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Degerli Susurluklular;

Bugiin itibari ile g6reve geligininizin 2. yrhm tamamlamrg bulunmaktayrz. 0i.01.2015 ile
31.12.2015 tarihleri arasrnda gergekleqtirilen Belediyemiz gahgmalanna dt 2015 yrlt Faaliyet
Raporu dncelikle belediye meclis iiyelerinin bilgi ve onayma ve Susurluk Halkmm bilgisine
sunulmaktadrr. 03.07.2005 tarihinde ytiriirli.ife giren 5393 sayrh Belediye Kanununun 56.
maddesinde faaliyet raporu tammlanmrqtrr. Madde hiikmiine gdre; Belediye Bagkam, 5018 sayrh
Kamu Mali Ycinetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. frlcrasrnda belirtilen bigimde; shatejik
plan ve performans progftmuna gdre ytirtitiilen faaliyetleri, belirlenmig performans dlgiitlerine g6re
hedef ve gergeklegme durumu ile meydana gelen sapmalann nedenlerinin ve Belediye borglannrt
durumunu agrklayan faaliyet raporunu hazrrlar. Faaliyet Raporund4 balh kurulug ve igletmeler ile
Belediye ortakhklanna iligkin s6z konusu bilgi ve deferlendirmelere de yer verilir. Faaliyet Raporu
Nisan ayr toplantrsrnda Belediye Bagkam tarafindan Meclise sunulur. Raporun bir 6me!i i9 igleri
Bakanlfrna gdnderilir ve kamuoyuna agrklarur. Yine Karnu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanununun
41. maddesinde de faaliyet raporlarrmn ne gekilde diZenlenece$ agrkga belirtilnigtir.
Kamu idarelerince hazrrlanacak Faaliyet Raporlan hakkrnda ydnetrnelik ise 17 Mart 2006
tarih ve 26111 sayrh Resmi Gazete de yayurJanarak yiiriirliiSe girmigtir. Degerli Meclis Uyeleri;
Belediyeler kentte yaqayaa insanlann ihtiyag duyduklan toplu yagam hiz:metlerini sunan, rahat ve
huzur ve gtiven iginde salLkh bir hayat siirmelerini temin igin kesintisiz giirev yapan dnemli
kwumlardrr.
56z konusu mevzuat gerelince; Belediyemiz 2015 yrh faaliyet raporu idaremizin ortaya
koydulu politika hedef ve amaglan ile btitgedeki programlar4 yrllft gahgma raporlann4 ilgemizin
dncelikli hizmetlerine uygun olarak sorunrlulu$um alfindaki kaynaklann etkili, ekonomik, verimli
bir gekilde elde edilmesini ve kullammtu saflamak, kayrp ve menfi ydnde kullarumrm dnlemek ve
yaprlacak harc"malarda az.ami disiplin ve tasarrufu sallarnak suretiyle, Belediye meclisimizin,
enciimenimizin ve tiim personellerimizin dzverili ve gayretli bir gekilde gahgmalan, salduyrlu
hemgerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2015 yrh faaliyetleri sorumluluk, dogruluk ve
tarafszltk, agrkhk ve tutarltltk ilkelerine uygun olarak hazrlanmaya gay'et gdsterilmiq ve agalrda
yazldrgr qekilde gergekleqtirilmiqtir.

Delerli Susurluklular;
Faaliyet raporumuz incelendiginde; Belediyemizin 2015 yrhnda kendi imkAnlan ile yolun
bir gahgma gdstermi$ oldupu, ciddiyet ile iizerine almrq oldu[u yiiki.irnliiliikleri yerine getirmeye
gal4tr$, Belediye hizmetlerinin alrrhk noktasr olan yatnm yiiniinden altyapr hizmetleri iqin butiin
imkdnlar seferber edildili ve zaman iginde birgok iglerin giiciimiiz oramnda bagarr ile sonuglandtgl
gdriilecektir. Qahgmalan-mrz srasrnda, Belediyemide yakrn bir hizmet birliktelili olugturan ulusal
idari yaprmran ve demokasimizin en dnemli kurumu saydrlrm 54 Mahallemizin Muhtarlanna ayn
ayn gtikran duygulanmr ifade ediyorum. Bagta Resmi Gazete olmak iizere Kanunlar, Ydnetmelikler
ve Genelgeler izlenerek iqlemlerin do!ru olmasrna 6zen gdsteril-rnektedir. Ancak iglerin
aksamamasr, hizrnetin daha hrzh, daha verimli ve daha etkin ohnasr igin himetlerimizin
kurumsallagtrnlrnasl larttrr. Bundan dnce oldugu gibi, bundan sonra da" Susurluk Belediyesi
gahqanlan ve Belediye sorumlulan olarak bizlerin ve sizlerin bu anlayrgryla hareket edecelinize
inancrm sonsuzdur.

"Susurluk Belediyesi Bal*esir'in en gok sdzii edilen en gok hizmet iiretilen ilgesi olmaya
devam edecektir." Refah ve esenlilin paylagrldr[r yaganabilir bir kente ulagmak ve bunu

-Jsi.irdiirmenin ancak siirekli ve eksilmeyen bir gahqma isteli ve ga1'reti ile miimkiin olabilecefinin
bilincindeyiz. Oniimrizdeki yrlda da devam eden hizrnetlerin ve yenilerinin yerine getirilmesinde
rincelik srrasr, belediyenin mali durumu ve hiz:metin ivedilili dikkate ahnarak belirlenecek
hizrnetlerimiz vatandaglanmrza en yakrn yerlerde ve en uygun ydntemlerle srmulacaktrr. Daha gok
iglerin yaprlmasr igin gahgmalanmrz ve projelerimiz hrzlanarak devam edecektir. Bu raporun
tarafiruzdan iyice tetkik edilerek belki imk6nsrzhklar nedeniyle varsa ihmallerimizin dile
getirilerek, yardmcl olmamzr ve baqanlanmrzrn devamr igin desteklerinizi bekler, baganh
hizmetlerin sunulmasmda biiyiik katkr sallayan belediye personelimize ve siz degerli meclis iiyesi
arkadaglanma te$ekktt ederim. Aynca tiim gahgmalanmtz ozetle raporda belirtilenlerden ibaret
olup, saygrlanmr sunanm.

YETKi,GOREV VE SORT]MLULUKLAR
Belediye, mahalli mt\terek nitelikte olmak gartryla;
a) imar, su ve kanali"asyon, ulagrm gibi kentsel alt yapr; co$rafi ve kent bilgi sistemleri; gevre
ve gevre sagh$, temizlik ve katl atlk; zabfi4 itfaiye, acil yardrm, kurtarma ve ambulans; gehir igi
trafft; defin ve mezarhklar; a[aglandrm4 park ve yegil alanlar; konut; kiiltiir ve sanat, turizm ve
tamtrm, genglik ve spor ofta ve yiiksek dprenim ti[renci yurtlan @u Kanunun 75 inci maddesinin
son fikrasr, belediyeler, il 6zel idareleri, balh kuruluqlan ve bunlann iiyesi olduklan birlikler ile
orta[r olduklan Saygtay denetimine tabi girketler tarafindan, orla ve yiiksek ii[renim 6grenci
yurtlan ile Devlete ait her derecedeki okul binalannrn yaprm, bakrm ve onanml ile tefriginde
uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardrm, nikdh, meslek ve beceri kazandrrma; ekonomi ve ticaretin
geligtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptrrrr. @iif iikgehir belediyeleri ile niifusu 100.000'in
iizerindeki belediyeler, kadtrlar ve gocuklar igin konukevleri agmak zorundadlr. Diger belediyeler
de mali durumlan ve hizmet iinceliklerini delerlendirerek kadrnlar ve gocuklar igin konukevleri
agabilirler.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalannrn ingaah ile bakrm ve onanmur yapabilir veya
yaptrabilir, her tiirlii arag, gereg ve malzeme ihtiyaglamr kargrlayabilir; salhkla ilgili her ttirlii
tesisi agabilir ve igletebilir; mabetlerin yaprmr, bakrmr, onanmrx yapabilir; kiiltiir ve tabiat
varirklan ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakrmmdan dnem tagryan meker ann ve iglevlerinin
korunmasrn sa{layabilir; bu amagla bakrm ve onarumru yapabilir, korunmasr miimkiin olmayanlan
ashna uyglrl 6la1a1q yeniden inga edebilir. Gerektifinde, sporu tegvik etmek amacryla genglere spor
malzemesi verir, amattir spor kuliiplerine ayni ve nakdi yardrm yapar ve gerekli desteli saflar, her
tiirlU amatdr spor kargrlaS?alan di.izenler, yurt igi ve yurt drqr miisabakalarda iisti.in baqan gdsteren
veya derece alan 6$encilere, sporculara, teknik ydneticilere ve antrendrlere belediye meclisi
karanyla <idiil verebilir. Grda bankacrhfr yapabilir.
Belediyelerin birinci f*rarun (b) bendi uyannc4 sporu teqvik efnek amacryla yapacaklan
nakdi yardrm, bir iinceki yrl genel biitge vergi gelirlerinden belediyeleri igin tahakkuk eden
miktann; biiyiikgehir belediyeleri igin binde yedisini, diler belediyeler igin binde on ikisini
gegemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde dncelik srast, belediyenin mali dururnu ve hizmetin
ivedili$ dikkate ahnarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaglara en yakrn yerlerde ve en uygun ycintemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda engelli, yaqll diigktin ve dar gelirlilerin durumuna uygun ytintemler uygulaqL (a)
Belediyenin gcirev, sorumluluk ve yetki alam belediye srrurlaruu kapsar.
Belediye meclisinin karan ile miicavir alanlara da belediye hizmetlari gdtiiriilebilir.
4562 sayfi Organize Sanayi Bdlgeleri Kanunu htikiimleri sakhdr.
Sivil hava ulagrmrla agrk havaalanlan ile bu havaalanlan bituryesinde yer alan ttim tesisler bu
Kanunun kapsamr drgrndadr.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazlan

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazlan gunlardn:
a) Belde Srk4l9"!- mahalli miigterek nitelikteki ihtiyaglanm kargrlamak amacryla her trirlii
faaliyet ve giriqimde bulunmak.
b) Kanunlann hflediyeye verdili yetki gergevesinde ydnetmelik grkarmak, belediye yasaklan
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalafl vermek
q) Gergek ve tiizel kigilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatr
vermek.
_ _ d)_Ozel kanunlan gere$ince belediyeye ait vergi, rcsim, harg, katkr ve katrlma paylarrmn tarh,
tahakk-uk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harg drqrndaki 6zel hulcuk htiki:nrierin6 g<ire tahsili
gereken dolal gaz, su, atk su ve hizmet karqrhlr alacaklann tahsilini yapmak veya yaptrrmak.
e) Miiktesep haklar sakh kalmak iZere; igme, kullanma ve endiisiri suyu sbgl'amat<; afik su ve
yalmur suy.rnun uzaklagtrnlmasrru saglamak; bunlar igin gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
iqletmek ve iglettirmek; kalrnak sulanru igletrnek veya iglettirmek.
Toplu tagrma yapmak; bu amaqla otobiis, deniz ve su ulaqrm araglarr, tiinel, rayh sistem
dfil her tiirlti toplu tagrma sistemlerini kurmak, kurdurmak, igletmek ve iglettirmek.
g) Kau atrklann toplanmasr, ta;mmasl, ayngtrnknasr, geri kazammr, ortadan kaldlnlmasr ve

^
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-5depolanmasr ile ilgili bi.itiin hizmetleri yapmak ve yapttmak.
h) Mahalli miiqterek nitelikteki hizrnetlerin yerine getirilmesi amacryla, belediye ve miicavir
alan srnrlan igerisinde ta$mmaz almak, kamulaqtrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
trampa etmek, tahsis etrnelg bunlar iizerinde srnrh ayni hak tesis etmek.
i) Borg almak, bag4 kabul etmek.
j) Toptancr ve perakendeci hdlleri, otobiis terminali, fuar alam, mezbah4 ilgili mevzuata gdre
yat limam ve iskele kurmak, kurdurmak, iqletnek, iglettirmek veya bu yerlerin gergek ve tiizel
kigilerce agrlmasma izin vermek.
k) Vergi, resim ve harglar drgrnda kalan dava konusu uyugmazhklann anlagmayla tasfiyesine
karar vermek.
l) Gayrisrhhi miiesseseler ile umuma agrk istirahat ve e[lence yerlerini ruhsatlandrmak ve
denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geligtirilmesi ve kayrt altma almmasr amacryla izinsiz satrq
yapan seyyar satrcrlan faaliyetten men etmek, izinsiz satrg yapan seyyar satrcrlann faaliyetten men
edilmesi sonucu, cezasr ddenmeyerek iki giin ighde geri ahnmayan grda maddelerini grda
bankalanna, cezasr ddenmeyerek otuz gi:n iginde geri allnmayan grda drgr mallan yoksullara
VEIMEK.

Belediyemiz birimlerince 01.01.2015
q6yledir:

-

31.12.2015 tarihleri arasrnda yaprlan gahqmalar
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1.

YAZI iSLERi MtiDIIRLITGT]:

A.

PERSONELDURUMU:

Belediyemiz Yazr igleri Mudiirlullinde 2015 yrhnda;
I Memur olmak iizere 657 Sayrh Devlet Memurlan Kanununa tabi 2
I
personel bulunmaktadrr. 2015 yrhnda birimimizde gdreve baqlayan personel buluffnamaktadrr.

yazr iqleri Miidiirii ve

B.

yAzri$LERiMiiDuRttic0Nt-nrcOnrver,ANLARr

5393 Sayrh Belediyeler Kanunu, 657 Sayh Devlet Memurlan Kanunu, 4721 Sayrh Tiirk
Medeni Kanunu ve en son grkan Evlendirme Ydnetmeli[i hiikiimlerine uygun olarak;
a. Belediye Meclis toplantrlannn 5393 Sayh Belediye Kanunrmda ve 09/1012005 tarih ve
25961 Sayrh Rbsmi Gazetede yayrnlanarak yiiriirlule giren Belediye Meclisi Qahgma
Ydnetmeliginde dngdriilen gekilde gergellegtirilmesi igin gerekli iglemleri ytiriitrnek.
b. Belediye Meclis giindemini hazrrlamak, meclis Uyelerine taalhiitlii posta ve zimmetle
g6ndemrek, meclis miizakere zaptrm, kararlarrm ve meclis karar dzetlerini yasaya uygun qekilde
diizenlemek, imzalatmak, kararlan uygulamaya gegirilmek iizere ilgili birimlere dafrtrmrru yapmak,
Mahallin en biiytik miilki anriri olan Kaymakarnhk Makamrna gdndermek ve meclis tiyelerine de
birer adet onayh fotokopilerini imza mukabilinde teslim etmek.
c. Belediye Enciimen toplanhlanmn yasaya uygun olarak gergeklegtirilmesi ydniinde gerekli
gahgmalan yiiriitmek. Belediye Enci.imen giindemini hazrrlamak, kararlanm yazrnak, deftere
iqlemek ve uygulamaya gegirilmek iizere ilgili birimlere dalrtrmmr yapmak.
d. Kurum drgr ve kwum iginden birimimize gelen resmi yazr ve dilekgeleri cevaplamak.
e. Kardeg qehir iligkileri ile ilgili yaagmalan ve alman Meclis veya Encituren Kararlan ile ilgili
iqlemleri yapmak.
f. GiinlUk olarak resmi kurumlardan gelen yazrlann cevaplandnlmasr, muhtelif ig yazrqmalan
yapmak.

g.

Evlendirme memurluluna evlenmek iizere miiracaat eden giftlerin baglrrrulanm kabul
etrnek, gerekli ewaklann eksiksiz ve hatasrz Evlenme Ydnetmeli$rne uygun gekilde hazrrlanmastnt
saglamak, evlenme kiitiiliine iglemek, nikah akdini gergekleqtirmek, aile ci.izdaru diizenleyip
vermek ve niifus kayrtlanna evliliEin iqlenmesi igin memis bildirim iqlemlerini yapmak.
h. Nikahlanru Susurluk drgrnda yapacak olan giftlere beyan izni diizenlemek, evlenme beyan
izni ile nikahlan Susurluk' ta kryrlan qiftlerin evlenme izin belgelerini aldrklan Belediye
Evlendirme Memurlufuna yazilt gekilde bildirmek.
r. Kamu kurum ve kuruluqlanndan gelen ilanlann yaprlmasr saflanarak, yaprl&grna dair ilan
zaptr dtizenlemek.

C. AMAC VE I{EDEFLER:
Yasal mevzuat ve kanunlar qerqevesinde Enciimen ve Meclis gahqmalanm programh ve
disiplinli olarak ytiriitmek. Resmi yazrgmalan ve dilekgeleri yasal siiresi iginde cevaplandrmak ve
halkrmrza en iyi gekilde hizrnet verrnellir.
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FAALiYETLERE iLisKiN

2015

Bir,cir,nn

YLI

GELEN/c1DEN EvRAK

Gelen Evrak

3482
Giden Ewak

4605

Dilekge

3678

Ilan Zaptr

221

2OI5

YILI MECLiS KARARLARI

Oturum Saytst

l3

Olafan Oturum

11

OlaEaniistii Oturum

2

Karar Sayrsr

106

Oybirli!i

96

Oygoklulu

10

Komisyona Havale Edilen

34

Red Edilen

3

Kabul Edilen

69
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2oI5 YILI ENcUnmn
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x,mlru-.ARr
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I
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1

92

imar ve $ehircilik Miidrirliigti

27

Zabrta Miidi.irliiEii

87

Temizlik Igleri MiiditliiEii

2

Insan Kaynaklan ve

Elitim Miidi.irltilii

101

Destek Hizmetleri MtdiirliiEii

z)

igletme ve igtirakler Mtidiirliigti

2

Krsal Hizrnetler Miidiirliifii

I

Kiiltiir ve Sosyal Iqler Miidiirliig.i
TOPLAM

45
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2OI5

YILI EWEIIDiRME MEMURLUGU

Evlenme Mihacatl

274

Kryrlan Evlenme Adeti

266

Verilen Evlenme izin Belgesi

19

Qiftlerden biri yabancr uyruklu olan Evlenme Adeti

+

Qiftlerden her ikisi de yabancr uyruklu olan Evlenme

E.

KTJRUMSAL

Yok

KABir,ivrr vn x,qresirnxix lnGnnr,nnroinir-prnsi:

Yazr Iqleri Miidiirliiliince Resmi Gazete bagta olmak iizere Kanunlar, Y6netmelikler,
Genelgeler takip edilerek iplemlerin dogu ve zamarunda yaprlmasrna 6zen gdsterilmekledir.
Miidiidiik olarak asgari personel ile yolun gahgma ve gafet g6stererek baEanya ulaSmaya gahgrp,
belediyemizin grkarlann ve yatmnlanm tin planda tutarak, ilgemiz vatandaglan:ra ve
personelimize en iyi hizrneti vermektedir.

F..

ONnnivn TEDBiRLER

Uygulamalarda yaSanan s*rntrlann gdziimii ve mevzutta meydana gelen deligikliklerden
dolayr ortaya grkan yorum farkhhfum giderilmesi igin elitim ahnmasuun ve iqlerin daha
etkin,verimli,eksiksiz yiiriimesi igin ilave personel istihdam edihnesinin yararh olunacalr
de Eerlendirilmelledir.
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BEYAIU

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu 2015 yrh faaliyet raporunda yer alan
bilgilerin giivenilir, tam ve do!ru oldulunu beyan ederim. Bu raporda aqtklanan faaliyetler iqin
idie Btitgesinden harcama birimimize tahsis edilmig kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli bir
gekilde kullamldrfim, gdrev ve yetki alanrm gergevesinde i9 kontrol sisteminin idari ve mali
i<ararlar ile bunlara iliqkin iglernlerin yasalhk ve dtizenlilili hususunda yeterli giiveneceEi
salladrlrm ve harcama birimimizde siireg kontroliiLniin etkin olarak uygulandllmr bildiririm. Bu
gtiu*"i harcama yetkilisi olarak sahip oldulum bilgi ve delerlendirmelere dayanmaktadrr. Burada
iaporlanmayan idarenin Menfaatlerine zarar velen herhangi bir hususbeyan ederim. | 0.02.201 6

Yazr iqleri

Miidiirii

Harcama Yetkilisi

-l

ulr,i

nizprBrr-Bn u0o$nr,tiGii:

A,

PERSONELDURUMU:

Mali Hizmetler

Miidiirlilii

Biinyesinde:

- Muhasebe servisi
- EnrJak Vergi Servisi
- ilan Reklam servisi
- Tahsilat Servisi
- icra Servisi yer almaktadrr.
201 5

B.

Yr|nda 657 Sayrh Devlet Memurlan Kanununa tabi

1

5

Memw g6rev almaktadr.

MALiHiZMETLERMODiJRLtiGtINTINGORIVAIANLARI:

a.5018 Say[ Kamu Mali Y6netim ve Kontrol Kanunu,5393 Sayrh Belediyeler Kanunu, Mahalli
idareler Biitge ve Muhasebe Ydnetmelili, 2886 ve 4734 Sayir ihale Kanunlan,2464 Sayit
Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayrh Amme Alacaklannn Tahsili Usulii Hakkrnda Kanun,
Tahsilat Ydnetrnelili, her yrl grkan Merkezi Ydnetim Biitge Kanunlan ile diler ilgili mevzuatrn
uygulanmast.
b. Belediye Biitgesinin hazrlanmasr, uygulanmasr Odenek ve Mali Kontroliin yaprlmasr.
c. Belediye Gelir ve Giderleri ile ilgili Muhasebe iqlemlerinin yiiriitiiL:resi, gerekli kayrtlann
tutulmasr, dcinem sonu iglemlerin yaprlmasr, hesaplann uygunlulunun saflanmasr, ddnem bagt
iglemlerin yaprlmasr.
d. Belediye Biitgesine konulan Gelirlerin takip ve talsil edihnesi.
e. Belediye Gider Biitgesindeki Odeneklerle ilgili harcamalann kanunlara uygun olarak
yaprlmasrmn saflanmasr.
f. Biitge Kesin Hesabrrun gtkart mast.
g. Ydnetim D<inemi Hesabrnrn Sayrgtay' a verilmesi.
h. Belediye adrna Bankalar nezdinde agrlan hesaplann idenmesi ve uygunlu[unun saglanrnasl.
r. Kanun, Tiiziik ve Ydnetmeliklerle verilen difer giirevlerin yaprlmastdr.

C.

AMAC VE IIEDEFLER:

Gerek Merkezi Yiinetim Biitge Kanunu gerekse Belediyemiz Biitgesi ile hedeflenen
gelirlerin tahsilah ile harcamalann 5018 Saylh Kamu Mali Y<inetim ve Kontrol Kanununda yer
aldrg gibi;
- Personele olan ddemeler
-Kamu idarelerine ddenmesi gereken vergi, resim, harg, prim, fon, paylar.
- Tarifeye balh 6demeler.
- ilama balh borglar.
-Odenmemesi durumunda gecikme zaanmr ve faiz doiuracak ddemeler.
-Odenmesi talep edilen emanetteki tutarlan izleyen srralamaya dikkat ederek faaliyetlerimizi
siirdtirmek.

-12Ust Y6netici, Mali Hiznetler Miidiirii, Belediyemiz Avr:katr ve birim gahganlarrmn gabalarr
ile Belediye alacaklan srkr bir qekilde takip edilerek, gelir tahaktuk miizekkereleri, cideme emri
belgeleri, hepsinin tazyik iglemleri uygulanarak, alacaklann gelire ddniigmesi sallanmrgtrr. Hedef;
son d6nemlerde yaprlan yerel ydnetim reformlanru elitimler ile biitiinleqtirilerek kurumsal
kapasiteyi arttrrmak belediye gahganlanrun mevzuata uyumunu ve bdlgemiz belediyeleri igerisinde
en ileri noktaya ulaEtrmak.

D.

FAALiYETLEREiLi$KiNBir-Gir-nn:

Susurluk Belediyesinin 2015 yrh gelir ve gider biitgesi 02.10.2014 tarih ve sayrh Meclis
kararr ile 24.000.000,00 TL olarak kabul edilrnigtir. Susurluk Belediyesinin 2015 yh gelir ve gider
biitgesi 29.06.2015 tarih ve 65 sayrh meclis karan ile 4.000.000,00 TL. ve 07.10.2015 tarih ve 91
sayrh meclis karan ile 2.000.000,00 TL revize edilerek ek biitge olugturulnugtur'

Susurluk Beledivesi Mali Hizmetler MfldiirliiEii Bfftce Gelirleri:
Bina Vergisi

1.564.395,67

Arsa Vergisi

574.844,07
45.999,84

Arazi Vergisi
Qevre Temizlik Vergisi

195.913,29

Haberlegme Vergisi

Elektrik ve Havagazr tiiketim

13.515,44

vergisi

714.139,64

Yangrn Sigorta Vergisi

Ilan Ve Reklam Vergisi

818.514,80
436.205,46

Bina ingaat Harcr
Hayvaa Kesimi Muayene ve Denet.
Iggal Harcr
igyeri Aqma i2ni Harcr

Harcr

17

.662,30

872.888,70
47.595,00

Olgtl Ve Tartr Aletleri Mua.Harcr

880,00

Tatil Giinlerinde Qal.Ruhs.Harcr

29.411,66

Tellallk Harcr

129.254,79

-IJ.

7.898,2r

Yapr Kullanma Izin Harct

298.s06,93

Diler Harglar
Baqka Yerde Srmflandrrlmayan Vergiler

1. r

85,54

4.160,00

$artname, Basrh evrak vb. Satrg Geliri

Gelirleri

1t3.890,62

ilan ve Reklam Gelirleri

4.315,00

Diler Mal

Satrq

4.063.416,02

Sosyal Tesis igletme Gelirleri

Otopark igletmesi gelirleri
Qevre Ve Esenlik Hizmetlerine

180,00

iligkin Gelirler

Ulagtrrma Hiz. ili$kin Gelirleri
Tanmsal Hizmetlere iligkin Gelirler

Diper Hizmet Gelirleri

Mallann Kullanma veYa FaaliYette
Bulunma iznine iliqkin DiSer Gelirler
Su

Hiz. iligkin Kurumlar Hasrlatr

Diler Kurumlar Hasrlatt

57.274,11

19.140,00
5.551,08
435.550,32

17.949,72

7.106,02
3.276,40

Difer Tagrnmaz Kira Gelirleri

646.660,44

Tagrmr Kira Gelirleri

409.0s6,55

Kigilerden Ahnan Balrg ve Yardtmlar

185.958,60

Merkezi idare Vergi Gelirlerinden
Ahnan Paylar
Diger Paylar
Diper Idari Para Cezalart
Yergi Cezalan

Diler

Para Cezalan

iiat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar

13.078.372,65
255.153,04
5.255,70
491.842,24
69.378,15
14.703,00

-t4t30.201,22

Kiqilerden Alacaklar
Otopark Ydnetmelifi UYannca

Ahnan Otopark Bedeli

25't.679,85

Yukanda TammlanmaYan
Diger Qegitli Gelirler

245.446,19

BTJTCE

GELiRLERi

TOPLAIW:

Mali Hizmetler MiidfirliiEii Biitce

26.290.354.85 TL,

Giderleri

:

Personel Giderleri-Memur

752.035,04

Personel Giderleri-iqgi

206.902,01

sn q45 54

Personel Giderleri-Gegici Personel-Stajyer

120.2'78,84

SGK-Memur

43.714,29

SGK-isEi
Tiiketime Ydnelik Mal ve Malzeme Ahmlarr

1.180,95

942,00

Yolluklar

2.060.208,85

Giirev Giderleri

TL. Cinsinden diler i9 borg faiz giderleri

259.232,76

Gelirlerden aynlan paylar

5.038.476,56
7.599,95

Yurtigi Sermaye Transferleri

Tonlamr

Mali Hizmetler MiidffrliiEfi Bfltge Giderleri
Ozel Kalem Biitce Giderleri
Fen isleri

Toplamr

8.541.516,79-TL.

:

1.057.315,18-TL.

MiidiirliiEii Biitce Giderleri Tonlamr

Temizlik isleri MiidiirliiEfi Biitce Giderleri
Yazr

:

Toolamr

isleri MiidiirliiEii Biitce Giderleri Toplamr

Zabrta MiidiirliiEii Biitce Giderleri Toolamr

8.884.608,94-TL.
:

3.74s.r0034-TL.
t17.591,79-TL.
462.274,55-TL.

-

Kiiltiir

ve Sosyal isler

MiidfirltrEii

15-

insan Kaynakfan ve EEitim MffdiirliiEii Giderleri
i$tetme ve istirakler
Destek Hizmetteri

:
Toplamr

MiidiirliiEii

MtdiirltEii

686'348'86-TL'

:

121.295..85-TL'

:

4'983.905,,24-TL.

:

135.135.48-TL.

0,00-TL.

Perk ve Rehceler MiidiirliiEii
Krrsal Hizmetler

MiidiirliiEii

BtiTcE GiDERLERi

E.

ToPLAr,fl

0,00-TL

:

:

28.735.093,02-TL.

KTJRUMSALKABiT,IYOTVNX.IT.SiTENiNDEGERLENDiRiLI'GSi:

5018 Sayrh Kamu Mali Ydnetim ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinden itibaren
yiiriirliikte olup, 79 yrl uygulanan 1050 Sayrh Muhasebe-i Umumiye Kanununun kaldnlmastna
neden olmugtur. Kamu Mali Ydnetim ve Kontrol Kamrnu; Kamu Mali Ydnetiminde disiplin,
geffaflrk, saydamlk, hesap verilebilirlik, kontrol ve biitiinliigiin sallanmasr ile mali bakrmdan
kaynak israfinn dnlenmesini amaglamaktadrr. Muhasebr-i Umumiye Kanununda; Belediyelerde
mali illemlerin baqlangrcrndan, sonuglanmast ve hesap verilebilmesi sadece Hesap igleri
Miidiirliifune aitti. Bu kanundan dolayr Hesap Igleri MtdtiLrii ve Tahakkuk Memuruna "dogu$tan
suqlu" gtiziiyle bakldlr bizzat Sayrgtay ve igiqleri Bakanhlr Kontroldrlerince ifade edilmekteydi.
5018 Sayh Kanun ise; herhangi bir iqin yaprlmasrna baglangrgtan bitigine kadar gegen stiregte
bilgisi olanlann sorumluluga katrldrlr bir sistem igermektedir.

F.

6ls,nivn

TSDBiRLER:

Yeni diizenlemelerde; Belediyemizin Mali konulanndaki denetimi:

Belediyemiz Meclis Uyelerinden oluqan Denetim Komisyonu ve Sayrqtay Bagkanhfirnca
yaprlmaktadn Tiim bu denetimlerde mevzuat ile verilen gdrevlerin gergekleqtirilmesinde yasalara
uygun hareket edildili gortilmektedir. Mali konulardaki mevzuatlarda meydana gelen degiqiklikler;
Kanun, ydnehnelik, teblililer takip edilerek Belediyemizin iqlemlerinde uygulan:nast sallarunaltdr.
Aynca tiim personel kendi brantmda verilen egitim seminerlerine gdniillii olarak katrlmah,
seminerde gereken ilgiyi gdstermeli, en iyi gekilde bilgilenmeli; kendi i9 alanlannda ihtisas ve brang
sahibi olmalan igin gereken gaba ve iizen gdsterilmelidir.

-tt)-

iq xoNrnor, ctNENcE

BEYAf{r

Harcama yetkilisi olarak vetkim ctahilinde; Bu taporda

ver."l-illgltl']:^9ll".il]';,jTil

a"e-"tfr,ii""|.y-"oJ;{."p"'a"agrkrana1fu
l"it:1,':T]i5-"}:?i"':'::},:*i#:
etonomik ve verimli b.ir :rt itd: k*T-]11c:T,,i:l::
ilffi;;""dr .ail*ir"yr"ll*ok"nroi'i.t''ini"
"trlt,
idari
;: Titffiffi" ;a**'lilil*t,
I'e T,11 IlTy"

"1t^""i*,T:,*iyi

fi "'1':#'il*-tiir.";;'i.;"11fu iirususundaveterri.c:*1""?'.:-clflgl1;:i5T::i:#tr^f':
harcama yetkilisi olarak sahiP
Bll
stireg kontroliinti,n etkin olarak uygulandrf,rru

Pitdirrt:n'

gi ve delerlendirmelere dayanmaktadrr'
zarar"veren lierhangi bir husus hakkrnda bilgim olma&Smt

oldulum

bil

idarenin Menfaatlerine
.02.2016
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igyeri ve konut olarak dzel ve kamu kuruluqlanna Top-lam 168
l.-) Dairemizde 2015 yrhnda
-gu
RuhsaUan" 93 adedi Yeni Yapt,75 adet de isim Defigiklifi, Ilave,
adet yapr iluhsatr verilmigtir.
v"r1"ni", Yeniden ve iadilat Ruhsatr olarak veril-rnigtir. Dairemiz tarafindan 114 adet Yapt
fdh-u irin gelgesi verilmiqtir. Ozel Kigi ve Kuruluglar ile Resmi Dairelere Toplam 62 adet imar
Durumu verilmi$ir.

2015 yrlnda 17 adet tevhid,2g adet yola terk,26 adet ifraz, 4 adet Yoldan
ihdas iglemi yaprlmtqtr.
l.-l D"i."-i"a" 2015 yrh ignde 22 adet Yanan ve Yrkrlan Yaprlar Bilgi Formu verilmiq , 8
gdnderilmigtir.
adet Riskli yapr igin Tutanak hazrrlanarak Qewe ve $ehircilik it Miidiirlii$iine
+-) itE'emizin ve Biiyiikgehir yasasryla belediyemize baflanan mahallelerimizin muhtelif
mt. de
cadcle,sokak've Kaldrnmlanna'Toplam 54.000,00 m' yeni Kilit Parke Tagr, 8.450,00
mahallesi
arasr,
Yrldrz
Bordiir ddgenmigtir. Aynca DerJktiy mahallesi ile Buzafhk Mahallesi
civan, Giinaydrn caddesi ve Karapiirgek Mahallesi girigine toplam 12'500'00 mt Asfaltlama
gahgmast yaprlnugtr.
S.-j itEemi"in muhtelif yerlerinde Kanalizasyon ekibimiz tarafindan yaprlan yenileme
6,00 mi A 125
galrqmalannda ve yalmur sulu ddgenmesi iginde 79,00 nt. O 100 PVC boru
84,00 mt' 0150
1,00 mt. o300 PVC
r,ob nt. o15b PVC
2000'00 mt. o 300 KARG. Boru'
2.457,00 mt. a 200 KARG.
KARG.

).1Ouirir^"a"

i'vt bo.o,
Boru.

Boru,

Boru,

Boru,

,

14.00 mt.. O 800 KARG. boru kullamlmrgfir.
ilgemizin muhtelif yerlerinde Kanalizasyon ekibimiz tarafindan yaprlan Tamir
gahgmalannda ise gegitli ebatlarda 38,00 mt PVC, 8,00 mt. KARG. boru kullamlmrg ve 33 adet

tarnirat ve bakrm yaprlmrgtr.
6.-) Dairemiz t-un"a- Kagak Yaprlar igin 2015 yh igerisinde 2 (iki) adet Yapr Tatil zabh
tutulmug ve toplam -6.708,82TL para cezast kesilerek Savcrhla bildirilmiqtir'
i.-; Gtinaydrn, Kulat, Odahdam ve Cumhuriyet mahallelerimizde ikamet eden Ihtiyag sahibi
vatandaqlanmrza 4 adet konteyner (21,00 m'?) yaptrnlarak teslim edilmigtir'
d-; Z ea"t antma gegmesi yaprlrugtr. ( Reqadiye mahallesi- Burhaniye mahallesi -Giineq
camii-$eker mahallesi-$ehitler camii yam-Derekiiy mahallesi -Omerkdy mahallesi)
9.-) Karakdy mahallesine dn!-iin salonu yaprlrmgttr.
10.-) Kargryaka mahallesine anfitiyatro yap{mrqhr.
I 1-)Karaptirgek mahallesine yemekhane yaprkn4tr.
12.-)Belediye karqrsrna bosna gegmesi yaprlmq ve Atatihk heykeli etrafina meydan
diizenlenmesi yaptlmtgtr.

13.-)201t yrhnda 1085 adet fatura hazrlanarak Mali Hiznetler Miidiirliig-une teslim

edilmiqtir.

l4.-)Ozel Kigi ve Kuruluglar
yaprlmrgtr.

ile

Resmi Dairelere toplam 2146 adet resmi ytvr$ma
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iC

rournor,

cilvENCE BEYANI

HarcamaYetkilisiolarakyetkimclahilinde;Bu2015yrlrfaaliyetlup:^"Suyeralan
agrklanan faaliyetler igin Idme
* d"g";id;E'"" pq"1 "a"it" nu rapordaekonomik
ve verimli.bir gekilde
biitcesinden harcama titi*trii* iun"i" "ai#S 1."y"utt-" "ttiti,
ile
gergevesinde i9. konhol sisteminin idari ve mali kararlar

bilgilerin giivenilir,tam

ilii#;;il;*"
il;;lit$k";

*

y.tn

"r"-- u" atir"trtitigi hususunda yeterli giivenceyi. salladrfrm ve
iglemleiin v*utt*
giivence
uygulandr$rm
-bildiririm'Bu
harcama birimimize srireg ve kontroliiLniiin etkin olarak
bilgi ve .a"g"*9tTiltl",,93,1Y*dt:-:):*
olarak t.rtip
harcama yetkili
u'ur/'u'.
---'uLf"ri"""-t*
) v'ruar vr*-'
"ia"gtu'6rtu !olmadtlrm
u"Arr'At<! bilgim
rurus hakknda
olr husus
nernangr bir
veien herhangi
veren
zafttr
idarenin menfaatlenne
raporlanmayan
beyan ederim.

.

04.01'2016

/ i
Nedim
Fen Iql
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A.

PERSOI{ELDURTJMU
Pleledtyemiz Zabrta Miidftliiliinde 2015 yrhnda ;

lZabfia Miidiirii
I Zabrta Amiri
3 Z;ablfrs Komiseri
4 Zabrta Memuru giirev yapmalladr.

B.

ZABITAMUDtTNT,OGIi'XTTXGOREVALANLARI:

halkrmzrn sallk
Belediye zabftasr, Belediye srmrlan igerisinde ilgemizin diizenini ve ilge
.,r" t **.r'
yetkili oiganlann bu amagli alacaklan kararlann yiiriitiiLlmesini saflamak ve
iglenen belediye suglannt
to**4 tu; Beiediye ,1r9l*rrr- iglenmes# 6nleyen tedbirleri almakta;zab.r]a
rtlney.neliEr, zabtta
lJ,p-"*"n" gtiierru lzel zabita kolluk kuwetidir. Belediyenin
yooetnelili ve diler ydnetrnelik ve kanunlan ile yetkisi belirlenmigtir'
talimatnamesi, ,"glrk
"ubrtu
yrril ;r gifai ol-arak yaprlan mtiracaatlar amnda sonuca ba$lanarak zabtta y6niinden yaprlmast
ve seyyar_ paz'crlara izil verilmemesi, ilqemizde
g*"tri ilri""r"t yaprhaltadrr.
'sebze-meyve Seyyar satrcr
pazarlannda pazarcrlar ile pazaryerlerinil kuyt-t]TTn tutulmast,
I""rm"f,fo olan
yaprLnast;
pazaryerinde gerekli diizen ve'dnlemlerin altnmast, fiyat ve etiketlerin kontrollerinin
igyerlerinin^ ruhsatlandrrrlmast,
i't# A;-" ie Qa1gma Ruhsatlanna iligkin ydnetnelik gereli
faydalaffnak isteyen
Kanunu'ndan
Tatili
gereli
Hafta
ruisatsrz'iqyerlerinin iespiti, 394 sayrh yasa
ve umuma agtk
esnafimrza Hafta Tatili Fazar Ruhsatr v;rilm;si, ilgemizdeki her tiirlii igyerlerinin
verlerin denetimi ve umuma agrk yerlere Mesul Miidiirltik Belgesi verilmesi' Belediyemiz
!"iriji"a"f" i"-izlik isleri MudiirliiEi ve Fen igleri Miidtirliipli.ile diler birimlerimize yardrmct
oi*ut ifg"-irae temizlik, yapr denetim yrkrm v.b konular ile ilge Emniyetiyle birlikte traligin
diiaenlenmesi, Belediyemizdeki ihale komisyonlan ile ilge genel denetimi ve kontrollerde
Zabrta
bulunmak da Belediye Zabrta Miidiirliig'iimiiz'iin g6revleri arasrnda say maktadrr'
ViiamUgii-ti"'e ba[1}abrta ekiplerimiz gtitttiit aU"ttti kontrol ve denetimleri yanrnda ilan, tebli!
ve tutaniklann da kigi ve kuruiuglara ulagtrnlmasr, kamu kurum ve kuruluglanna her konuda
a.Jli" yaprlmasr ve kamu dilzeninin sallanmasrna destek olunmasr zabrtarun gdrevleri
arasrndadtr.

C.

AMAC VE IIEDEFLER

:

Personel, arag, gereg gibi krt imkan ve kaynaklarla en verinrli gekilde hizmet venneye
yatan. geligen teknoloji ve galr takip edip teknoloji
9a19rlan mtiaUritigUmtZa", Uu!*t-" temelinde
.,re gagrn getirdiilerinden faydalanmakt'. Bu yiizden- yeni qrkan ve deligen kanun yasa ve
yO"etrietid"ti Oprenerek bilgiii bir gekilde hizrnet vermek daima amag ve hedeflerimizdendir.
Zutttu fr4tiaiitftilti gahganlanmrzrn yeni grkan kanun ve ydnetrrelikleri takip edln geligmeleri
dfrenmek igin dir.nt"nin seminer toplantr ve ohrumlara kafibnalan amaglanmrzdandn

D.

FAALiYETLEREiT,i$KiNBil,Cilrn:

Belediyemiz Zabtta memurlan tarafindan 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar
adet
Belediyemiz hudutlan dahilinde Belediye Emir ve Yasaklan 'na riayet edilmedilinden
zablt varakasl diizenlenmiqtir.

a.

95
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b.ilgehudutlarrdahilincle2015ylrigindeBelediyemizeaityelleretecavii.edilmemiEtir.
Aqma
c. 20t5 yrlna iligkin or.bi:ors i*itrina"" 31.1i.2015 tarihine kadar; 338 adet 1qveri
ve Cahstlrma Ruhsatl ,
i4? adet Hafta Tatili Ruhsatr dlizenlenmigtir'

il.

Mudiirliigii
muayenelerinin yaprlabilmesi igin Belediye zabfa
tarafindan 34 adet beyanname diizenlenmigtir'
adet veni yer tahsisi vaprlmrg' difer
i. 2015 yrh igerisinde $;httri;;;;ri dahilinde-68
iptai edilmig olup, yrlsonu itibariyle
taraftan da 55 esnafin p'- V"ri i"iitU nedenlerden .tilrii
toplam 493 adet kayrth pazarcr esnafi mevcuttur'

f.

6lgii ve tartr aletleri

E.

KURUMSALKABiLiYETYEKAPASiTENiNDEGERLENDiNiT'UNSi:
kesintisiz ve siirekli yaprlmasr bagta
Zabrta Miitltirliigiimtiziin amacr her zaman hizmetlelin

T.C.ResmiGazeteolrnakii"","t-,,'',ydnetmelikvegenelgelerin.giinfiik.izlenmesiiglemlerinin
bilgisayar ve intemet
dofru ve eksiksiz olmasma or* g6.t"r roesidir Bu da birimimizdekapasitesi ile birleltirip
i"Ei*tr* ile gergeklegmekteai. u"tiautttigti-ii", kt'umsal kabiliyetini
hizmetini arttrrarak sa[lamak amacrndadr'

F.

OrnnivrrnDBiRLER:

giivenilir gekilde yiiLriimesi igin
Zabrta Miidiirliiflruniizde iglerin daha etkin, verimli ve
duyulmaktadr'
eksik olan aga[r dayanbolan personel ve malzemelere gereksinim
1. Gld; Uriinleri teftiqi igin: I Grda Miihendisi'
2.Mevcut olan pemonel ve 1 adet olan arag saylsmm arttnhasr'
3-Acil durumlarda ani miidahale amacryla motorsiklet temini'

-2t-

iq roNrnor, ciivoNcE

BEYANI

r1"Tl1 L::- ilT
Tl!5-Y'1,:t:1,tl1l

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; Bu 20f 5 Vrh {aalivel,
a-o!- otdulunu
bilgilerin giivenilir, t^*
-.Jrt, bevan ederim'.Bu '"p:,113
.iilroie k4maktann etkili,
uu?i-ir,,

*
i#"'iffir.ffi;'#.;;

;ffi
#..i}ilffi}il"ri$r

".y""l)]f

r

:"TLIT

;tffiii'E'*;d.";;;.t9*ia111-o:..9"i".119",tt9:P1.'.*1T::1*"::'"T31
giivencevi sagladrfr

," fr-""-"
harc;;

ve dtizenlilifi hususunda veterli
birimimi;de siireg kontroliiniin etkin olarak gfegfan{Erm bildirtuim.

yetkilisi

itr""tr"ii" yasallk

C:"".i::
1"
olarak sahip oldu[um bilgi ve. de[erlendirmele* d"Y-Tg11t:..Y"i:

Menfaatlerine- zarar
biigim olmadrfrm beyan ederim- 01.02.2016

.ufotlut*tuy* idarenin

ut"t1 hslhangi bir husus ve

hakkrnda da

a.t

Temizlik igtefi
E.
F.

G.

H.
I.
J.

K.
L.

l.

Miidilrliiiii Faaliyetleri:

Mahallelerden 96p toplaffnasl ve transfer istasyonuna nakli'
Cadde ve sokaklan supiirme'
Pazaryerlerini siipiiLrme ve y*am4
Mahallelerde yol ve bog arsalan temideme,
Qdp evlerin
ve sokaklarda uygun yere yerlegtirmek,
Q6p konteynerlerini cadde
Konteynerietin bakrmr, onanmr ve temizli[inin gergekle.gtirilmesi'
iottt"yo"., u-it ve g6'p kutulanru temin etrne gibi i9 ve iglemlerdir'

temiderunesi,

Katr Atrklar ile ilgili gahgmalar:

.

evsel
Susurluk Belediyesi Temizlik iqleri Miidiirliilii, ilgenin tiim mahallelerinden
mevzuatlar
ve
ilgili
katr atrk toplarna ve ta$rma hizmetini Belediye Kanunu
yolunluguna
gergevesinde; evsel katr ut kl*n iiretim miktanna' evsel kafi atrklann
hizrnetlerinde
toplama
atrk
ve ihtiyaca g6re sistemli bir qekilde siirdiirmektedir. l1utr
gahgarak gehrimiz
kullamlan d adet hidrolik srkrgtrmal arat, iki vardiya halinde
giin diizenli bir
her
atrklan
katr
genelinde bulunan 96p konteynerlerine brralolan
araglann giremedili sokak aralanndaki
iekilde toplamrgtrr. Ayrrca katr atrk toplama
genelinde,
atrkla. almak iizere 3 adet traktdr ile ioplama iglemi yaprlmrqtrr. ilgemiz
Istasyonuna
2015 yrhnda ayhk ortalama 1.400 ton 96p toplanarak Susurluk Transfer
gonderilmiqtitSahasrna
getirilrnig, trrlar ile Bahkesir Katl Ahk Diizenli Depolama

.

ilgemiz ana cadde, bulvar, mahallelerinde ve yaya hareketinin yopun oldlgu
ve faraq ile siipiirme hizrnetini yerine getiren ga1ganlanrruz-gdrev
b6lgelerde s p6rge
-qufrganlanmiz,

yupi"*t"a".

cudde ue sokaklan giinliik olarak stipiirmelde ve her an

temiz olmasrm saglamaktadr.

c

ve yerlerine
toplamda
iizere
400L
olmak
yerlegtirilmigtir. gehir iginde 430 adet 800L ve 379 adet
400L olmak
itOg ud"t, rnahalle olan iOy ve beldelerde ise; 37 adet 800L ve 1662 adet
konteyner
2508
adet
toplamda
iizere toplamda 1699 aiet olmak tizere; genel
2015 yrltnd4 eksik olarak tespit edilen konteynerler ahnmrg

bulunmaktadrr.

.

Kullarum sfasmda eskiyenler, yrprananlar ve delinenler bagta olmak iizere ilgede
daha temiz bir gewe igin gop konteynerleri yenilendi. Eskimiq ve kulla lamayacak
durumda olan gdp konieynerierinin yerleri tespit edilerek, yenileri ile de[igtirildi'

.

ilgemizde konteynerlerin tamir ve bakrmlan, tespit edilen adreslerde yerinde
yaprlrnaktadr. Bu sayede konteynerlerin tamir ve bakrmlan en losa si.irede
gergeklegtirilerek iinemli bir zaman tasamrfu sallandrpr gibi daha gok sayrda
lont"ynA" tamir ve bakrmr gergeklegtirilmektedir. Tamiri yaprlan, zamanla boyast
eskiyen konteynerlerin yerinde boya iglemi yapilr.

r

ilgemiz srmrlan igerisinde kurulan pazar yerinde, pazar bittikten sonra temizlik
ekiplerimizce akgam geg saatlere kadar gahgrlarak pazar yerinin temizlifi sabaha
kalmadan bitirilmektedir. Pazar yerleri temizlendikten sonra yrkanarak kirlilikler
giderilmektedir. Ramazan Baramr ve Kurban Bayramr sebebiyle Ilgemizde kurulan

.
o

-23pazar yerlerinin tamamna yakrm arife giinii kurulmakta olup, bu pazar yerlerinin
tamamrmn temizlikleri bayram sabatuna kadar tamamlanmaktadu'

Q6p evlerin temizlili kapsamrnda; Belediyemiz Zabrta Ekipleri ve Emniyet
qd;$a"l--n tespiti ile Temizlik iqleri Miidiifliilii gah'anlan tarafindan 96p evler
temizlenmektedir.

o

Belediyemize yaprlan miiracaaflarda; 96p ve temidik hizmetleri ile
qikayetler delerlendirilerek gdztimlenmektedir.

o

Krg aylannda meydana gelen kar yalrgr sonrasrnda ekiplerimiz karla kapanan cadde
ve sokaklarrmrz ile kaldrrm iizerindeki karlann temizlenmesinde g6rev yapml$tr.

o

Kurban Bayramr sebebiyle kurulan kurban satrg yerleri ve kurban kesim yerlerinin
temizlikleri yaprlmaktadrr.

ilgili

talep ve

Ambalaj Ahklarr ile ilgili gahgmalar:

.

J.

ilgemizde ambalaj atrklan 24.08.2011 tarih ve 28035 salrh "Ambalaj Aflklan
Kontrol Ydnetrnelili" dolrultusunda gevreye zarann azalt mast ve bu attklann
ekonomiye kazandrnlmasr igin, ambalaj attklanmn ayn toplanmasr amacr ile
baglatmg oldu[umuz 'Ambalaj Atrklanmn Kaynalrnda Ayn Toplanmasr" ve "Geri
DiiniiSiiim. projelerine yonetim plaru qergevesinde devam edilmig ve belirtilen
arahklara uygun olarak ambalaj atrklan toplanmrgtrr. 04.12.2015 tarihinde Susurluk
Belediyesi ile Diizgen Geri Ddniiqiim ve Atlk Delerlendirme Hizrnetleri San. ve Tic.
Ltd. $ti. Arasrnda imzalanan stizleqme ile ambalaj atrklanmn kayna$nda ayn
toplanmasr ve tafmmasl igleri tig (3) yil siire ile bu firma ile birlikte yiiriitiilecektir.
Aynca aym tarihten itibaren kullamm hakkr belediyemize ait ilqemiz Orta Mahalle
Ertan Soylu Cadde adresinde bulunan "Ayngtrma ve Katl Atlk Toplama Yeri" bu
firmaya kiralanmrqtr.

Atrk Piller ile ilgili gahqmalar:

.

Kullamm dmriinii tamamlamrq velveya u$ramrq oldulu fiziksel hasar

sonucu
kamu
igerisinde
bulunan
ilgemiz
srmrlan
gelmig
piller,
olan
kullamhnayacak duruma
kuruluglannda okullarda, hastanelerde oluqturulan toplama noktalanna yerleqtirmig
oldufumuz Atrk Pil Toplama Kutulannda toplanmaktadu. Toplama gahgmalan TAP
(Taqrnabilir Pil Ureticileri ve hhdatgrlan; Demeli ile birlikte yiir[tiilrneye devam
etmektedir.

Trbbi Ahklar ile ilgili galqmalar:

r

Bahkesir Biiyi.ikgehir Belediyesi Vesmed Medical tarafurdan, ilgemiz genelindeki
hastane, sallk kurum ve kuruluglannrn ubbi nitelik ta$ryan auklanm, Trbbi Atilann
Kontrolii Ydnetmeli[i' ne uygun gekilde toplayarak bertaraf etrnigtir.

Bitkisel Atrk Yallar ile ilgili gahgmalar:

.

Susurluk Belediyesi srmrlan igerisinde, Bitkisel Atrk Yaglann geri kazammt
kapsamrnda; Deha Bitkisel Atlk Yag Toplama Geri Kazamm Biodizel Urt. San' ve
Tic. A.$. Firmasr ile birlikte gahqmalar yiirtitiilmelle ve at* yaglar diizenii

