıtımı yapılmıştır.
Gürültü kirliliği ile ilgili görsel öğeler ile gürültünün insan ve çevre sağlığı açısından önemi anlatılmaya
çalışılmıştır
Atık pillerin zararlı etkileri ilan ve broşürler ile anlatılıp, isteyen vatandaşlara pil biriktirme kutularından
verilmiştir.
Naylon poşetin zararlı etkileri afiş ve fotoğraflar ile anlatılmaya çalışılmıştır.
Ambalaj atıklarının çöp olmadığı mutlaka ayrı biriktirilip geri dönüşüme katkıda bulunulması
gerektiğinin önemi fotoğraf, afiş, broşür ve hammadde örnekleri ile anlatılmaya çalışıldı.
2014 Yılında Gerçekleştirilen Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri
24-25-26 Ocak 2014 tarihinde kış dönemi 10. Uluslararası Burhaniye Zeytin Zeytinyağı Festivali ve 29
30-31 Ağustos 2014 tarihindeki yaz dönemi 25. Burhaniye- Ören Turizm Kültür ve Sanat Festival
etkinlileri çerçevesinde Çevre Bilinçlendirme Standı kurulmuştur.
Halkımızın bez torba, file gibi çevre dostu ürünleri kullanmasının özendirilmesi için ücretsiz olarak imza
karşılığında bez torba dağıtılmıştır.
ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER: İlçemizdeki tüm atık lastik üreticileri ile irtibata geçilip
ÖTL’lerin geri doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesine yardımcı olundu.
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ İLE MÜCADELE: Yıl içerisinde eğlence yerleri kontrol edilip halkımızın
gürültü kirliliğine maruz kalması önlenip, Belediyemize gelen şikayetler en kısa sürede
sonuçlandırılmıştır.
BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KAYNAĞINDAN AYRI TOPLANMASI
İşyerlerinden ve evlerden 5.515 litre bitkisel atık yağ toplanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından
lisans almış firma tarafından bio- dizele bio-elektrik’e çevrilerek, geri dönüşümü sağlanmıştır.
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.
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 ceza
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 ve İşletme
Müdürlüğü bünyesinde yürütülen su ücretlerini yatırmayan vatandaşların su kesim işlemlerinde Zabıta
Müdürlüğü ekiplerince ilgili birimlere yardımcı olunmuştur.
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
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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 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 B E S İC İL İĞ İ VE SO K A K HAYVANLARI
24/06/2004 tarih ve 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu kapsamında İlçemiz içerisinde meskenlerde
beslenen ve sokakta yaşayan hayvanlar ile ilgili kanun çerçevesinde Müdürlüğümüzce gerekli görülen
çalışmalar yapılmış ve bu konu ile ilgili şikayetler değerlendirilerek sonuçlanmıştır.
1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve İlçe Hıfzısıhha 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; hayvan besleyenlere izah edilerek, hayvan barınağı ve besledikleri hayvanları
tutanakla süre vererek imar sahası dışına çıkarmaları sağlanmış ve gerekli kontroller yapılmıştır.
PA ZA R Y ER LER İ
İlçemizde Pazartesi günü kurulan merkez pazarı ve %100 Ekolojik pazar, Cuma günü Bahçelievler
Mahallesi Pazarı, Cumartesi günü Öğretmenler Mahallesi Pazarı, yaz aylarında kurulan Ören Mahallesi
Pazarı ve Orjan pazarı olmak üzere toplam 6 gün Pazar kurulmaktadır. Pazaryerlerinde bulunan
esnaflarımızın mevcut sınırlarının dışını işgal etmemeleri, yıkanmadan yenilen gıda maddelerinin açıkta
satılmaması gibi hususlarda gerekli çalışmalar yapılmıştır. Canlı, açıkta tavuk satışı engellenmiştir.
Burhaniye pazarında sebze kısmında 510 adet pazarcı esnafı, tuhafiye kısmında 505 pazarcı olmak üzere
toplam 1015 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 PA ZA RI
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.
Kurban Pazarında 1 adet çay ocağı ve 2 adet köfte - ekmek tezgahının kurulmasına izin verilmiştir.
Kurban pazarında; 47 adet küçük ve 3 adet büyük kotra kurban bayramı süresince kiralanmıştır.
ŞE H İR M E R K E Z İ - İSK E L E - Ö R EN G E C E PA ZA R I VE GIDA ÇA RŞISI VB.
İskele Gece Pazarında 31 adet sergi açılmıştır. Ören M ahallesi’nde 21 adet yer verilmiştir.
(mısır-çerez-pamuk helva-simit-tatlı, tanıtım standı-trambolin-teleskop-boks makinesi vb)
Öğretmenler -iskele-M ahallesi ve Şehir Merkezinde 12 adet seyyar satıcı izni (karpuz - kavun -pam uk
helva -stant-) verilmiştir.
SANTRAL G A RA JI
İlçemiz santral garajında 2 adet Zabıta personeli görev yapmakta olup, Santral garajı içerisinde 15 adet
firma ve 9 adet otobüs işletmesi kiracımız mevcuttur.
YA RD IM FA A L İY E T L E R İM İZ
Maddi imkânları olmadığından dolayı şehrimizden başka bir yere gitmek için yardım talepleri ile ilgili
kişilerin tahkikatı yapılıp, 42 kişi garaj zabıta görevlilerince talepleri doğrultusunda ilgili yerlere ücretsiz
sevkleri yapılmıştır.
RAM AZAN 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.
CENAZE İŞL E R İ
İlçemizde 2 adet mezarlık bulunmakta olup toplam 367 kişi defnedilmiştir.
T R A FİK ZA BITA İŞL E R İ
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,
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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 M art 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 İl ve İlçe Trafik Komisyon 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.
29-30-31 Ağustos 2014 tarihindeki yaz dönemi 25. Burhaniye- Ören Turizm Kültür ve Sanat
Festival etkinlileri çerçevesinde sergi ve stant talebi için 96 kişi, dernek ve kuruluş talepte bulunmuştur.
Bu taleplerin 66 adedine stant yeri verilmiş, 13 kişiye ise fotoğraf ve resim sergi yerleri tahsis edilmiş
olup, yerleşimi düzeni sağlanmış ve stantların güvenlik ile ilgili tedbirleri alınmıştır. Festival
çerçevesinde belediye yeni hizmet binası da dâhil olmak üzere pek çok açılış, konser, yarışma
düzenlenmiş olup halkımız tarafından yoğun ilgi görmüştür 24-25-26 Ocak 2014 tarihinde kış dönemi
10. Uluslararası Burhaniye Zeytin Zeytinyağı Festivali etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergileri,
konserler, yemek yarışmaları, sempozyum ve geleneksel deve güreşleri yapılmıştır.
BAYRAMLAR VE FESTİVAL ETKİNLİKLERİ
Z 11 Ocak 2014 tarihinde Türk Sanat Müziği Konser programı
Z 24-25-26 Ocak 2014 tarihinde 10.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali içeriğindeki
tüm etkinlikler
Z 1 Şubat 2014 tarihinde Atatürk Kapalı Spor Salonunda Türkiye Karate Şampiyonası etkinliği
Z 15-18 Şubat 2014 tarihinde Ahmet Akın Kültür Merkezinde okullar arası satranç yarışması
Z 15 Mart 2014 tarihinde İlçemizde yapılan 5000 tonluk Su deposu açılışı
Z 15 Mart 2014 tarihinde Cumhuriyet M eydanında Ücretsiz Halk Konseri
Z 10 Nisan 2014 Polis Haftası Kutlama etkinlikleri
Z 18 Nisan 2014 tarihide Belediye Başkanımız Necdet UYSAL’ın Mahalle Muhtarları ile yapmış
olduğu toplantı etkinliği
Z 23 Nisan 2014 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı
Z 3 Mayıs 2014 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ‘ ın Belediyemizi ziyareti
Z 11 Mayıs 2014 tarihinde Ören’de düzenlenen Oryantrink şampiyonası organizasyonu
Z 19 Mayıs 2014 tarihinde Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Z 25 Mayıs 2014 tarihinde Kızıklı Yağlı pehlivan Güreşleri Programı
Z 01 Temmuz 2014 tarihinde Kabotaj ve Denizcilik Bayramı ile Mavi Bayrak organizasyonları
Z 01 Haziran-01 Eylül 2014 tarihleri arasında İskele Gece Pazarı Organizasyonu
Z 28 Haziran-27 Temmuz 2014 tarihlerinde Burhaniye Merkez Pazar yeri, Cumhuriyet Mahallesi
Badem Alanı kafeteryası ile Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi olmak üzere 3 ayrı yerde 1 ay boyunca
İftar çadırı yemek organizasyonu
Z 28 Temmuz 2014 tarihinde Reha Yurdakul Salonu Ramazan Bayramı Resmi Bayramlaşma töreni
Z 29-30-31 Ağustos 2014 tarihinde 25.Burhaniye - Ören Turizm ve Kültür Sanat Festivali içeriğindeki
tüm etkinlikler
Z 30 Ağustos 2014 tarihinde Zafer Bayramı Kutlama Programı
Z 6 Eylül 2014 tarihinde Ören mahallesinde MSYİA Havacılık Festivali etkinlikleri
Z 08 Eylül 2014 tarihinde İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 91.Yıl Dönümü kutlaması
Z 25 Eylül-07 Ekim 2014 tarihinde Kurban bayramı kotra organizasyonu
Z 05 Ekim 2014 tarihinde Reha Yurdakul Kültür Merkezi Kurban Bayramı Resmi Bayramlaşma
Z 29 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyetimizin 91. Yıl Dönümü kutlama programı
Z 05 Kasım 2014 tarihinde Balıkesir Valimiz Mustafa YAM AN’ı karşılama programı
Z 10 Kasım 2014 tarihinde Atatürk’ü Anma Programı
Z 16 Kasım 2014 tarihinde Burhaniye Arenasında Havut giydirme töreni
Z 24 Kasım 2014 tarihinde Öğretmenler Günü kutlama programı
Milli Bayramlarımızda, açılış törenlerinde ve festivallerde gerekli ön hazırlıklar (katılım sağlanması
için tören davetiyeleri, afişlerin dağıtımı, ilçemizin bayraklar ile süslenmesi, tören alanlarının düzeninin
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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.
ALO 153’e, belediyeye ve zabıta müdürlüğüne bildirilen şikâyetler anında değerlendirmeye alınarak,
gereken 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 kullanıldığım, 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. 31/12/2014
İsmail AKTAŞ
Zabıta Müdür V.
Harcama Yetkilisi
BASIN VE H A LK LA İL İŞ K İL E R M ÜDÜRLÜĞÜ
S 01 Ocak 2014 tarihinde Yılbaşı Etkinliği olarak Cumhuriyet M eydanında Ücretsiz Halk Konseri
gerçekleştirildi.
S 7 Ocak 2014 tarihinde Belediyemizin 17. Kültür yayının olan Burhaniye Yolcusu Kalmasın kitabı
hazırlatılıp bastırılarak protokol ve ilçeye dağıtımı en geniş şekilde dağıtılmıştır.
S 11 Ocak 2014 tarihinde İlçemizdeki tüm kadınlarımıza yönelik Türk Sanat Müziği konser
organizasyonu yapıldı.
S 18 Ocak 2014 tarihinde Esnaf Odasının düzenlediği toplantıya katılım gerçekleştirildi.
S 18 Ocak 2014 tarihinde 24- 25- 26 Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 10.Uluslararası
Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali nedeniyle basın toplantısı yapıldı.
S Her ay çıkan Belediye Yayın organı gazetesinin geniş çaplı dağıtımı yapılmıştır.
S 24- 25- 26 Ocak 2014 tarihleri arasında 10.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali
yapıldı. Festivaldeki etkinlikler Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu ve Balıkesir Körfez Aşçılar
Derneği ile ortaklaşa zeytinyağlı yemek yarışması Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlendi, 2 gün
boyunca devam etti. Festival Uğur Mumcu anısına düzenlendiği için Uğur Mumcu bulvarında
bulunan Uğur Mumcu maskı önünde anma töreni gerçekleştirildikten sonra Cumhuriyet Meydanına
kortej yürüyüşü yapıldı. Cumhuriyet M eydanında Festival Komitesi adına Belediye Başkanlığınca
Atatürk anıtına çelenk konularak açılış töreni başlatıldı. Açılış töreninde Burhaniye Belediyesi
Gençlik Merkezi Halk Oyunları Topluluğu gösterileri gerçekleştirildi. Açılışın ardından Şehit Turan
Bayraktar Parkına Ateş Medya tarafından kurulan 4.Burhaniye Kitap-El Sanatları ve Hediyelik Eşya
Sergi ve stant açılışları gerçekleştirildi. Reha Yurdakul Salonunda düzenlenen Uğur M umcu’yu
anma film gösterimi ardından Cumhuriyet Gazetesi yazarı- Işık Kansu’nun Uğur Mumcunun izinde
“Dünden Bugüne Rabıta’nın Zabıtası” adlı konferans ve imza günü gerçekleştirildi. Festivalin ilk
günün son etkinliği ise Cumhuriyet M eydanında yapılan Ücretsiz Ali ALTAY konseri
gerçekleştirildi. 25 Ocak 2014 Cumartesi günü Festivalin 2. gününde Öğretmenler Mahallesi
Burhaniye Belediye Spor Lokalinde Açık İkili briç turnuvası düzenlendi. Hüsnü Pazarbaşı Kültür
Merkezinde Fotograf, Resim Ve Mozaik sergileri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında
Develerin Festival geçişi düzenlendi. Reha Yurdakul Salonunda Belediyemizce davet edilen
panelistler tarafından “Demokrasi ve Ekonomi” adlı panel gerçekleştirildi. İkinci günün son etkinliği
ise Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik müzik konseri Ahmet Akın Kültür
Merkezinde yapıldı. 26 Ocak 2014 Pazar günü Festivalin 3. gününde Burhaniye Arenasında
Geleneksel Burhaniye Deve Güreşleri gerçekleştirildi. Reha Yurdakul Salonunda Burhaniye
Belediyesi Gençlik Merkezi etkinliklerinin ardından Ahmet Akın Kültür Merkezinde Türk Sanat
Müziği düzenlendi.
S Festival için 7000 adet program broşürü, 1000 adet 50x70 ebadında küçük afiş bastırılarak asımı ve
geniş çaplı dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca 100 adet 118,5x175 ebadında afiş ERA raketlerine asılmak
üzere yaptırılarak astırılmıştır.
S 24- 25- 26 Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleşmiş olan 10.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı
Festivali Ulusal ve Yerel Basında görsel ve yazılı medyada geniş bir şekilde yer aldı.
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30 Ocak- 2 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuarında düzenlenen EMİTT Fuarına
katılınarak İlçenin tanıtımı en iyi şekilde gerçekleştirilmiştir.
1 Şubat 2014 tarihinde Türkiye Karate Şampiyonası İlçemizde Atatürk Kapalı Spor Salonunda
düzenlenmiştir. Şampiyonaya gerekli destek verildi.
15- 18 Şubat 2014 tarihlerinde Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen okullar arası satranç grup
yarışmalarına destek verildi.
21 Şubat 2014 tarihinde Cem Vakfı ile imzalanacak olan Cem Evi protokol töreni için Belediyemiz
Meclis Salonu hazırlanarak gerekli organizasyon düzenlenmiştir.
22 Şubat 2014 tarihinde Belediyemiz İmar dairesinin düzenlediği “Koruma Amaçlı İmar Planı”
toplantısını destek verilerek Ören Çapari Cafe’de toplantının organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Tüm
toplantı kayıt altına alınmıştır.
1 Mart 2014 tarihinde Reha Yurdakul Salonunda Prof. Dr. M.Şükrü AKTAN ve Prof.Dr. M.Onur
DEMİRKOL Tiroit ve Meme kanseri üzerine panel düzenlendi ve İlçemizde bulunan bayanlarımıza
muayene yapılmıştır. Panelin tüm organizasyonu birimimiz tarafından yapılmıştır.
5 M art 2014 tarihinde Belediyemiz İşçileriyle yapılacak olan toplu iş sözleşmesi için Ahmet Akın
Kültür Merkezinde gerekli organizasyon yapılmıştır. Ayrıca katılımcılara Yemek İkramı
organizasyonu yapılmıştır.
15 Mart 2014 tarihinde İlçemizde yapılan 5000 Tonluk Su deposunu Cumhuriyet M eydanında canlı
yayın ile açılışı gerçekleştirildi. Ücretsiz Halk Konseri verildi. Konserden sonra vatandaşlarımıza
pilav ayran ikramı yapıldı.
10 Nisan 2014 tarihinde Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Polis Haftası kutlamalarına katılım
gerçekleştirildi.
18 Nisan 2014 tarihinde Belediye Meclis Salonunda Mahalle Muhtarları ile Başkanımız Necdet
UYSAL toplantı yaparak Mahalle Muhtarlarımızın şikayetlerini ve isteklerini dinledi toplantı
organizasyonu birimimiz tarafından yapılmıştır.
23 Nisan 2014 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nadir Tolun İlköğretim okulunda
etkinliklere katılım gerçekleştirildi.
3 Mayıs 2014 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ Belediyemizi ziyaret
etmiştir. Gerekli organizasyon birimimiz tarafından yapıldı.
10 Mayıs 2014 tarihinde Hentbol playof maçları İlçemiz kapalı spor salonunda gerçekleştirilmiştir.
Ödül töreni için gerekli malzemeler temin edilmiştir.
10 Mayıs-15 Temmuz 2014 tarihleri arasında her hafta sonu Tüm Mahallelerimizden 3648 kişi
Çanakkale’ye geziye götürülmüştür.
11 Mayıs 2014 tarihinde Ören de düzenlenen “Oryantrink” şampiyonası organizasyonu birimimiz
tarafından yapılmıştır.
16 Mayıs 2014 tarihinde Şehit Yılmaz Kobak İlkokul öğrencilerinin dersleri kapsamında Belediye’yi
tanımaları amacı ile Belediyemiz birimleri gezdirilmek suretiyle tanıtılmıştır.
17 Mayıs 2014 tarihinde Ahmet Akın Kültür Merkezinde Burak YİLMAZ-Empati ve İletişim
Enstitüsü Başkanı tarafından düzenlenen “İletişimin Dört Şeritli Yolu ve Mutluluğun Formülü” adlı
panelin organizasyonu yapıldı. Tüm panel kayıt altına alındı.
19 Mayıs 2014 tarihinde Ticaret Meslek Lisesinde düzenlenen Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor
Bayramı etkinliklerine katılım gerçekleştirildi.
22 Mayıs 2014 tarihinde Reha Yurdakul Salonunda Belediyemiz Kent Tiyatrosunun oynadığı
“Dalga” adlı oyunun çekimi yapılmıştır.
23 Mayıs 2014 tarihinde Ahmet Akın Kültür Merkezinde İmar Müdürlüğümüz tarafından
düzenlenen Koruma Amaçlı İmar Planı toplantısı organizasyonu düzenlenmiştir.
25 Mayıs 2014 tarihinde Kızıklı köyünde Yağlı pehlivan güreşleri düzenlenmiştir. Organizasyonu
birimimiz tarafından yapılmıştır. Güreşler kapsamında 13 Baş Pehlivan ve 150 sporcu İlçemize
gelmiştir.
20 Haziran 2014 tarihinde Belediye Hizmet Binasında Kar tanesi resim atölyesinin sergisinin açılışı
yapıldı.
25 Haziran 2014 tarihinde Kadın Platformu sergisi açılışı yapıldı.
1 Temmuz İskele Y at Limanında Denizcilik Bayramı ve Mavi Bayrak törenleri gerçekleştirildi. Ören
Mahallesi meydanında Mavi Bayrak seremonisi yapıldı. Öğretmenler mahallesi plajı girişinde mavi
bayrak göndere çekildi. İskele yat Limanında Kaymakam ve Belediye Başkanımız tarafından Denize
çelenk bırakılmasıyla Denizcilik Bayramı başlatıldı. Burhaniye Belediyesi Gençlik merkezi
etkinlikleri yapıldı. 8-14 yaş grubu küçükler 50 mt serbest sitil yüzme yarışı, Büyükler 100 mt
serbest stil yüzme yarışması, Büyükler 4 x 50 mt takımlar halinde bayrak yarışı, Denizde ördek
yakalama yarışı, Yağlı Direk yarışması yapıldı. Belediyemiz tarafından kazanan yarışmacılara
hediyeler taktim edildi. Birimimiz tarafından 1 Temmuz Denizcilik Bayramında kutlama
programlarının basımı ve dağıtımının hazır hale getirilmesi yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren
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sporculara alınan hediyeler temin edildi. Bütün program kayıt altına alınarak basına haber olarak
servis edilmiştir.
2 Temmuz 2014 Keskin Otelde mahalle muhtarlarına yemek verilmesi organizasyonu yapıldı.
7 Temmuz 2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğurun katılımlarıyla tüm
mahalle muhtarlarıyla Belediyemiz meclis salonunda toplantı yapıldı. Gerekli düzenlemeler ve
toplantı organizasyonu birimimizce yapılmıştır.
7 Temmuz 2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Edip Uğurun katılımlarıyla
Cumhuriyet Mahallesi Badem Alanı kafeteryasında halka açık iftar yemeği verildi. İftar yemeği
organizasyonu birimimiz tarafından yapıldı.
7 Temmuz 2014 tarihinde Belediyemizce yapımı bitirilen Öğretmenler Mahallesi Belediye çay
bahçesi açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Edip Uğur katılımlarıyla gerçekleştirildi.
14 Temmuz 2014 tarihinde Ramazan Şenlikleri kapsamında Cumhuriyet mahallesinde Milas
Belediyesi kukla atölyesi gösterileri gerçekleştirildi. Organizasyonu birimimizce yapılmıştır.
15 Temmuz 2014 tarihinde Ramazan Şenlikleri kapsamında Öğretmenler mahallesinde Milas
Belediyesi kukla atölyesi gösterileri gerçekleştirildi. Organizasyonu birimimizce yapılmıştır.
16 Temmuz 2014 tarihinde Ramazan Şenlikleri kapsamında Bahçelievler mahallesinde Milas
Belediyesi kukla atölyesi gösterileri gerçekleştirildi. Organizasyonu birimimizce yapılmıştır.
17 Temmuz 2014 tarihinde Ramazan Şenlikleri kapsamında Pelitköy mahallesinde Milas Belediyesi
kukla atölyesi gösterileri gerçekleştirildi. Organizasyonu birimimizce yapılmıştır.
18 Temmuz 2014 tarihinde Umreye giden vatandaşlarımızın uğurlanması yapılmıştır. Giden hacı
adaylarımıza kumanya Belediyemiz tarafından verilmiştir.
19 Temmuz 2014 tarihinde Ramazan Şenlikleri kapsamında İskele mahallesinde Milas Belediyesi
kukla atölyesi gösterileri gerçekleştirildi. Organizasyonu birimimizce yapılmıştır.
20 Temmuz 2014 tarihinde Ramazan Şenlikleri kapsamında Ören mahallesinde Milas Belediyesi
kukla atölyesi gösterileri gerçekleştirildi. Organizasyonu birimimizce yapılmıştır.
28 Temmuz 2014 tarihinde Ramazan Bayramı Resmi Bayramlaşma töreni Reha Yurdakul Salonunda
yapılmıştır. Birimimiz olarak hastanede yatan vatandaşlarımız için hediye temin edilmiştir.
Bayramın ilk gününde Başkanımız Necdet UYSAL ile birlikte hastalar ziyaret edilerek hediyeler
takdim edildi. Daha sonra İlçemizde bulunan huzurevindeki yaşlılara İlçe protokolüyle birlikte
ziyaret edilerek hediyeleri taktim edildi. Ayrıca cezaevinde bulunan mahkûmlarımız için Başkanımız
tarafından tatlı gönderildi.
7 Ağustos 2014 tarihinde Ören M eydanında Halka, Açıkhava Sineması organizasyonu yapılmıştır.
8 Ağustos 2014 tarihinde Belediyemiz tarafından Ağacık mahallesine yapılan Sağlık Ocağı açılışı
gerçekleştirildi. Ayrıca su sıkıntısı olan mahallede BASKİ ve Belediyemizin ortaklaşa çalışmaları
sonucu su bulunmasıyla birlikte açılışı gerçekleştirildi. Pilav ve ayran ikramı yapıldı.
14 Ağustos 2014 tarihinde Ören Meydanına Gezici Doğa Koleji tırı geldi. Yapılan Yaza Merhaba
etkinliklerine destek verildi.
17 Ağustos 2014 tarihinde Belediyemiz Tabipliği ve Osmangazi Üniversitesi Tıp öğrencileri
tarafından yapılan sağlık taraması birimimiz tarafından takip edilerek basına servis yapılmıştır.
19 Ağustos 2014 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda düzenlenen
etkinlikte Başkanımız Necdet UYSAL brifing verdi. Broşür ve Tanıtım CD’si dağıtılarak İlçemizin
tanıtımı yapıldı.
21 Ağustos 2014 tarihinde İlçemize gelen Tıp Fakültesi Öğrencilerine İlçemizin kültürünü aktarmak
adına Karadere Mahallesi Güzle Yaylasına bölgeye özgü yemekler yaptırılarak misafirlerimize ikram
edildi.
29-30-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen 25. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve
Sanat Festivali Hayrettin KARACA anısına düzenlenmiştir. Festival etkinlikleri kapsamında 29
Ağustos 2014 1.gün Belediye Hizmet Binası önünden Cumhuriyet Meydanına Kortej yürüyüşü
gerçekleştirildi. Açılış töreninde Açılış konuşmalarının ardından İlçemize konuk olarak gelen Kardeş
Şehrimiz Karadağ Bijelo Polje Halk oyunları ekibi ve Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi
Halkoyunları ekibinin gösterileri yapıldı. İskele, Ören, Öğretmenler mahallesinde Konuk Halk
oyunları ekibi ve Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Ekibinin etkinlikleri yapıldı. Yat Limanında
kurulan sergi ve stant açılışları gerçekleştirildi. Streetball turnuvası Ören basketbol sahasında
düzenlendi. Ören Açık Hava tiyatrosunda Hayrettin Karaca anısına Dr. Hikmet ÖZTÜRK ve TEMA
Vakfı Genel M üdür Vekili söyleyişi düzenlediler, ardından Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu “Haydi
Hayırlısı” adlı oyunuyla sahne aldı. 30 Ağustos 2014 2.Gün Burhaniye Belediye Spor Lokalinde
Açık İkili Biriç Turnuvası düzenlendi plaket ve madalyalar verildi. Öğretmenler Mahallesi parkında
bir hayırsever tarafından sünnet ettirilen 26 sünnet çocuğunun şenlikleri düzenlendi. Hediyeleri
birimimiz tarafından temin edilerek taktim edildi. Pilav ve ayran ikramı yapıldı. Örende Burhaniye
Zihinsel Engelliler Derneği ve Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezinin hazırladığı “Eğlence Engel
Tanımaz” adlı etkinlik engelli çocuklarımız tarafından sunuldu. Ayrıca bu gösteri için çocuklara
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yönelik Eğlence parkuru kuruldu. Ören Çapari çay bahçesinde Empati ve İletişim Enstitüsü Başkanı
Burak YİLM AZ’ın “ 0-12 Yaşta Ergenlik” konulu paneli düzenlendi. Ören Açıkhava Tiyatrosunda
Miss Burhaniye-Ören 2014 Güzellik Yarışması ve dans gösterileri düzenlendi. Dereceye giren
güzellere Belediye Başkanlığı tarafından temin ettiğimiz hediyeler verildi. İskele mahallesinde
Burhaniye Yelken Kulübü işbirliği ile optimis yarışması düzenlenerek temin edilen ödüller Belediye
Başkanımız Necdet UYSAL tarafından verilmiştir. İskele Y at Limanında Hüner ÇOŞKUNER,
İsmail ÖZKAN ve onur konuğu olarak Yaşar ÖZEL konser organizasyonunu yaptık. 31 Ağustos
2014 3.Gün Ören Meydan da Belediyemiz tarafından düzenlenen Bebek Emekleme ve Yürüteçle
Yürüme Yarışması yapıldı. Hacı Ahmet, Yunus, Geriş, Bahçelievler, Cumhuriyet mahallelerinde
konuk halk oyunları ekibi ve Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi gösterileri düzenlendi.
Bahçelievler Mahallesi oıjan mevkiinde windsurf yarışması düzenlenerek dereceye giren
yarışmacıların ödülleri birimimiz tarafından temin edilerek Başkanlık tarafından taktim edilmiştir.
İskele Fabrika Bar’da Burhaniye Ticaret Odası işbirliğiyle Zeytinyağı Tadım Paneli düzenlendi.
İskele Y at Limanında Ücretsiz Ferhat GÖÇER konseri düzenlendi. Yaklaşık 10000 kişi konseri
izledi. Tüm etkinlikler halkımıza ücretsiz sunulmuştur. Festivalimizde Burhaniye Belediyesi olarak
Ören gezinti yolunda stant açılmış açılan standa; Tanıtım broşürü, Tanıtım CD’si, Festival programı
halkımıza dağıtılmıştır. Festival için 300 adet 118,5 x 175 ebadında afiş, 1000 adet 50 x 70 ebadında
afiş 8000 adet program broşürü basılmış ve dağıtılmıştır.
30 Ağustos 2014 tarihinde Cumhuriyet M eydanında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı
etkinliklerine katılım gerçekleştirildi.
31 Ağustos 2014 tarihinde su sıkıntısı olan Dutluca mahallemize BASKİ ve Belediyemiz işbirliğiyle
su getirilerek açılışı yapılmıştır.
6 Eylül 2014 tarihinde MSYİA Havacılık Festivali organizasyonu örende yapılmıştır. İlçemize Yurt
içi ve Yurt dışından gelen pilotlara akşam yemeği organizasyonu düzenlenmiştir.
8 Eylül 2014 tarihinde Burhaniye’nin Düşman İşgalinden kurtuluşunun 92.Yıldönümü Cumhuriyet
Meydanında kutlanmıştır.
8 Eylül 2014 tarihinde Kızılay’ın Cumhuriyet M eydanında düzenlediği İlçemize en çok kan bağışı
yapan vatandaşlarımıza ödül töreni düzenlenmiştir.
8 Eylül 2014 tarihinde TRT Müzik kanalı “Egeden Ezgiler” programı İskele Yat Limanında canlı
yayın yapmıştır. Organizasyonu birimimiz tarafından yapılmıştır.
11-12-13 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul Feshane’de düzenlenen Balıkesir Tanıtım Günleri Fuarına
katılınmıştır. İlçemiz en iyi şekilde temsil edilmiş olup tüm organizasyonu birimimiz tarafından
yapılmıştır.
18 Eylül 2014 tarihinde Burhaniye’miz Kardeş Şehri Hürth şehrinden gelen heyet Belediyemizi
ziyaret etmiştir. İlçemizi tanıtan Hediye ve görsel materyaller verilmiştir.
5 Ekim 2014 tarihinde Kurban Bayramının 2. Gününde Reha Yurdakul Salonunda Resmi
Bayramlaşma Töreni düzenlenmiştir. Ayrıca Hastanede yatan hastalara ve Huzurevinde yaşayan
yaşlılara ziyarette bulunduk bayramın anısına hediye temin edilerek dağıtımı sağlandı.
11 Ekim 2014 tarihinde Körfez Basın toplantısı düzenlenmiştir. Belediyemizin faaliyetleri anlatıldığı
toplantının organizasyonu birimimiz tarafından yapılmıştır. Tüm toplantı kayıt altına alınmıştır.
14-15 Ekim 2014 tarihlerinde İlçemiz için büyük önem taşıyan Zeytin ve Zeytinyağı kalitesi için
Zeytin sineği mücadelesine dikkat çekmek amaçlı tüm körfezi dolaşarak bu konu hakkında kapsamlı
haber yapılmıştır. Basında da yer almıştır.
17 Ekim 2014 tarihinde amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında ve
daha sonra İlçemiz Kapalı Spor Salonunda düzenlenen spor şenliklerine katıldık.
17 Ekim 2014 tarihinde TEMAD haftası etkinliklerine katılınmıştır. Birimimiz tarafından tüm
program kayıt altına alınmıştır.
21 Ekim 2014 tarihinde Somada yaşanan Elim kaza sonucu hayatını kaybeden maden işçilerimizin
aileleri ağırlanarak yemek organizasyonu yapılmıştır. Birimimiz tarafından en iyi şekilde
ağırlanmıştır.
24 Ekim 2014 tarihinde Belediyemiz Meclis Salonunda düzenlenen Körfez Belediyeler Birliği
Meclis Toplantısı için gerekli organizasyon yapılarak tüm toplantı kayıt altına alınmıştır.
29 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanında yapılmıştır.
Birimimizce Kutlamaları gerekli destek verilmiştir. Cumhuriyet Bayramı akşamı Belediyemiz
tarafından fener alayı düzenlenmiştir.
2 Kasım 2014 tarihinde Kuyumcu mahallesinde yapılan Halk Eğitim Sertifika töreni ve Pilav hayrı
katılarak programı kayıt altına aldık.
5 Kasım 2014 tarihinde Balıkesir’e yeni atanan Valimiz M ustafa YAMAN ilçemizi ziyarete
gelmiştir. İlçe tanıtımı adına yapılan tüm gezi programı birimimizce yapılmıştır. Tüm program kayıt
altına alınarak basına geçilmiştir.
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7 Kasım 2014 tarihinde Belediyemiz Meclis Salonunda Belediyemiz personeline torba yasayla ilgili
eğitim semineri verilmiştir. Toplantı birimimizce kayıt altına alınmıştır.
9 Kasım 2014 tarihinde Öğretmenler Mahallesine yaptırılan Camiinin temel atma töreni
gerçekleştirildi. Tüm program kayıt altına alındı.
10 Kasım 2014 tarihinde Atatürk’ü Anma programı kapsamında Cumhuriyet Meydanında
düzenlenen törene katıldık. Tören birimimizce kayıt altına alınmıştır.
10 Kasım 2014 tarihinde Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhuna Kocacami de Mevlüt okutuldu.
10 Kasım 2014 tarihinde İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Aşure haftası nedeniyle düzenlenen
etkinliğe katılınmıştır.
10 Kasım 2014 tarihinde Ahmet Akın Kültür Merkezinde İlim Yayma Cemiyeti tarafından
düzenlenen konferansa katılınmıştır.
10 Kasım 2014 tarihinde Atatürkçü Düşünce Derneğinin düzenlediği Türk Sanat Müziği Konserine
katılındı. Tüm program kayıt altına alınarak basına geçildi.
14 Kasım 2014 tarihinde 8 Eylül İlkokulu ile birlikte ‘Ailede ve okulda Etkili İletişim’ paneli
organizasyonu düzenlenmiştir. Tüm panel kayıt altına alınmıştır.
16 Kasım 2014 tarihinde Burhaniye Arenasında Havut giydirme hayrı düzenlenmiştir. Birimimizce
tüm program kayıt altına alınmıştır.
19 Kasım 2014 tarihinde Kara yolları ikinci bölge müdürü ve Mühendisleri İlçemizde ağırlanarak
Burhaniye Kavşak düzenlemeleri için yaptıkları incelemeler takip edilerek basına geçilmiş
kamuoyunu bilgilendirilmiştir.
20 Kasım 2014 tarihinde Hanımeller pazarında görev yapan kadınlarımız ile toplantı düzenlenmiştir.
Daha verimli nasıl çalışılabilir yöntemleri üzerine konuşuldu.
25 Kasım 2014 tarihinde Belediyemizde Yeni kurulan Bur-İş-Yam birimi tarafından yapılan
Tarımsal Hibeler semineri takip edilerek kayıt altına alınmıştır. Tüm basına bilgi geçilmiştir.
28 Kasım 2014 tarihinde Belediye Başkanımız Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri ile bir araya
gelmiştir. Öğrencilerle yapılan sohbet kayıt altına alınmıştır.
28 Kasım 2014 tarihinde İlçemizde bulunan özel sporcuların başarıları sonucu Belediyemiz
tarafından ödüllendirilmek amacıyla Beksan da yemek verilmiştir. Organizasyonu birimimiz
tarafından yapılmıştır.
28 Kasım 2014 tarihinde Müftülük tarafından Hasan Basri Çantay anısına düzenlenen konferansa
katılım gerçekleştirilmiştir. Konferansın haberi yapılarak tüm basına geçilmiştir.
2 Aralık 2014 tarihinde Belediyemiz Hizmet Binasında kutsal emanetler sergisi açılışı yapılmıştır.
Tüm program birimimiz tarafından kayıt altına alınmıştır.
4-5-6 Aralık 2014 tarihleri arasında Kanal 7’de yayınlanan Hilalce Hasbihal programı ilçemizin
tanıtımı için gelmişlerdir. 3 gün boyunca Kanala İlçemiz gezdirilmiştir.
6 Aralık 2014 tarihinde Reha Yurdakul Salonunda Zihinsel Engelliler Derneği tarafından düzenlenen
Engelliler Haftası etkinliklerine katılarak destek verilmiştir.
11 Aralık 2014 tarihinde Reha Yurdakul Salonunda BUKÜSAD tarafından düzenlenen Türk Sanat
Müziği Konseri katılım sağlanmıştır. Tüm programı birimimiz tarafından kayıt altına alınmıştır.
11 Aralık 2014 tarihinde Burhaniye Belediye Spor tüm takımları ilçemiz kapalı spor salonunda
toplanarak basılacak takvimleri için Fotoğraf çekimleri gerçekleştirilmiştir.
11 Aralık 2014 tarihinde Burhaniye Belediye Spor Yıldız kızlar Basketbol takımının 1.liğini
kutlamak için yemek düzenlenmiştir.
13 Aralık 2014 tarihinde Bur-İş-Yam’ın Hüsnü Pazarbaşında gerçekleşen ‘Etkili İletişim’
konferansına katılarak tüm program birimimiz tarafından kayıt altına alınmıştır.
13 Aralık 2014 tarihinde Dünyaca ünlü Avrasya Sirki Öğretmenevi karşısında gösterimini
gerçekleştirdi. Gerekli olan organizasyon birimimiz tarafından yapılmıştır.
19 Aralık 2014 tarihinde Müjde Pabuşcuoğlu Anaokulunda Yerli malı haftası nedeniyle düzenlenen
etkinliklere katılım sağlandı. Tüm program birimimiz tarafından kayıt altına alınmıştır.
19 Aralık 2014 tarihinde Avni Özpolat Anaokulunu Yerli Malı haftası nedeniyle Reha Yurdakul
Salonunda düzenlediği etkinliklere katılım gerçekleşmiştir. Tüm program birimimiz tarafından kayıt
altına alınmıştır.
26 Aralık 2014 tarihinde Belediyemiz tarafından Eğitime Destek amaçlı kurulan Mobides Eğitim
Sisteminin 8 Eylül İlkokulunda Başkanımızın da katılımlarıyla kullanılacak olan kartların dağıtımı
yapıldı. Tüm program takip edilerek basında genişçe yer alması sağlandı.
26 Aralık 2014 tarihinde Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu 16.Yıl kutlamalarına katılım
gerçekleştirildi. Tüm program birimimiz tarafından kayıt altına alınmıştır.
31 Aralık 2014 tarihinde Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Yılsonu etkinliklerine katılım
gerçekleştirildi. Tüm program birimimiz tarafından kayıt altına alınmıştır.
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Belediyemizin çeşitli hizmet ve çalışmalarının yerel ve ulusal basında 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.
S
Benzer iyi ilişkiler ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile de kurularak, katılımcı
bir kent yaşamı için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
S
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.
S
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.
S
Belediyemizin tüzel kişiliği ile bağlantılı Körfez Belediyeler Birliği, Huzurevi Vakfı, Burhaniye
Kent Kamutayı ve Belediye Spor gibi kuruluş ve girişimlerle ilgili çeşitli çalışmalar yapıldı veya
yapılan çalışmalara en etkin katkı sağlanmıştır.
S
Belediyemizce yapılan çalışmaların, sosyal ve kültürel etkinliklerin fotoğraf ve kamera çekimi
yapılmaktadır. Çekilen fotoğraflar bilgisayarda, kasetler ise arşivimizde muhafaza edilmektedir.
S
Burhaniye Belediyesi W eb sitesi her gün güncellenmekte, İlçemiz ve belediyemiz ile ilgili bilgiler ile
belediyemiz çalışmalarının yer aldığı W eb 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@burhanive.bel .tr adresine gelen maillerin
işlemleri yapılarak cevaplandırılmakta, diğer birimlerimizi konu alan mailler ise ilgili birimlere
ulaştırılmaktadır.
S
Büyükşehir Yasasıyla Yeni Mahalle olan köylerimize akşamları ziyaret gerçekleştirilerek Burhaniye
Tanıtım Filmi izletilerek Burhaniye’nin tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca Burhaniye İlçeleri yapılan bir
program dâhilinde köydeki vatandaşlarımıza İlçe gezisi düzenlenmiştir.
S
Sosyal M edya Birimimiz tarafından etkin bir şekilde takip edilerek Belediyemiz hakkında geniş çaplı
tanıtımı yapılmaktadır.
S Burhaniye Belediyesi WEB sitesi: www.burhanive.bel.tr’dir.
S Burhaniye Belediyesi Twitter: https://twitter.com/BurhaniveBld
S
Burhaniye Belediyesi Facebook sayfası: https://www.facebook.com/burhanive.beledisevi.3?fref=ts
S
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. 31/12/2014
Merve İNAN
Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V.
Harcama Yetkilisi
K Ü LTÜ R VE SOSYAL İŞ L E R M ÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Orman İşletme Şefliği ile müştereken yürütülen
“Okullar Hayat Olsun” Projesi kapsamında İlçemizde bulunan bütün okulların istekleri Belediyemiz
tarafından karşılanmıştır.
KADIN PLA TFO R M U
2014 yılı içerisinde Burhaniye Belediyesi Kadın Platformu bünyesinde Takı Tasarım, Mefruşat, İpek
Kozası ile ev ürünleri Hazırlama kursuları açılmıştır. Bu kurslardan 60 kursiyer faydalanmıştır. Bu
kurslar ile
S Kurslara katılan bayanların yaptıkları ürünler yılsonu Eski Belediye Binasında yapılan sergi ile
halkın beğenisine sunulmuştur.
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Ören de Belediye’ye ait dükkânlarda yaz sezonu boyunca kursta yapılan el işleri satışa
sunulmuştur.
S Yaz ve kış aylarında düzenlenen festivallerde açılan stantlarda tanıtım yapılmıştır.
S Eylül ayında İstanbul Feshane’de düzenlenen Balıkesir tanıtım günlerine katılıp yapılan işlerin
sergi ve satışı yapılmıştır.
2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde Burhaniye Belediyesi ve Halk Eğitim iş birliği ile yoğun
talep üzerine
S İpek kozası ile Ev ürünleri Hazırlama
S Takı tasarım
S Kırkyama kursları açılmış olup bu kurslara 130 kursiyer devam etmektedir. Her geçen yıl kurs
talepleri artmaktadır.
HA M ARAT E L L E R PA ZA R I
S İlçemiz Taylı Caddesinde pazartesi günleri açılan Hamarat Eller Pazarında bulunan 24 adet Takı
Tasarım ve Örgü standımız, ayrıca 7 adet Gıda standımızla açılmıştır.
S Burhaniye’de yaşayan ev hanımlarının üretmiş oldukları el işleri, ev yapımı kuru yiyecekleri
pazarlamak için haftada bir gün pazaryerinde ve yaz sezonunda Ören ve İskelede bulunan
stantlarda ürünlerini ilk elden pazarlamaktadırlar. Hamarat Eller pazarıyla kadınlarımızın Sosyal
ve ekonomik hayata katılımlarının ve girişimci yanlarının desteklenmesi amacıyla Hamarat Eller
pazarında el yapımı ürünlerini Burhaniyelilere sunuşlarını yapıp satmaktadırlar.
Y E M E K Y ARIŞM ASI ve R E SİM SER G İSİ
S Belediyemize ait Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinin 2. Katında Resim Sergisi ve Fotoğraf
etkinlikleri sergilenmiştir.
S Her yıl gelenek haline gelen Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde Zeytinyağlı yemek yarışmasında
börekler, tatlılar ve yemekler olmak üzere 3 ayrı kategoride yarışma düzenlenmiş, zeytinyağının
tanıtımı ve kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Y A RD IM LA R
1- Y E M E K YA RD IM I:
S İlçemizde Fakir, yoksul, yaşlı ve yatalak olan ailelere Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünce 2014 yılı içerisinde toplam 34600 adet yemek dağıtılmıştır.
2- ODUN YA RD IM I:
S Park Bahçe Müdürlüğü tarafından kesilen ve hazırlanan odunlar Belediyemize müracaat eden
fakir ve yoksul ailelere toplam 4000 çuval odun dağıtılmıştır.
3- O K UL YA RD IM I:
S İlçemizde 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında fakir ve yoksul ailelerin okula giden çocuklarına
sınıflarına göre toplam 141 öğrenciye okul kıyafeti ve kırtasiye yardımı yapılmıştır.
4- SOSYAL M A R K ET Y A RD IM I:
S İlçemizde yaşayan fakir yoksul ailelere verilmek üzere “Var mı Kullanmadığın Kıyafet Ver Onu
Yardım Et” projesi kapsamında etkinlikler devam etmektedir. Kullanılmayan; ama
kullanılabilecek durumdaki ev eşyaları, beyaz eşya, yatak odaları, salon takımları, kıyafetler,
oyuncaklar vs gibi malzemeler Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
S 2014 yılı içerisinde ilçemizde yaşayan 100 eve ev eşyası,4874 kişiye giysi yardımında
bulunulmuştur.
5- A C E Z E YA RD IM I:
S İlçemizde yaşayan hiçbir yerden geliri olmayan fakir yoksul kişilere aylık ortalama 287 kişiye
toplam 20.090,00 TL. aceze yardımı yapılmıştır.
6- A S K E R L İK Y A RD IM I:
S İlçemizde yaşayan fakir yoksul aylık ortalama 41 asker ailesine askerlik bitimine kadar 3.280,00
TL. yardım yapılmıştır.
7- GIDA YA RD IM I:
S İlçemizde 38 mahallede bulunan fakir ve yoksul ailelere toplamda Ramazan ayı boyunca 1250
paket erzak dağıtımı yapılmıştır.
S Ramazan ayında her gün toplam 1500 kişiye iftar yemeği verilmiştir.
K Ü LTÜ R M E R K E Z L E R İ:
A H M ET AK IN K Ü LTÜ R M E R K E Z İ
Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı, Bahçelievler Mah. Enver güreli caddesi
üzerinde yer alan Ahmet Akın Kültür Merkezi binasında, Düğün salonu, 2. Hizmet binası olarak
adlandırılan 2. katta yer alan kadın platformu, kent tiyatrosu, kent konseyi, Burhaniye Belediye Spor,
Resim Atölyesi ve 1. Katta yer alan misafirhaneden, yemekhaneden oluşmaktadır.
R EH A YURDAKUL SALONU
İlçemiz Şehit Turan Bayraktar Parkı içinde yer alan 300 kişilik Reha Yurdakul Salonumuz ile Gençlik
Merkezinin faaliyetleri ve çeşitli etkinlikler hizmete sunulmaktadır.
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• Yapı kooperatifleri, A.Ş Genel Kurul Toplantıları
• Odaların Genel Kurul Toplantıları
• Demek - Sivil Toplum Kuruluşları
• Nikâh Törenleri
• Tiyatro oyunları
• Konferans, Seminer
• Konser
HÜSNÜ PA ZARBAŞI K Ü LTÜ R M E R K E Z İ
İlçemiz Atatürk Caddesinde yer alan Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi, 2 katlı binadan oluşmaktadır.
Binanın üst katında sergi salonları yer alırken zeminde de idare odası ve 120 kişilik toplantı salonu
yer almaktadır. Yıl boyunca toplantılar ve GMKA proje tanıtımları yapıldı.
E N G E L L İL E R E Y Ö N E L İK ÇA LIŞM A LA R
S İlçemizde yaşayan engellilerin tespiti yapılmış olup hazırladıkları sosyal faaliyetlere destek
olunmuştur.
S Burhaniye İlçesinin 57.554 nüfusu bulunmaktadır. Bu nüfusun içerisinde ki Engelli sayısına
baktığımızda %63,20si erkek (702), %36,80 i kadın (558) olmak üzere toplam 1.260 nüfusu
oluşturmaktadır. Engelli nüfusun toplam nüfusa oranı %2.12 dir. Engeli nüfusun %13.97 ‘sine
evde bakım yardımı yapılmakta %37.86 sı de 2022 sayılı kanuna göre yardımdan
faydalanmaktadır. Yapılan saha çalışmasında 10 (%5.05) engellimiz çalışabileceğini beyan
etmiştir
S 2014 yaz festivalinde Ören meydanda gösteri yapmışlar ve büyük ilgi görmüşlerdir.
S
3 Aralık Engelliler günü Belediyemiz Reha Yurdakul Kültür Merkezinde gerçekleşmiştir.
S Belediyemizce Engelli vatandaşlarımıza engelli antrenör getirilmiş olup her gün kapalı spor
salonunda eğitim vermektedir.
K EN T TİY A TRO SU
S 2014 yılı tiyatro sezonu, 2013 yılı Ekim ayında 160 kişilik yeni oyuncu adayları ile çalışmalarına
başladı.
S 18 Ocak 2014: 40 ayrı tiyatro topluluğundan oluşan Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği İzmir
toplantısına katıldı.
S 19 Ocak 2014: Bornova Belediyesi’nin daveti üzerine sezon oyunu olan “YEŞİL PAPAĞAN
LİMİTED” oyunu ile İzm ir’de gösteri yaptı.
S 24 Ocak 2014: 10. Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde açılış etkinliklerinde görev aldı.
S 09 Şubat 2014: Tiyatro Ekibi olarak, Bergama Belediyesi Tiyatrosunu ziyaret etti ve Bergama
Antik Kentini gezdi.
S 01 Nisan 2014: 20. Uluslararası Bartın Tiyatro Festivaline Dario FO ’nun yazdığı “BİR
ANARŞİSTİN KAZA SONUCU ÖLÜMÜ” oyunu ile katıldı.
S 23 Nisan 2014: 5. Ayvalık Tiyatro Festivaline Dario FO ’nun yazdığı “BİR ANARŞİSTİN KAZA
SONUCU ÖLÜMÜ” oyunu ile katıldı.
S 22 Mayıs 2014: Park düğün salonunda Reinhold TRITT’in yazdığı “DALGA” oyunu 600 kişilik
seyirciye sergilendi.
S
6 Temmuz 2014: İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçılarından Ümran İNCEOĞLU ve Eftal
GÜLBUDAK’ın da katıldığı, BBKT geleneksel tiyatro pikniği yapıldı.
S 25 Temmuz 2014: Ören Açıkhava Tiyatrosunda Hans Christian ANDERSEN’in yazdığı “KRAL
ÇIPLAK” adlı çocuk oyununu 800 kişilik seyirciye sergiledi.
S
03-08 Ağustos 2014: Türkiye Tiyatrolar Birliği ve Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu işbirliği ile
Bartın’da düzenlenen, İnkumu Uluslararası Tiyatrolar Buluşmasına katıldı. BBKT Genel Sanat
Yönetmeni O. Uğur MAMUK “Tüsak Yasa Tasarısı ve Tiyatronun Geleceği” paneline, ülkemizin
önemli sanatçılarından Turgay TANÜLKÜ, Orhan AYDIN, Mehmet ESATOĞLU, Zafer
GECEGÖRÜR, Kımız BOZKIR ile birlikte katıldı.
S 20-24 Ağustos 2014: 4. Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivaline katıldı. BBKT Genel Sanat
Yönetmeni O. Uğur MAMUK “Yerelde Tiyatro Yapmanın Önemi” paneline, ülkemizin önemli
sanatçılarından Orhan ALKAYA, Orhan AYDIN, Zeynep ALTIOK ile birlikte konuşmacı olarak
katıldı.
S 02 Eylül 2014: Hayal Sanat Y apım ’ın sahibi Utku UÇAR’ın yapımcılığını üstlendiği, Murat
ÖZEN’in senaryosunu yazdığı, Prodüksiyonunu Melih ÇOBANOĞLU’nun üstlendiği, ödüllü
görüntü yönetmeni Mustafa KUŞÇU ve ödüllü ışık şefi İbrahim ÖZKARPAT’ın çekimlerini
yaptığı “HÜDDAM ” sinema filminin prodüksiyon ve cast (figürasyon) hazırlıklarını organize etti.
S 16 Eylül 2014: BBKT 2015 yılı oyuncu kayıtları afiş, broşür ve medya haberleri ile başlatıldı.
S 19-20 Eylül 2014: Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Buluşması Denizli toplantısına katıldı. Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN ziyaret edildi.
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S

29 Eylül-3 Ekim 2014: 2015 dönemi tiyatro kayıtları için 4 Yıllık Uygulamalı Bilimler M YO’da
BBKT Tanıtım Standı kurularak 200 öğrenciye bilgi verildi.
S 01 Ekim-15 Kasım 2014: Hayal Sanat Yapım ’ın yapımcılığında ödüllü görüntü yönetmeni
Mustafa KUŞÇU ve ödüllü ışık şefi İbrahim ÖZKARPAT’ın çekimlerini yaptığı “HÜDDAM ”
sinema filminin çekimlerinde, BBKT’nin genel sanat yönetmeni O. Uğur MAMUK, oyuncu
Semra MAMUK, Çağrı DURAN, Eray LOGO, Nilgün BAYKENT rol aldı, filmin sahne
fotoğrafçılığını Ender KURT yaptı.
S 13-18 Ekim 2014: 2015 dönemi tiyatro kayıtları için 2 Yıllık M YO’da BBKT Tanıtım Standı
kurularak 100 öğrenciye bilgi verildi.
S 28-30 Kasım 2014: TAKSAV’ın düzenlediği; Hollanda, İspanya, İran, Amerika, Rusya,
Gürcistan, Kanada ve Yunanistan’ın katıldığı; 19. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivaline
Burhaniye’yi temsilen “DALGA” oyunu ile katıldı.
S
06-07 Aralık 2014: TAKSAV’ın düzenlediği; İsviçre ve Kıbrıs’ın katıldığı; 3. Uluslararası İzmir
Tiyatro Festivaline Burhaniye’yi temsilen “DALGA” oyunu ile katıldı.
S
19-21 Aralık 2014: Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği İZMİR/Karşıyaka toplantısına katıldı.
Karşıyaka Belediyesi Başkan Yardımcısı M urat ÖZEL ziyaret edildi.
K EN T ARŞİV İ
S 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.
S Geçmişten bugüne kadar Burhaniye’de çıkmış yerel gazeteler, yerel dergiler, makaleler, tezler,
şeriye sicilleri, v ak ıf kayıtları, salnameler, telgraf nameler, eski fotoğraflar, videokasetler
arşivimize kazandırılmış, özenle korunup saklanması için dijital ortama aktarılmıştır.
S A rşiv herhangi bir ücret talep etmeksizin her araştırmacıya hizmet sunmaktadır.
S 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.
S Kent Arşivi özellikle Burhaniye’nin yerli ailelerinin getirdiği fotoğraf, belge ve dokümanlarla her
geçen gün gelişmeye devam etmektedir. İzmir ve Balıkesir Kent arşivleriyle irtibata geçilip
ellerindeki Burhaniye ile ilgili dokümanlar arşivimize alınmıştır. A nkara’ya gidilerek Meclis
Kütüphanesi, Milli Kütüphane ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde araştırmalar yapılmış, önemli
belge ve dokümanlar Kent arşivimize kazandırılmıştır.
S Ayrıca Burhaniye’de yapılan festivallerde Kent arşivi fotoğraf sergisi de açılmaktadır.
Belediyemiz giriş katında hizmet vermektedir.
BURHANİYE B ELED İY ESİ KUVVA-İ M İL L İY E K Ü LTÜ R M Ü ZESİ
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. A ylara göre
ortalama ziyaretçi sayımız:
OCAK
300 - 450 Kişi
ŞUBAT
450 - 500 Kişi
MART
500 - 600 Kişi
600 - 700 Kişi
NİSAN
1000 +
MAYIS
HAZİRAN
1000+
TEMMUZ
1000+
750 - 800 Kişi
AĞUSTOS
EYLÜL
500 - 650 Kişi
EKİM
600 - 700 Kişi
KASIM
300 - 400 Kişi
ARALIK
250 - 300 Kişi
Söz konusu tarihlerden en yoğun olan ay MAYIS ayı olup sebebi; Müzeler Haftasının 18 M ayıs’ta
kutlanmasıdır. Yine aynı şekilde Eylül, Ekim, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında okul gezileri yoğunluk
kazanmaktadır. Tur Gezileri Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında artmaktadır.
2014 yılında M üzem ize bağışlanan eserler:
• 04/01/2014
Faruk KIZIKLI tarafından 1 adet fotoğraf
• 21/03/2014
Pelitköy Belediye Başkanlığı tarafından getirilen bir adet tüfek
• 22/05/2014
Ülkü SEZER’e ait cepken
• 20/08/2014
Prof. Dr. Aysıt Tansel - Şair Oğuz Tansel’e ait eşyalar
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•
•

12/09/2014
: Lütfü GÜLEÇ 1 adet subay kılıcı
15/09/2014
: Rasim ERGÜDER ailesine ait eşyalar ( koltuk tk, sandalye tk. ve dolaplar )
• Önceki yılların devamı olarak Kolleksiyoner Özkan ARIKANTÜRK’ün Arkeolojik eser Sergileme
süresi bir yıl daha uzatılmıştır.
20 4 yılı itibariyle M üze envanterine kayıtlı eser listesi
Yıllar
Arkeolojik
Etnografik
Toplam
Sikke
43
448
27
518
2013 ve öncesi
2014
73
552
33
658
92
92
Açıkhava Müzesi
—

—

A D RA M Y TTEİO N 2014 K A ZISI
Belediyemizin sponsorluğunda bu yıl 3. Sezonunu tamamlayan Adramytteion Kazı ve Onarım
Çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel M üdürlüğü’nün izin belgesi
doğrultusunda, Ören M ahallesi’nde, 14.08.2014 - 26.09.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2014
Adramytteion (Ören) Kazı ve Onarım Çalışmaları’nın, alan ve konuları aşağıda listelendiği üzere
şekillenmiştir:
1. E Bölgesi Çalışmaları
2. Sondaj Çalışmaları (S18, 19, 20, 21)
3. Paleocoğrafya Çalışmaları
4. Diğer Çalışmalar (Depo Çalışmaları, Küçük Eser Restorasyon Çalışmaları, Bilgilendirme Panoları)

2012 - 2013 -2014 Çalışma Bölgeleri ve Sondajlar
1- 2014 E Bölgesi Ç alışm aları
2014 yılında alanın kuzeyinde yapılan çalışmalar, yapının girişinin 2013 yılında kazılmış olan bu güney
kısmının, kuzey simetrisini açığa çıkarmıştır. Alanda deniz seviyesinden yaklaşık olarak +6.70 m
yükseklikten itibaren kendini göstermeye başlayan ve kuzeybatı yönünde şekillendirilmiş olan mimari
yaklaşık olarak +5.70 m. seviyesinde tamamen ortaya çıkarılmıştır. Yapı genel olarak güney sınırında
yeralan eşik taşından da anlaşıldığı üzere bu yöndeki bir giriş ve ona bağlı olarak şekillendirilmiş doğu40

batı doğrultusunda uzanan yan yana dört adet mekandan oluşmaktadır. Bu mekanlardan doğu sınırında
olan mekan hariç diğer üç tanesi, birbirlerine basit geçişlerle bağlanmışlardır.
Büyük ebatlı kaba ve fragmanlar halinde pithos parçalarına rastlanılması, mekanların çok küçük ve
geçişlerinin dar olmaları ve de açmanın güney kesitinde bir pithosun bulunması nedeniyle mekanın bu
evresinin bir depolama mekanı olarak kullanılmış olmasını düşündürmektedir. Kaldı ki Ören’in
genelinde, böyle depolama amaçlı planlanmış basit nitelikli geç antik dönem mimarisiyle sıklıkla
karşılaşılmaktadır. Çalışmanın devamında yaklaşık olarak +5.50 m. seviyelerinde söz konusu bu ara
mimarinin temellerinin tamamen açığa çıkarılması ve mimarinin askıda kalması, bununla birlikte
derinleştikçe yaklaşık +5.30 m. seviyelerinde nispeten daha geniş ve kompleks bir mimarinin kendini
göstermesi nedeniyle, çalışmanın devam ettirilebilmesi için gerekli belgeleme çalışmaları yapıldıktan
sonra söz konusu mimarinin kaldırılma çalışmalarına başlanmış ve bu işlem 29/08/2014 tarihi itibariyle
sonlandırılmıştır. Alandan çıkan buluntular için, sikkelerle birlikte Ören’in genelinde sıklıkla
rastladığımız M.S. 12-13. yüzyıla tarihlenen frag m an lar halinde Geç Bizans Dönemi sırlı
keramiklerinin ağırlık kazanmış olduğu ileri sürülebilir. Açmanın güney kesitinde bolt duvarı içinde yer
alan büyük pithos 19/09/2014 tarihi itibariyle kaldırılarak kazı evi deposuna götürülmek üzere taşınmıştır.

E Bölgesi 2013 çalışmaları neticesinde şekillenen taşplan rölövesi

E Bölgesi, askıya çıkan Pithos’un depoya nakli
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E Bölgesi, Genel Görünüm
Bu bölgeden ele geçen, 2014 yılı envanterlik buluntuları arasında, üzerinde çalışmaların devam ettiği bir
tekil buluntu dikkat çekicidir. Kabaca, M.S. 11. yy’a tarihlenen Konstantinopolis Patriklik Mührü,
konstekstiyle birlikte değerlendirildiğinde, E Bölgesi’nde, tahkimli ve mozaik döşemeli avlusuyla,
döneminin ihtişamlı bir yapısı olduğunu açığa vuran tüm kompleksin işlevi için de önemli ipuçları
vermektedir.

E Bölgesi buluntusu, Bizans Mührü
2- Sondaj Ç alışm aları (S 18, 20, 21)
2014 yılı kazı döneminde de devam ettirildiği üzere, kazıların bir diğer konsantrasyonu Adramytteion
Antik Kenti’nin yayılım alanı ve kent öğelerinin tespitine yönelik yapılan sondaj çalışmaları olmuştur.
Kazı dönemi boyunca Burhaniye İlçesi Ören Mahallesi topografyası göz önünde bulundurularak, belediye
mülkiyetindeki alanlarda belirli bir plan dâhilinde gerçekleştirilmesi tasarlanan sondaj çalışmalarında, bu
dönemde çalışılan alanlar ve sonuçlar aşağıdadır.
Sondaj 18
Sondaj 18, 2 m x 2 m ölçülerinde Burhaniye ilçesi Ören mahallesi Belediye mülkiyetindeki 567 ada 171
parselde gerçekleştirilmiştir. Yüzey toprağından hemen sonra mimari kendini göstermeye başlamıştır.
+4.20 m. kotlarında bir mekan eşiğine denk gelinmiştir. Eşiğin kuzeyindeki alanın, hem eşikten hem de
bu yüze bakan kısmen korunagelmiş fresklerle mekanın iç kısmını teşkil ettiği anlaşılmıştır. Devamında,
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kısmen tahribe uğramış kiremit tabana ulaşılmıştır. Kiremit tabanın üzerinden gelen en geç malzemeyle
mekan M.S. 2 ila 3. yy.a kabaca tarihlenmiştir. Tahrip taban kaldırıldığında, +3.80 m. kotta, genellikle
cadde tabanları için tercih edilen ve uzun kenarları boyunca ardaşıklık sağlayan sarımsı iri bloklara
ulaşılmıştır. Ancak mekanın iç tarafının bu yöne bakması, cadde olasılığını zayıflatmıştır.

Sondaj 18
Buluntu durumu olarak, mekanı tarihleyen ve kiremit tabanla ilişkili M.S. 2. ve 3. yy.’lara ait keramik
buluntuların yanı sıra, üst kotlarda yoğun olarak Geç Roma ve geç antik çağa kadar tarihlenen keramik
buluntularla birlikte az da olsa M.Ö. 7. yüzyıl sonlarına kadar giden karışık malzeme grupları tespit
edilmiştir. 24/08/2014 tarihinde sondaj 18 sonlandırılmıştır.
Sondaj 20
Bölgeyle ilgili daha net bilgiye ulaşmak amacıyla S18’in kuzeybatı çaprazına Sondaj 20 açılmıştır.
Sondaj 20, 3 m x 2 m. ölçülerinde Burhaniye ilçesi Ören mahallesi Belediye mülkiyetindeki 567 ada 171
parselde gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde biri yüzeye yakın diğeri daha derinde olmak
üzere (I. duvar +5.85 m. II. duvar + 4.85 m.) sondajı kuzey-güney doğrultuda kesen duvarlar ortaya
çıkarılmıştır. Söz konusu duvarlar Sondaj 18’de aynı seviyelerde bulunan doğu-batı doğrultulu duvarlarla
kesişmektedir. Harç kullanımlı bir geç dönem duvarı altında S18’deki mekanla tam örtüşür yönlenmeli,
her iki cephesi freskli bir ara duvara rastlanılmıştır.

Sondaj 20
Böylelikle farklı dönemlerde kullanım görmüş iki ayrı mimari tespit edilmiştir. Daha derinde yer alan
duvarın her iki tarafı da oldukça nitelikli fresklerle kaplanmıştır. Sondajın hemen hemen 2/3 sinin söz
konusu bu duvarlarla kaplanması, çalışma alanını oldukça sınırlamasına rağmen çalışma, doğu yönündeki
çok küçük bir alanda devam ettirilmiştir. Fakat bu alanda da freskli duvarla doğrudan ilişkili olan nitelikli
bir tabanın çıkması üzerine, 28/08/2014 tarihinde Sondaj 20 sonlandırılmıştır.

43

Sondaj 20
Sondaj 21
Sondaj 21,3m x 2m ölçülerinde Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi Belediye mülkiyetindeki 567 ada 171
parselde gerçekleştirilmiştir. Sondaj 21’de, bir duvara denk gelinmezken, + 4.20 m kotlarında M.S. 2-3
yy.’a tarihlenen ve S18 ve S20’deki aynı mekanın kısmen korunagelen tabanına ulaşılmıştır. Hellenistik
ve Geç Klasik Dönem ’e ait olan bir tabakalaşma tespit edilmiştir. Fakat yaklaşık olarak + 2.10 m.
seviyelerinden sonra malzeme yoğunluğu, erken dönem malzemeleri olup, M.Ö. 7.-6. yüzyıl gri hamurlu
keramikler daha fazla olmak üzere, M.Ö. 7. yüzyılın ortalarına tarihlenen Aeolia oryantalizan keramikleri
arasında değerlendirilen konsantrik daire motifli skyphos ve M.Ö. 6. yüzyılın sonuna tarihlenen siyah
figürlü keramik parçası önemli buluntular arasındadır. Bu durum aşağı yukarı + 1.50 m kotlarına kadar
özellikle gri hamurlu malzeme açısından artarak devam etmiştir. Hatta tespit edilen bu malzeme grubu
içerisinde erken 1. bin yıl ve hatta Tunç Çağı içerisinde değerlendirilebilecek buluntular da ele geçmiştir.
+ 1.50 m. ise önemli bir gelişme olarak sondajın güney duvarı içinde kalmış, kumtaşından şekilsiz, orta
irilikteki taşlardan yapılmış temel seviyesinde bir duvar sırasına ulaşılmıştır. Buradan elde edilen
keramikler tabaka dışı unsur olarak herhangi bir buluntu içermemekle birlikte M.Ö. 8. - 7. yüzyıla ait gri
hamurlu ve bölgenin tipik erken örneklerini içermektedir. Bu nedenledir ki karşılaşılan mimarinin Arkaik
döneme ait olması muhtemel görünmektedir. Bu mimarinin hemen altından yaklaşık olarak + 1.30 m
kotları civarından buradaki iskânı ve daha erken bir yapının varlığını doğrular nitelikte yanık tabakasıyla
birlikte kiremit parçaları açığa çıkarılmış olup keramik buluntuların yoğunluğunda bir azalma olsa da tunç
ve kalkolitik niteliğinde parçalar halinde keramik buluntular ele geçmiştir. Bu seviyeden sonra çalışma +
30 cm kadar devam ettirilmiş olup bu seviyede ana kayaya ulaşılması nedeniyle 25/09/2014 tarihi
itibariyle sondaj 21 sonlandırılmış olup 26/09/2014 tarihi itibariyle de kapatılmıştır.
S18, S20 ve S21’den anlaşıldığı üzere girişi güneye bakan ve en az iki odası bulunan bir R om a konutu
tespit edilm iştir. Mekan duvarları bordürlü fresklerle bezeli olup, taban düzgün dikdörtgen kiremitlerle
inşaa edilmiştir.
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Sondaj, 18, 20, 21
2014 yılı çalışmalarında alandaki D Bölgesi Güney (DBG) olarak adlandırılan açmada ana kayaya
oyularak yapılmış olan ve bulunduğu yapının ihtiyacını karşılamaya dönük tasarlanmış su kuyusunun
içinde, nitelikli arkeolojik malzemenin bulunabilme ihtimali üzerine çalışılmaya başlanmıştır. Çalışma,
15/09/2014 tarihinde başlatılmış ve kuyunun zemin seviyelerine yaklaşıldığında adeta günümüzde de
işlerliğini gösterir nitelikte tabanın su ile dolarak alanın çalışılamayacak hale gelmesi nedeniyle
18/09/2014 tarihi itibariyle çalışma sonlandırılmıştır.
Buluntular, nicelik olarak oldukça az olup küçük fragmanlar halindeki M.Ö. 4. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla
kadar giden keramiklerden oluşmaktadır.

Resim 31: D Bölgesi, kuyu detay
3Paleocoğrafya Ç alışm aları
2014 yılı çalışmalarının bir ayağını da, Adramytteion antik kentinin konumlandığı günümüz
Burhaniye/Ören’inin topografik açıdan uygun görülen noktalarında, antik Adramytteion’un kıyı çizgisinin
gelişimi veya hali hazırda konumlanan tepeciklerin bir ada ya da kara ile bağlantılı bir yarımada oluşturup
oluşturmadığı sorgusuyla açılan delgi sondajlarla toplanan sediman örnekler vasıtasıyla gerçekleştirilen
paleocoğrafya çalışmaları oluşturmuştur.
Bu bağlamda 706 ada 3 nolu parsel (Sondaj 1, 7), 398 ada 8 nolu parsel (Sondaj 2), 573 ada 67 nolu
parsel ( Sondaj 3), 241 ada 10 nolu parsel (Sondaj 5, 4), 459 ada 92 nolu parsel (Sondaj 6), 489 ada 31
nolu parsellerde (Sondaj 8) olmak üzere toplamda sekiz adet delgi sondaj açılmıştır.
Bu sondajlar neticesinde kronolojik durumu henüz kesin olarak belirtilememekle birlikte Bergaz Tepe ile
Ören Tepe arasında yapay doldurulmuş alanların olduğu, Bergaz Tepe’nin batı yamacında denizin tepenin
sınırına kadar iç bölüme sokulduğu, doğu yamacında ise deniz eğiminin bittiği yere kadar sokulduğu,
dolayısıyla Bergaz Tepe’nin bir ada olabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır.
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Delgi Sondaj çalışması

Delgi Sondaj çalışması, analiz
Yukarıda bahsi geçen delgi sondajlardan elde edilen veriler üzerine detaylı incelemeler heyet üyesi Y rd.
Doç. D r. Levent Uncu tara fın d a n devam ettirilmektedir.
4- Diğer Ç alışm alar
(Depo Çalışmaları, Küçük Eser Restorasyon Çalışmaları, Bilgilendirme Panoları, Veri Tabanı)
2012 yılından bu yana sürdürülen Kazı ve Onarım Çalışmaları kapsamında oluşturulan imkanlarla, veri
tabanıyla entegre depo tasnifi tamamlanmış olup, kazı laboratuvarında küçük eserlerin konservasyon ve
restorasyon çalışmaları, kazılan alanların çevre projeleri ve pano çalışmaları devam ettirilmiştir.
B E LED İY E G E N Ç L İK M E R K E Z İ
Şehit Turhan Bayraktar Parkı içerisinde bulunan Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezimiz, birçok
alanda sosyal ve kültürel faaliyetlerle ismini uluslararası duyurmayı başaran ilçemizin kültür yuvasıdır.
7’den 70’e birçok insanımıza hizmet vermiş ve vermeye devam eden kurum Halk Dansları topluluğuyla
adından sıkça bahsettirmeyi başarmıştır. Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da ülkemizi başarıyla temsil
eden ekip gençlik projelerinde yer almış ve kültürümüzü en iyi şekilde yansıtmıştır. Ekip ilklerin kenti
sloganını kendine ilke edinen Burhaniye Belediyesi gibi Burhaniye’de de birçok ilke imza atmıştır. Resmi
törenlerde ve okul etkinliklerinde boy gösteren ekip aynı zamanda yabancı turistlere de kültürümüzü
tanıtmayı kendine amaç edinmiştir. Herkesin, geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimize ayıracağı haftada 2
saat mutlaka vardır felsefesini kendisine amaç edinen merkezimiz, yoğun bir eğitmen ve öğretmen
kadrosunun da ilgisini çekmeyi başarmış, gönüllü olan bu öğretmenlerimizin refakatinde büyük bir neşe
ve arkadaşça bir ortam içerisinde eğitim ve etkinliklerini sürdürmektedirler. Gençlik Merkezimize üye
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olan katılımcılarımız kendilerini sosyal anlamda geliştirdikleri gibi, sanat yönünden gizli kalmış
yeteneklerini ortaya çıkarmakta ve yabancı dil eğitimlerindeki eksik yanlarını tamamlamaktadırlar.
Üyelerimiz müzikal anlamda ise gönüllü öğretmen ve eğitmenlerimiz sayesinde müzik aletlerini doğru
çalmayı öğrenmektedirler. Elde ettikleri özgüven sayesinde kendilerini daha iyi ifade edebilmekte ve
başarıya emin adımlarla ilerleyebilmektedirler. Sloganımız “Her çocuğumuz, her gencimiz daha
keşfedilmemiş birer cevherdir, yeter ki onları dinleyelim onlara zaman ayıralım ve onlara fırsatlar
sunalım.”
S 25 Mayıs 1. Yağlı Güreşleri Halk oyunları gösterisi yapıldı.
S 1 Temmuz Kabotaj Bayramı
S Balıkesir ve ilçelerindeki Kurtuluş Bayramı Törenlerinde ilçemizi temsil ederek Halk oyunları
gösterileri yapıldı.
S 23-24-25 Ocak Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde 3 gün Dans-Müzik gösterileri satranç turnuvası
etkinlikleri yapıldı. Katılımcılara ödül verildi.
S 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet A kif anma günü Hacı Mehmet Köylü İmam Hatip
Lisesinde Halk oyunları gösterisi yapıldı.
S Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalinde güzellik yarışması organizasyonu balemodern dans ve Halk oyunları gösterileri yapıldı.
S 6 Aralık Engelliler Bayramı Dans-Halk oyunları ve defile gösteriler yapıldı.
S Mayıs ayında Yardım Sevenler Derneği tarafından düzenlenen hayırsever vatandaşımız onuruna
yemek ve plaket töreninde Tango ve Halkoyunları gösterisi yapıldı.
S 8 Eylül Burhaniye kurtuluşu nedeniyle düzenlenen TRT Egeden Esintiler Programı canlı
yayınında Halk oyunları ekibimiz türkülere eşlik etmiştir.
S 6 Eylül Savaştepe’nin Kurtuluşunda halkoyunları ekibimiz gösterilerini yaparak plaketle
ödüllendirildi.
S Yaz döneminde plajda spor, dans ve animasyon etkinlikleri yapıldı.
S Deveciler Derneği Havut giydirme hayrında Halk oyunları gösterisi yapıldı.
S Burhaniye’nin çeşitli merkez ve mahallerinde Ramazan şenlikleri kapsamında Halk oyunları ve
animasyon gösteriler yapıldı.
S Kanal 7 de yayınlanan Hilalce Hasbihal Programına dans, müzik ve Halk oyunları çekimleri
yapıldı.
S 13 Nisan Atatürk’ün Burhaniye’ye gelişi onuruna Halkoyunları gösterileri yapıldı.
S 11-14 Eylül İstanbul Feshane’de yapılan Balıkesir tanıtım günlerinde İlçemizin tanıtımı yapılıp
Halkoyunları ekibi Burhaniye oyunlarıyla ilçemizin tanıtımını yaptı.
S Bursa Nilüfer Belediyesi’nin organize ettiği Ramazan etkinliklerinde Halkoyunları ekibimiz
ilçemizi temsil edip 2 farklı gösteri yapmıştır.
S Almanya Bulgaristan Avusturya ve Türkiye’nin katıldığı Avrupa Birliği Projesi olan Avrupa
Gençleri Kültürel Paylaşım Projesi kapsamında halkoyunları ekibimiz Alm anya’da ülkemizi
ilçemizi tanıtıp gösterilerini sunmuştur.
S Karadağ Cumhuriyeti Bijelo Polje de düzenlenen 3. Uluslararası Folklör Festivalinde
halkoyunları ekibimiz Karadağ’da ülkemizi ve ilçemizi temsil edip gösterilerini sunmuştur.
28 Ekim 10 Kasım Tanzanya Cumhuriyeti Darrüselam Büyük Elçiliğinin düzenlediği 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı Törenlerinde ve ülkede her yıl yapılan Karibu Festivalinde ülkemizin ve ilçemizin
tanıtımını yapıp gösterilerini sunmuştur.
BURHANİYE K E N T KO N SEY İ
Konseyimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesinde yer alan; 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 ve Belediye, meslek odaları, sendikalar, noterler, üniversite ve ilgili sivil toplum örgütleri,
siyasî parti temsilcileri ve mahalle muhtarları ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin etkili
ve verimli olabilmesi konusunda Belediyeler yardım ve destek sağlama ile görevlendirmiştir. Çalışma
usul ve esasları İçişleri Bakanlığı Kent Konseyi Yönetmeliği ile belirlenen Konseyimiz, kentimizde geniş
bir sosyal yelpazedeki temsil niteliği yüksek yerel meclisi niteliğindedir.
B urhaniye K ent Konseyi 2014 yılında başlıca şu etkinlik ve çalışm aları gerçekleştirm iştir;
S 10, 11 ve 12 Ocak 2014 tarihlerinde Tekirdağ’da gerçekleşen 13. Türkiye Kent Konseyleri
Platformu toplantılarına katılarak Kent Konseyi ve Burhaniye başarıyla temsil edildi.
S 24, 25 ve 26 Ocak 2014 tarihlerindeki 10. Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı
Festivali’nde Kadın ve Engelli Meclislerini tanıtım amaçlı stant kuruldu.
S 2 Şubat 2014 de Kent Konseyi 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
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8 Mart 2014 Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Konsey bileşeni çeşitli demek, sendika ve siyasi
partilerin katkı ve katılımları ile yapılan hazırlık toplantıları ardından 8 M art kutladı.
S 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ardından Büyükşehir Yasası gereği mahalle muhtarlıklarına
dönüşen köy muhtarlarının da katılımı ile 31 Mayısta Belediye Meclis Salonunda bir toplantı
düzenlendi. Bu toplantıda yönetmelik gereği Konsey Genel Kurulunda yer alan muhtarlar seçildi.
S 7 Haziran 2014 tarihinde Kent Konseyinin 15. Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurulda
yeni dönem Kent Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulu seçilerek göreve başladı.
S İstanbul Kültür Üniversitesinin yazılı talebi üzerine Kent Konseyinin çeşitli hizmet ve çalışmaları
ile ilgili bir rapor hazırlanarak 31 Haziran 2014 tarihinde e-posta ile gönderildi.
S 7 Temmuz 2014 tarihinde Kent Konseyi Merkezimizde “Organik Tarım - İyi Tarım” konulu
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Tarım Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Yavuz Ökten’in
bir sunum yaptığı bu toplantıya konu ile ilgili köy muhtarlarının yanı sıra İlçe Tarım Müdürü,
Burhaniye Ziraat Odası Başkanı ve Belediye Başkanı Necdet Uysal’da katıldı.
S 11 Eylül 2014 de Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde yapılan Yürütme Kurulu toplantısında
İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Özgen’in
bilimsel danışmanlığında yapılan Ören’de arkeolojik kazı ve Koruma Amaçlı İmar Planı
çalışmalarını destekleyen bir Kent Konseyi Bildirisi görüşülerek oybirliği ile kabul edilip basın
ve kamuoyuna açıklandı.
S 13 ve 14 Eylül 2014 tarihlerinde İzmir Konak’ta yapılan Türkiye Kent Konseyleri Platformu
Yürütme Kurulu toplantılarına katılarak Kent Konseyi ve Burhaniye başarıyla temsil edildi.
S 26 ve 27 Eylül 2014 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleşen 14. Türkiye Kent Konseyleri Platformu
Genel Kurul toplantılarına katılarak Konsey ve Burhaniye başarıyla temsil edildi.
S 8 ve 9 Kasım 2014 tarihlerinde M uğla - Datça’da yapılan Kent Konseyleri Platformu Kadın
Meclisleri Buluşmasına iki kadın temsilci ile katılarak Burhaniye başarıyla temsil edildi.
S 20 ve 28 Aralık 2014 tarihlerinde Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmaları kapsamında iki
gençlik toplantısı düzenlendi.
S Kent Konseyi 2014 yılında 30 Mart öncesi ve sonrası eski ve yeni Yürütme Kurulları ile toplam
12 toplantı yaparak gerçekleştirdiği tüm etkinlik ve çalışmalar konusunda çeşitli kararlar aldı.
ULAŞIM
Ç alışm a E saslarım ız
S Sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak
S Belediye hizmetlerinde hesap verilebilirlik ilkesine göre hareket etmek
S Uygulamalarda adaletli olmak, kaynakların kullanımında etkili ekonomik ve verimli olmaya özen
göstermek
S Hizmetlerimizin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk ilkesine göre davranmak.
OTOBÜS H İZ M E T L E R İ
Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Nisan 2014 ayı içerisinde ulaşım hizmetleri
bağlanmıştır. Bu Hizmetlerimiz kapsamında;
1) İlçemiz Okullarının İhtiyaç ve etkinliklerine araç görevlendirilmesi yapılmıştır.
Bu okullar şöyledir;
Müjde Pabuşçuoğlu Anaokulu, Bahadınlı Anaokulu
İlköğretim O kulları: Avni Özpolat İlköğretim Okulu, Bahadınlı İlköğretim Okulu, Börezli İlköğretim
Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Dutluca İlköğretim Okulu, Faruk Kızıklı İlköğretim Okulu, Gazi
İlköğretim Okulu, Hacı M ustafa Müdüroğlu İlköğretim Okulu, Hürriyet İlköğretim Okulu, Karadere
İlköğretim Okulu, Kırtık İlköğretim Okulu, Kızıklı İlköğretim Okulu, Kuyumcu İlköğretim Okulu,
Mustafa Keskin İlköğretim Okulu, Nadir Tolun İlköğretim Okulu, Pelitköy Halit Selçuk İlköğretim
Okulu, Şarköy İlköğretim Okulu, Sekiz Eylül İlköğretim Okulu, Şehit Yılmaz Kobak İlköğretim Okulu.
Liseler: Ayşe Akpınar kız Teknik ve Meslek Lisesi, Burhaniye Anadolu Lisesi, Burhaniye Hacı Mehmet
Fevzi Köylü Anadolu İmam Hitap Lisesi, Burhaniye Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Burhaniye
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Burhaniye Ticaret Meslek Lisesi, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam
Sanat Okulu, Mesleki Eğitim Merkezi.
2) İlçemiz Sivil Toplum örgütlerine ihtiyaç halinde araç görevlendirilmesi yapılmıştır.
A) Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği
B) A.D.D Atatürkçü Düşünce Derneği
C) Türkiye Sakatlar Derneği
D) Türk Anneler Derneği (Burhaniye Şubesi)
E) Türkiye Yardımsevenler Derneği (Burhaniye Şubesi)
F) Türkiye Şoförler Odası
G) Esnaf ve Sanatkarlar Odası (Burhaniye Şubesi)
H) Kenan Sucuoğlu Huzur evi Vakfı
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3) İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın Özel günlerine araç görevlendirilmesi yapılmıştır
A) Düğün eğlencesi
B) Kına eğlencesi
C) Sünnet eğlencesi
4) İlçemiz Spor Kulüplerine tüm organizasyonlarına araç görevlendirilmesi yapılmıştır.
A) Burhaniye Belediyespor futbol Kulübü (A takımı gençler yıldızlar ve minikler) Ayrıca haftanın
belirli günlerinde antrenmanlara ulaşımları sağlanmıştır.
B) Burhaniye Belediye Spor Bayan Basketbol takımına haftanın belirli günlerinde yapılan
antrenmanlarına ulaşımları sağlanmıştır.
C) Körfez eğitim ve Gelişim Spor Kulübü müsabakaları için ulaşımlarının sağlanması
5) İlçemizde yaşayan vatandaşların cenaze işlemleri için yılın 365 günü araç görevlendirilmesi
yapılmıştır.
6) İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızı 10 Mayıs/16 Temmuz 2014 tarihleri arasında Çanakkale’ye
Tarihi gezimiz düzenlenmiş olup tüm halkımızın ulaşımları araçlarımız ile sağlanmıştır. Bu gezimiz
ile Burhaniye‘ye yeni katılan mahallelerimizle birlikte 3648 kişi Rehber eşliğinde Çanakkale
Şehitlikleri gezdirilmiştir.
BURHANİYE B E LED İY E SPO R
BA SKETBO L ŞUBE
2013-2014 sezonunda Burhaniye Belediye Spor Kulübü Basketbol takımı;
Minik erkekler
12 Sporcu
Minik Kızlar
10 Sporcu
Yıldız erkekler
12 Sporcu
Küçük Kızlar
12 Sporcu
Genç erkeler
12 Sporcu
Yıldız Kızlar
12 Sporcu
2013-2014 sezonu basketbol erkek takım larım ız;
Genç erkeklerde Körfez ligine 5 takım katılmıştır. Oynana Maçlar sonucunda ligi 3’üncü olarak
bitirmişlerdir.
Yıldız erkeklerde Körfez ligine 6 takım katılmıştır. Oynanan maçlar sonuncunda 6‘ncı olarak
bitirmişlerdir.
Minik erkeklerde Körfez ligine 6 takım katılmıştır. Oynanan maçlar sonucunda LİGİ 3‘ncü olarak
bitirmişlerdir.
Minik erkek takımında oynayan Emre Demirer sporcumuzun sezon sonunda İzmir 9 Eylül spor Kulübüne
transfer edilmiştir.
2013-2014 sezonunda erkek takımlarda toplam lisanslı oyuncu sayımız 36’dır.
2013-2014 sezonu B asketbol Kız takım larım ız;
Yıldız Kızlar Balıkesir İl genelinde oynayan müsabakalara 5 takım katılmıştır. Yıldız Kızlar 5 takımın da
farklı skorlarla yenerek Balıkesir İl şampiyonu olmuşlardır ve bölge şampiyonasına katılma hakkını
kazanmışlardır.
Minik Kızlar Balıkesir İl genelinde oynayan müsabakalara 5 takım katılmıştır. Minik kızılar oynayan
maçlar sonucunda sezonu 4 ’ncü olarak bitirmişlerdir.
Ayrıca pilot okul olarak seçtiğimiz Bahçelievler ortaokulunda okuyan kulüp oyuncularımızla 2013-2014
sezonunda okul müsabakalarında da Balıkesir İl geneline 3 okul takımını yenip Balıkesir İl şampiyonu
olmuşlardır ve okullar arası bölge şampiyonasına katılma hakkını kazanmışlardır.
2013-2014 sezonunda Burhaniye Belediye Spor Basketbol Şampiyonu olan takımlarımızın Bölge
şampiyonu tarihleri;
Küçük Kızlar 26-29 Mart Tarihleri arasında Tekirdağ’da oynayan Bölge şampiyonasında grup 2 ’ncisi
olmuşlardır.
Yıldız kızlar 12-16 Mart tarihleri arasında Düzce de oynayan Bölge şampiyonasında grup 2 ’ncisi
olmuşlardır.
Pilot okul olarak seçtiğimiz Bahçelievler ortaokulu da İl şampiyonunda takım kızlarımız 6-9 Mart
tarihleri arasında Balıkesir de oynayan Bölge şampiyonasında grup 2’incisi olmuşlardır.
2013 -2014 sezon bitiminde Yıldız Kız takımımızdan 2 oyuncu transfer edilmiştir.
VO LEY BO L ŞUBE
İkinci lig Voleybol erkekler liginde 2013-2014 yılı içerisinde Minik kızlarda 12 Maç yaptık, 8 galibiyet 4
Mağlubiyetimiz vardır. Körfezde 2 ’nci, İlde 4 ’ncü olduk. Toplamda 50 lisanslı sporcumuzla
Müsabakalarımız gururla devam etmektedir.
FU TBO L ŞUBE
Süper Amatör de şu ana kadar 15 maç oynandı.3 Mağlubiyet, 1 beraberlik ve 11 galibiyettir. Şu anda 34
puanla ligde 2.durumdayız. Hedefimiz sezon sonu şampiyonluk. U -15’lerde Körfez Şampiyonu olduk. 10
maç oynadık Körfezde 3 maçta 3 galibiyet aldık Körfez Şampiyonluğumuz garantidir.
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U-19’larda 14 maç yaptık. Burhaniye’ye yakışır şekilde mücadele edip gençlerimiz spora kazandırılması
adına güvenildiği zaman neler yapılabileceklerini kanıtlama çalışıyoruz, müsabakalarımız devam
etmektedir.
(U-11) ( U-12) (U-13) (U-14) (U-16) Maçlarımız henüz olmamıştır.
İÇ K O N TR O L GÜVEN CE 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 kullanıldığım, 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. 31/12/2014
Gülay BAYRAKTAR
Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.
Harcama Yetkilisi

Burhaniye’mize hizmet sevdası yolunda verdiğimiz mücadelenin ilk yılını 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.
Faaliyet raporunda yer alan hizmetlerin gerçekleştirilmesinde emeği olan meclis üyelerimiz ile
personelimize ve özellikle desteğini her zaman bizlerden esirgemeyen değerli halkımıza teşekkür
ediyorum.
01 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasını kapsayan Belediye Başkanlığımızın 2014 Yılı
faaliyet raporunu arz ederim. Saygılarımla. 31/12/2014

N ecdet UYSAL
Burhaniye Belediye Başkanı
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