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GENEL BİLGİLER

URLA BELEDİYESİ

A- MİSYON VE VİZYON

MİSYON
Küresel ölçektek gel şmeler ve yereldek gereks n mler eksen nde sürdürüleb l r kalkınma ve yaşam
hakkını sağlayan, vatandaşların ht yaçlarını d kkate alan, ekoloj k, demokrat k ve hak temell yönet m
anlayışı le tar h -kültürel ve doğal zeng nl kler korunmuş sağlıklı b r kent yaratmak

VİZYON
Urla'nın yerel değerler olan doğal, kültürel ve tar h kaynaklar le evrensel değerler bütünleşt ren
ve sonrak v zyonlara temel olacak yapılanmayı sağlar n tel kte beled ye

DEĞERLERİMİZ
-Hukuka Uygunluk
-Kamu Yararının Gözet m
-Şeffaflık, Er ş leb l rl k, Hesap Vereb l rl k
-Yönet mde Katılımcılık
-Vatandaş Odaklılık
-Kurumsal Etk nl k ve Ver ml l k
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B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
5393 sayılı Beled ye Kanununa göre;
MADDE 14. Beled ye, mahallî müşterek n tel kte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanal zasyon, ulaşım g b kentsel alt yapı; coğrafî ve kent b lg s stemler ;
çevre ve çevre sağlığı, tem zl k ve katı atık; zabıta, tfa ye, ac l yardım, kurtarma ve
ambulans; şeh r ç traf k; def n ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeş l alanlar; konut;
kültür ve sanat, tur zm ve tanıtım, gençl k ve spor orta ve yüksek öğren m öğrenc yurtları
(Bu Kanunun 75 nc maddes n n son fıkrası, beled yeler, l özel dareler , bağlı kuruluşları
ve bunların üyes oldukları b rl kler le ortağı oldukları Sayıştay denet m ne tab ş rketler
tarafından, orta ve yüksek öğren m öğrenc yurtları le Devlete a t her derecedek okul
b nalarının yapım, bakım ve onarımı le tefr ş nde uygulanmaz.); sosyal h zmet ve yardım,
n kâh, meslek ve becer kazandırma; ekonom ve t caret n gel şt r lmes h zmetler n yapar
veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (…) (Ek cümleler:
12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşeh r beled yeler le nüfusu 100.000’ n üzer ndek
beled yeler, kadınlar ve çocuklar ç n konukevler açmak zorundadır. D ğer beled yeler de
mal durumları ve h zmet öncel kler n değerlend rerek kadınlar ve çocuklar ç n
konukevler açab l rler.(1)
b) (…)(2) Devlete a t her derecedek okul b nalarının nşaatı le bakım ve onarımını
yapab l r veya yaptırab l r, her türlü araç, gereç ve malzeme ht yaçlarını karşılayab l r;
sağlıkla lg l her türlü tes s açab l r ve şleteb l r; mabetler n yapımı, bakımı, onarımını
yapab l r; kültür ve tab at varlıkları le tar hî dokunun ve kent tar h bakımından önem
taşıyan mekânların ve şlevler n n korunmasını sağlayab l r; bu amaçla bakım ve onarımını
yapab l r, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yen den nşa edeb l r.
(Değ ş k k nc cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerekt ğ nde, sporu teşv k etmek
amacıyla gençlere spor malzemes ver r, amatör spor kulüpler ne ayn ve nakdî yardım
yapar ve gerekl desteğ sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt ç ve
yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrenc lere, sporculara,
tekn k yönet c lere ve antrenörlere beled ye mecl s kararıyla ödül vereb l r. Gıda
bankacılığı yapab l r.(3)
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değ ş k: 12/7/2013-6495/100 md.) Beled yeler n
b r nc fıkranın (b) bend uyarınca, sporu teşv k etmek amacıyla yapacakları nakd yardım,
b r öncek yıl genel bütçe verg gel rler nden beled yeler ç n tahakkuk eden m ktarın;
büyükşeh r beled yeler ç n b nde yed s n , d ğer beled yeler ç n b nde on k s n geçemez.
(İptal fıkra: Anayasa Mahkemes n n 24/1/2007 tar hl ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı
Kararı le. ) H zmetler n yer ne get r lmes nde öncel k sırası, beled yen n malî durumu ve
h zmet n ved l ğ d kkate alınarak bel rlen r.
Beled ye h zmetler , vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
H zmet sunumunda engell , yaşlı, düşkün ve dar gel rl ler n durumuna uygun yöntemler
uygulanır.(1)
Beled yen n görev, sorumluluk ve yetk alanı beled ye sınırlarını kapsar.
Beled ye mecl s n n kararı le mücav r alanlara da beled ye h zmetler götürüleb l r.
4562 sayılı Organ ze Sanay Bölgeler Kanunu hükümler saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) S v l hava ulaşımına açık havaalanları le bu havaalanları
bünyes nde yer alan tüm tes sler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
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MADDE 15. Beled yen n yetk ler ve mt yazları şunlardır:
a) Belde sak nler n n mahallî müşterek n tel ktek ht yaçlarını karşılamak amacıyla her
türlü faal yet ve g r ş mde bulunmak.
b) Kanunların beled yeye verd ğ yetk çerçeves nde yönetmel k çıkarmak, beled ye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda bel rt len cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel k ş ler n faal yetler le lg l olarak kanunlarda bel rt len z n veya
ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğ nce beled yeye a t verg , res m, harç, katkı ve katılma paylarının
tarh, tahakkuk ve tahs l n yapmak; verg , res m ve harç dışındak özel hukuk hükümler ne
göre tahs l gereken doğal gaz, su, atık su ve h zmet karşılığı alacakların tahs l n yapmak
veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; çme, kullanma ve endüstr suyu sağlamak; atık su
ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar ç n gerekl tes sler kurmak,
kurdurmak, şletmek ve şlett rmek; kaynak sularını şletmek veya şlett rmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, den z ve su ulaşım araçları, tünel, raylı s stem
dâh l her türlü toplu taşıma s stemler n kurmak, kurdurmak, şletmek ve şlett rmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, ger kazanımı, ortadan kaldırılması
ve depolanması le lg l bütün h zmetler yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek n tel ktek h zmetler n yer ne get r lmes amacıyla, beled ye ve
mücav r alan sınırları çer s nde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, k ralamak veya
k raya vermek, trampa etmek, tahs s etmek, bunlar üzer nde sınırlı aynî hak tes s etmek.
) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendec hâller , otobüs term nal , fuar alanı, mezbaha, lg l mevzuata
göre yat l manı ve skele kurmak, kurdurmak, şletmek, şlett rmek veya bu yerler n gerçek
ve tüzel k ş lerce açılmasına z n vermek.
k) Verg , res m ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasf yes ne karar vermek.
l) Gayr sıhhî müesseseler le umuma açık st rahat ve eğlence yerler n ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
m) Beldede ekonom ve t caret n gel şt r lmes ve kayıt altına alınması amacıyla z ns z
satış yapan seyyar satıcıları faal yetten men etmek, z ns z satış yapan seyyar satıcıların
faal yetten men ed lmes sonucu, cezası ödenmeyerek k gün ç nde ger alınmayan gıda
maddeler n gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün ç nde ger alınmayan gıda
dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar get rmek.
o) Gayr sıhhî şyerler n , eğlence yerler n , halk sağlığına ve çevreye etk s olan d ğer
şyerler n kent n bel rl yerler nde toplamak; hafr yat toprağı ve moloz döküm alanlarını;
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; nşaat malzemeler , odun, kömür ve
hurda depolama alanları ve satış yerler n bel rlemek; bu alan ve yerler le taşımalarda
çevre k rl l ğ oluşmaması ç n gereken tedb rler almak.
p) Kara, den z, su ve dem ryolu üzer nde şlet len her türlü serv s ve toplu taşıma araçları le
taks sayılarını, b let ücret ve tar feler n , zaman ve güzergâhlarını bel rlemek; durak
yerler le karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzer yerler üzer nde araç park
yerler n tesp t etmek ve şletmek, şlett rmek veya k raya vermek; kanunların beled yelere
verd ğ traf k düzenlemes n n gerekt rd ğ bütün şler yürütmek.
r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Beled ye mücav r alan sınırları çer s nde 5/11/2008
tar hl ve 5809 sayılı Elektron k Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tar hl ve 655 sayılı
Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığının Teşk lat ve Görevler Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve lg l d ğer mevzuata göre kuruluş zn ver len alanda tes s
ed lecek elektron k haberleşme stasyonlarına kent ve yapı estet ğ le elektron k
haberleşme h zmet n n gerekler d kkate alınarak ücret karşılığında yer seç m belges
vermek,
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s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Beled ye sınırları çer s nde, yapı ruhsatı veya yapı
kullanma zn hang dare tarafından ver lm ş olursa olsun, h zmete sunulacak olan
asansörler n tesc l n yapmak, lg l tekn k mevzuat çerçeves nde yıllık per yod k
kontroller n yapmak ya da yetk lend r lm ş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak,
gerekl hâllerde asansörler h zmet dışı bırakmak.
(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bend uyarınca asansörler n yıllık per yod k
kontrolünü yapacak beled yeler le yetk lend r lm ş muayene kuruluşlarının sah p olması
gereken şartlar, yıllık per yod k kontrol esasları le yıllık per yod k kontrol ücretler
Türk ye Beled yeler B rl ğ , Türk Mühend s ve M mar Odaları B rl ğ ve Türk Standardları
Enst tüsü tems lc ler n n de yer alacağı b r kom syon tarafından bel rlen r. Konuya l şk n
düzenlemeler, kom syon kararları doğrultusunda B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığı
tarafından yapılır.
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bend ne göre ver lecek yer seç m belges
karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığınca bel rlen r.
Ücret yatırılmasına rağmen y rm gün çer s nde ver lmeyen yer seç m belges ver lm ş
sayılır. Büyükşeh r sınırları çer s nde yer seç m belges vermeye ve ücret n almaya
büyükşeh r beled yeler yetk l d r.
(l) bend nde bel rt len gayr sıhhî müesseselerden b r nc sınıf olanların ruhsatlandırılması
ve denetlenmes , büyükşeh r ve l merkez beled yeler dışındak yerlerde l özel dares
tarafından yapılır.
Beled ye, (e), (f) ve (g) bentler nde bel rt len h zmetler Danıştayın görüşü ve İç şler
Bakanlığının kararıyla süres kırkdokuz yılı geçmemek üzere mt yaz yoluyla devredeb l r;
toplu taşıma h zmetler n mt yaz veya tekel oluşturmayacak şek lde ruhsat vermek
suret yle yer ne get reb leceğ g b toplu taşıma hatlarını k raya verme veya 67 nc
maddedek esaslara göre h zmet satın alma yoluyla yer ne get reb l r.
İl sınırları ç nde büyükşeh r beled yeler , beled ye ve mücav r alan sınırları ç nde l
beled yeler le nüfusu 10.000' geçen beled yeler, mecl s kararıyla; tur zm, sağlık, sanay
ve t caret yatırımlarının ve eğ t m kurumlarının su, termal su, kanal zasyon, doğal gaz, yol
ve aydınlatma g b alt yapı çalışmalarını fa z almaksızın on yıla kadar ger ödemel veya
ücrets z olarak yapab l r veya yaptırab l r, bunun karşılığında yapılan tes slere ortak
olab l r; sağlık, eğ t m, sosyal h zmet ve tur zm gel şt recek projelere İç şler Bakanlığının
onayı le ücrets z veya düşük b r bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz
tahs s edeb l r. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Beled ye ve bağlı dareler, mecl s
kararıyla mabetlere, eğ t m kurumlarına, yurtlara, okul pans yonlarına ve hastanelere
nd r ml bedelle ya da ücrets z olarak çme ve kullanma suyu vereb l rler.(1)
Beled ye, belde sak nler n n beled ye h zmetler yle lg l görüş ve düşünceler n tesp t
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapab l r.
Beled ye mallarına karşı suç şleyenler Devlet malına karşı suç şlem ş sayılır. 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 75 nc maddes hükümler beled ye taşınmazları hakkında da
uygulanır.
Beled yen n proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ett ğ gel rler , şartlı bağışlar ve kamu
h zmetler nde f len kullanılan malları le beled ye tarafından tahs l ed len verg , res m ve
harç gel rler haczed lemez.
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra da res nce hac z kararı alınmadan önce
beled yeden borca yeter m ktarda haczed leb lecek mal göster lmes sten r (…)(1)On gün
ç nde yeterl mal beyan ed lmemes durumunda yapılacak hac z şlem , alacak m ktarını
aşacak (…)(1) şek lde yapılamaz.(1)
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C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
C-1-F z ksel Yapı
BİNA/ TESİSLER
Urla Beled yes H zmet B nası
Urla Beled yes H zmet B nası (Restore
ed len)
Urla Beled yes Ek H zmet B nası
Fen İşler Müdürlüğü Şant ye
Park ve Bahçeler B r m
Esk Tam rhane B nası
Fotoğraf Sanat Ev
Necat Cumalı Anı Ev
Atatürk Kültür Merkez
Çeşmealtı Semt Ev
Zeyt nalanı Semt Ev
Urla Beled yes Çocuk Bakım Ev
Urla Kent Konsey
Balıklıova Semt Ev
Gülbahçe Semt Ev
Zeyt nel Çok Amaçlı Salon
Zeyt nler Semt Ev
Zühtü Erzen Barbaros Kütüphane
Özbek Semt Ev

ADRES
Bülent Baratalı Bulvarı No:3

TELEFON
0232 7541088

Bülent Baratalı Bulvarı No:1

0232 7541088

Hacı sa Mah.
Ahmet Bes m Uyal Cad. No:6
Özbek Yolu Bozavlu Mevk
75. Yıl Cad. No:7
75. Yıl Cad. No:64
Necat Cumalı Cad. No:28
Necat Cumalı Cad. No:53
Den zl Mah. Menteş Kavşağı H zmet
B nası
Zeyt nalanı Mah. 4124 Sokak
Yaka Mahalles Erdoğan Ker Cad.
Bademc ler Sokak No:14
Yen Mah. Necat Cumalı Cad. No:42
13009 Sokak No:9

0232 7541088
0232 7541088
0232 7541455

Barbaros Caddes No:10
6002 Sokak No:1
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0232 7541032
0232 7545370
0232 7546490

0232 7664122

0232 7541268
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Urla Beled yes H zmet Araçları;
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İdar ve Büro İşler
Veter nerl k Serv s

SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İdar ve Büro İşler
Atık Toplama Taşıma B r m
Çevresel H zmetler Serv s

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İdar ve Büro İşler
Genel Evrak Bürosu
Kararlar Bürosu
Kurumsal Arş v
Evlend rme Memurluğu

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İdar ve Büro İşler
İşyer Açma ve Ruhsat
Serv s
Denet m Serv s

RUHSAT VE
DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

İdar ve Büro İşler
Proje ve Kontrol B r m
Bayındırlık B r m
Park ve Bahçeler B r m
Atölyeler
Araçlar

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İdar ve Büro İşler
Muhtarlıklar B r m
Tarımsal İşler B r m

MUHTARLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İdar ve Büro İşler
Personel İşler
Eğ t m Bürosu

İNSAN KAYNAKLARI VE
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdar ve Büro İşler
Ulaşım Serv s
İhale Serv s
Satınalma Serv s
Yardımcı Ün teler

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İdar ve Büro İşler
Basın Yayın Kütüphane
Halkla İl şk ler Bürosu
Etk nl kler Bürosu
Güzel Sanatlar

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

İdar ve Büro İşler
B lg Ağları ve Tekn k Serv s

EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ

Kadın Danışma ve Dayanışma B r m
Sosyal H zmetler ve Yardımlar
Engell H zmetler B r m
Çocuk ve Gençl k B r m

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İdar ve Büro İşler
Zabıta Am rl ğ
Güvenl k ve Esenl k B r m

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İdar ve Büro İşler
Adl Tak p Bürosu
Avukatlık

İdar ve Büro İşler
Emlak Serv s
İst mlak Serv s
K ra Serv s

İdar ve Büro İşler
Gel r Serv s
Ölçü ve Ayar Memurluğu
Bütçe ve Program Bürosu
Muhasebe Kes n Hesap Raporlama
Stratej Gel şt rme B r m
İç Kontrol ve Ön Mal Kontrol B r m

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdar ve Büro İşler
Numarataj B r m
Har ta B r m
Planlama B r m
Proje B r m
İmar Durumu

PLAN VE PROJE
MÜDÜRLÜĞÜ

İdar ve Büro İşler
Ruhsat ve Haked ş B r m
Araz ve Yapı Kontrol B r m
Kaçak Yapı B r m

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI
Yücel IŞIK

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI
Em ne SAĞLAM BAŞ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

İdar ve Büro İşler
Evrak Kayıt Serv s

İdar ve Büro İşler
Özel Kalem Bürosu
Protokol İşler Bürosu

BAŞKAN YARDIMCISI
Erhan KIPKIP

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE BAŞKANI

FAALİYET RAPORU
2019

C-2-Örgüt Yapısı
Organ zasyon Şeması:

URLA BELEDİYESİ

C-3-B lg ve Teknoloj k Kaynaklar

C-4-İnsan Kaynakları
Beled yeler, 27.11.2011 tar hl Resm Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g ren
Beled ye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahall İdare B rl kler Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Da r Yönetmel kte Değ ş kl k Yapılmasına İl şk n Yönetmel k le ver len
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddes n n A bend kapsamındak memur
kadrolarını, 03.05.2002 tar h ve 24744 sayılı Resm Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
g ren Kamu Görevler ne İlk Defa Atanacaklar İç n Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmel k esasları çerçeves nde, açıktan atama veya başka kurumlardan naklen atama
yoluyla st hdam edeb l rler. Ayrıca 5393 sayılı Beled ye Kanunu’nun 49. maddes ne
st naden tekn k, sağlık ve avukatlık h zmetler sınıfındak kadroları sözleşmel personel
olarak da kullanab l rler.
Beled yem z İnsan Kaynakları ve Eğ t m Müdürlüğü, 2019 faal yet yılı çer s nde
kamu kaynaklarının ver ml kullanılması, yerel h zmetler n dengel dağılımının tem n
ed lmes , Beled yem z tarafından sunulan h zmetlerde kal ten n artırılması amacıyla
ht yaç duyulan n tel kl , eğ t ml ve genç personel st hdamını açıktan atama, naklen atama
ve sözleşmel personel st hdamı le gerçekleşt rm şt r.
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2019 faal yet yılında göreve başlayan personel n st hdam türler ne göre dağılımı;
Personel
Sayısı
1
2
3

Nak l Atama
Sözleşmel Atama
Açıktan Atama
Toplam

Nak l Atama

33%
67%

Personel n müdürlüklere göre dağılımı;
Müdürlük

Memur

İşç

Sözleşmel
Personel

B lg İşlem Müdürlüğü

4

0

0

1

5

Destek H zmetler Müdürlüğü

4

2

0

12

18

Ş rket
Personel

Toplam

Emlak ve İst mlak Müdürlüğü

4

3

0

0

7

Fen İşler Müdürlüğü

10

42

5

133

190

Hukuk İşler Müdürlüğü

6

0

0

0

6

İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğ t m
Müdürlüğü
Kadın ve A le H zmetler Müdürlüğü

15

4

4

10

33

1

5

0

2

8

3

3

1

23

30

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

1

7

1

25

34

Mal H zmetler Müdürlüğü

14

6

0

8

28

Muhtarlık İşler Müdürlüğü

1

0

0

2

3

Özel Kalem Müdürlüğü

1

0

0

1

2

Plan ve Proje Müdürlüğü

12

0

4

4

20

Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü

4

0

0

1

5

Sağlık İşler Müdürlüğü

3

1

0

7

11

Teft ş Kurulu Müdürlüğü

1

0

0

0

1

Tem zl k İşler Müdürlüğü

2

17

0

120

139

Yazı İşler Müdürlüğü

7

1

0

6

14

Zabıta Müdürlüğü

14

4

0

3

21

Toplam

107

95

15

358

575

İst hdam şekl ne göre personel dağılımı;
Memur
İşç
Sözleşmel Personel
Ş rket Personel

19%

16%
62%
3%
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Memur personel n yaş grubuna göre dağılımı;

Yaş Grubu
56 Yaş ve üstü
46-55
36-45
26-35
25 Yaş ve altı
Toplam

Memur
Sayısı
10
33
37
27
0
107

Memur Sayısı
37
33
27

10

56 Yaş ve
üstü

46-55

36-45

26-35

25 Yaş ve
altı

İşç personel n yaş grubuna göre dağılımı;

Yaş Grubu
56 Yaş ve üstü
46-55
36-45
26-35
25 Yaş ve altı
Toplam

İşç Sayısı
8
32
51
4
0
95

İşç Sayısı
51
32

8

56 Yaş ve
üstü

4
46-55

36-45

26-35

25 Yaş ve
altı

Sözleşmel personel n yaş grubuna göre dağılımı;

Yaş Grubu
56 Yaş ve üstü
46-55
36-45
26-35
25 Yaş ve altı
Toplam

Sözleşmel
Personel
Sayısı
0
2
2
11
0
15

Sözleşmel Personel Sayısı
11

56 Yaş ve
üstü

20

2

2

46-55

36-45

26-35

25 Yaş ve
altı
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Ş rket personel n n yaş grubuna göre dağılımı;
Yaş Grubu
56 Yaş ve üstü
46-55
36-45
26-35
25 Yaş ve altı
Toplam

Ş rket
Personel
Sayısı
15
66
103
154
20
358

Ş rket Personel Sayısı

154
103
66
20

15
56 Yaş ve
üstü

46-55

36-45

26-35

25 Yaş ve altı

C-5-Sunulan H zmetler
Ÿ Yolların bakım ve onarımını yapmak
Ÿ Yen yolların açılması ve stab l zasyonu

Ÿ Park yapım, bakım ve onarım h zmet
Ÿ Yen yeş l alanları yapma h zmet
Ÿ Dış mekân spor alanları ve çocuk oyun

yapmak
Ÿ Bordür yapımı, bakımı ve onarımını
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

yapmak
H zmet b naları, pazar yerler ve sosyal
tes sler yapmak
Devlete a t okul b nalarının nşaatı, bakım
ve onarımı h zmetler
Kentsel altyapı h zmetler
Kentsel yen leme h zmetler
İmar planlarının güncell ğ n sağlamak
İmar durumu düzenlemek
İnşaat ruhsatı vermek
Tad lat ruhsatı vermek
Yapı kullanım z n belges vermek
Numarataj belges düzenlenmek
Temel ve subasman v zeler n yapmak
Kısıtlılık belges vermek
Kamulaştırma har talarını hazırlamak
İmar Kanunu 15. 16. ve 18. maddeler n
uygulamak ve kontrol etmek
Ş kâyet ve hbar le kaçak, ruhsatsız veya
ruhsat ekler ne aykırı olduğu tesp t ed len
yapılara l şk n gerekl şlem ve
uygulamaları yapmak
Sıhh ve gayr sıhh müesseseler le umuma
açık st rahat ve eğlence yerler n n
ruhsatlandırılması ve denetlenmes h zmet
Ölçü ayar şler
Tem zl k h zmetler
Katı atıkların toplanması ve taşınması le
lg l h zmetler
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

alanları yapma h zmet
Haked ş düzenlemek
Kültür ve sanat h zmetler
Tur zm ve tanıtım h zmetler
Toplantı, panel, sempozyum g b etk nl kler
düzenlemek
Sosyal yardım h zmetler
Amatör spor kulüpler ne gerekl desteğ
sağlamak
N kâh h zmetler
Zoonos hastalıklarıyla mücadele etmek
Sokak hayvanlarını kısırlaştırmak, aşılarını
yapmak
Seyyar satıcıların men ed lmes ne l şk n
çalışmalar yapmak
Kaldırım ve yol şgaller n n engellemes ne
yönel k çalışmalar
D lenc l k yapanların engellenmes ve
haklarında gerekl şlemler n yapılması
Beled ye nsan kaynaklarının gel şt r lmes
le lg l h zmetler
Beled ye mal yapısını etk n ve ver ml
kılmak
Vatandaş memnun yet tesp t le lg l
h zmetler
İlet ş m faal yetler

URLA BELEDİYESİ

C-6-Yönet m ve İç Kontrol S stem
B r m faal yetler ve çalışanlar, b r m am rler veya müdürünün, başkan yardımcısı ve
Beled ye Başkanının yönet m ve kontrolünded r.
C-6-1.Beled ye Başkanı
5393 sayılı Beled ye Kanununa göre;
Madde 37. Beled ye başkanı, beled ye dares n n başı ve beled ye tüzel k ş l ğ n n
tems lc s d r. Beled ye başkanı, lg l kanunda göster len esas ve usullere göre seç l r.
Beled ye başkanı, görev n n devamı süres nce s yasî part ler n yönet m ve denet m
organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüpler n n başkanlığını yapamaz ve
yönet m nde bulunamaz.
Madde 38. Beled ye başkanının görev ve yetk ler şunlardır:
a) Beled ye teşk lâtının en üst am r olarak beled ye teşk lâtını sevk ve dare etmek,
beled yen n hak ve menfaatler n korumak.
b) Beled yey stratej k plâna uygun olarak yönetmek, beled ye dares n n kurumsal
stratej ler n oluşturmak, bu stratej lere uygun olarak bütçey , beled ye faal yetler n n ve
personel n n performans ölçütler n hazırlamak ve uygulamak, zlemek ve
değerlend rmek, bunlarla lg l raporları mecl se sunmak.
c) Beled yey Devlet da reler nde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı
yerler nde tems l etmek veya vek l tay n etmek.
d) Mecl se ve encümene başkanlık etmek.
e) Beled yen n taşınır ve taşınmaz mallarını dare etmek.
f) Beled yen n gel r ve alacaklarını tak p ve tahs l etmek.
g) Yetk l organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Mecl s ve encümen kararlarını uygulamak.
) Bütçey uygulamak, bütçede mecl s ve encümen n yetk s dışındak aktarmalara onay
vermek.
j) Beled ye personel n atamak.
k) Beled ye ve bağlı kuruluşları le şletmeler n denetlemek.
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l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Belde halkının huzur, esenl k, sağlık ve mutluluğu ç n gereken önlemler almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar ç n ayrılan ödeneğ kullanmak, özürlülere yönel k
h zmetler yürütmek ve özürlüler merkez n oluşturmak.
o) Tems l ve ağırlama g derler ç n ayrılan ödeneğ kullanmak.
p) Kanunlarla beled yeye ver len ve beled ye mecl s veya beled ye encümen kararını
gerekt rmeyen görevler yapmak ve yetk ler kullanmak.
C-6-2.Beled ye Mecl s
5393 sayılı Beled ye Kanununa göre;
Madde 17. Beled ye mecl s , beled yen n karar organıdır ve lg l kanunda göster len esas
ve usullere göre seç lm ş üyelerden oluşur.
Madde 18. Beled ye mecl s n n görev ve yetk ler şunlardır:
a) Stratej k plân le yatırım ve çalışma programlarını, beled ye faal yetler n n ve
personel n n performans ölçütler n görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kes n hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan b r mler le
fonks yonel sınıflandırmanın b r nc düzeyler arasında aktarma yapmak.
c) Beled yen n mar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşeh r ve l beled yeler nde l
çevre düzen plânını kabul etmek.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahs s ne, tahs s şekl n n değ şt r lmes ne
veya tahs sl b r taşınmazın kamu h zmet nde ht yaç duyulmaması hâl nde tahs s n
kaldırılmasına; üç yıldan fazla k ralanmasına ve süres otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar
üzer nde sınırlı aynî hak tes s ne karar vermek.
f) Kanunlarda verg , res m, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve lg l ler n steğ ne
bağlı h zmetler ç n uygulanacak ücret tar fes n bel rlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) Verg , res m ve harçlar dışında kalan ve m ktarı beş b n YTL'den fazla dava konusu olan
beled ye uyuşmazlıklarını sulh le tasf yeye, kabul ve feragate karar vermek.
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) Bütçe ç şletme le 6762 sayılı Türk T caret Kanununa tâb ortaklıklar kurulmasına veya
bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayr menkul yatırım ortaklığı
kurulmasına karar vermek.
j) Beled ye adına mt yaz ver lmes ne ve beled ye yatırımlarının yap- şlet veya yap- şletdevret model le yapılmasına; beled yeye a t ş rket, şletme ve şt rakler n
özelleşt r lmes ne karar vermek.
k) Mecl s başkanlık d vanını ve encümen üyeler le ht sas kom syonları üyeler n seçmek.
l) Norm kadro çerçeves nde beled yen n ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının hdas, ptal ve
değ şt r lmes ne karar vermek.
m) Beled ye tarafından çıkarılacak yönetmel kler kabul etmek.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tes s ve benzerler ne ad vermek; mahalle kurulması,
kaldırılması, b rleşt r lmes , adlarıyla sınırlarının tesp t ve değ şt r lmes ne karar vermek;
beldey tanıtıcı amblem, flama ve benzerler n kabul etmek.
o) D ğer mahallî darelerle b rl k kurulmasına, kurulmuş b rl klere katılmaya veya
ayrılmaya karar vermek.
p) Yurt ç ndek ve İç şler Bakanlığının zn yle yurt dışındak beled yeler ve mahallî dare
b rl kler yle karşılıklı ş b rl ğ yapılmasına; kardeş kent l şk ler kurulmasına; ekonom k
ve sosyal l şk ler gel şt rmek amacıyla kültür, sanat ve spor g b alanlarda faal yet ve
projeler gerçekleşt r lmes ne; bu çerçevede arsa, b na ve benzer tes sler yapma, yaptırma,
k ralama veya tahs s etmeye karar vermek.
r) Fahrî hemşehr l k payes ve beratı vermek.
s) Beled ye başkanıyla encümen arasındak anlaşmazlıkları karara bağlamak.
t) Mücav r alanlara beled ye h zmetler n n götürülmes ne karar vermek.
u) İmar plânlarına uygun şek lde hazırlanmış beled ye mar programlarını görüşerek kabul
etmek.
C-6-3.Beled ye Encümen
5393 sayılı Beled ye Kanununa göre;
Madde 33. Beled ye encümen , beled ye başkanının başkanlığında;
a) İl beled yeler nde ve nüfusu 100.000' n üzer ndek beled yelerde, beled ye mecl s n n
her yıl kend üyeler arasından b r yıl ç n g zl oyla seçeceğ üç üye, malî h zmetler b r m
am r ve beled ye başkanının b r m am rler arasından b r yıl ç n seçeceğ k üye olmak
üzere yed k ş den,
b) D ğer beled yelerde, beled ye mecl s n n her yıl kend üyeler arasından b r yıl ç n g zl
oyla seçeceğ k üye, malî h zmetler b r m am r ve beled ye başkanının b r m am rler
arasından b r yıl ç n seçeceğ b r üye olmak üzere beş k ş den oluşur.
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Beled ye başkanının katılamadığı toplantılarda, beled ye başkanının görevlend receğ
başkan yardımcısı veya encümen üyes , encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına
gündemdek konularla lg l olarak lg l b r m am rler , beled ye başkanı tarafından oy
hakkı olmaksızın görüşler alınmak üzere çağrılab l r.
Madde 34. Beled ye encümen n n görev ve yetk ler şunlardır:
a) Stratej k plân ve yıllık çalışma programı le bütçe ve kes n hesabı nceley p beled ye
mecl s ne görüş b ld rmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan şlerle lg l kamulaştırma kararlarını almak ve
uygulamak.
c) Öngörülmeyen g derler ödeneğ n n harcama yerler n bel rlemek.
d) Bütçede fonks yonel sınıflandırmanın k nc düzeyler arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Verg , res m ve harçlar dışında kalan dava konusu olan beled ye uyuşmazlıklarının
anlaşma le tasf yes ne karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahs s ne l şk n mecl s kararlarını uygulamak;
süres üç yılı geçmemek üzere k ralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerler n açılış ve kapanış saatler n bel rlemek.
) D ğer kanunlarda beled ye encümen ne ver len görevler yer ne get rmek.
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AMAÇ VE HEDEFLER

URLA BELEDİYESİ

Urla Beled yes 2015-2019 yılı Stratej k Planı le Beled ye’n n m syonuna ve v zyonuna
ulaşmasını ve değerler yle uyum göstermes n sağlayacak şek lde; orta ve uzun vadel
stratej k amaçlar le ölçüleb l r, sonuç odaklı stratej k hedefler ve bu hedefler n
somutlaşmasını sağlayacak faal yetler bel rlenm şt r. 5 yıllık süreç ç n planlanan
çalışmanın 2019 yılı ç n öngörülen kısmı aşağıda aktarıldığı şek lde, 16 stratej k hedef ve
16 performans hedef olarak bel rlenm şt r.

28

FAALİYET RAPORU

2019

29

URLA BELEDİYESİ

30
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A-MALİ BİLGİLER
A-1-Bütçe Uygulama Sonuçları
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A-2-Temel Mal Tablolara İl şk n Açıklamalar
2019 Mal yılı bütçe g derler n n kurumsal sınıflandırma dağılımı aşağıdak tablo ve
graf kte bel rt lm şt r.
KOD

MÜDÜRLÜK

GİDER (TL)

42
43
28
30
24
32

B lg İşlem Müdürlüğü
Destek H zmetler Müdürlüğü
Emlak ve İst mlak Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Hukuk İşler Müdürlüğü
İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğ t m
Müdürlüğü
Kadın ve A le H zmetler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mal H zmetler Müdürlüğü
Muhtarlık İşler Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü
Sağlık İşler Müdürlüğü
Teft ş Kurulu Müdürlüğü
Tem zl k İşler Müdürlüğü
Yazı İşler Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Toplam

394.159,58
6.183.055,44
679.175,67
25.975.860,82
635.434,91
3.884.592,95

GİDER
(%)
0,55
8,65
0,95
36,34
0,89
5,44

5.453.178,12

7,63

924.202,53
3.573.316,59
4.572.013,28
99.291,28
372.128,58
1.315.612,44
518.826,50
578.017,25
150.415,00
13.018.659,32
1.490.495,31
1.654.154,84
71.472.590,41

1,29
5,00
6,40
0,14
0,52
1,84
0,73
0,81
0,21
18,21
2,09
2,31

05
46
41
31
48
02
27
44
36
45
39
18
40

0,00

10.000.000,00

B lg İşlem Müdürlüğü
Destek H zmetler Müdürlüğü
Emlak ve İst mlak Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Hukuk İşler Müdürlüğü
İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğ t m Müdürlüğü
Kadın ve A le H zmetler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mal H zmetler Müdürlüğü
Muhtarlık İşler Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü
Sağlık İşler Müdürlüğü
Teft ş Kurulu Müdürlüğü
Tem zl k İşler Müdürlüğü
Yazı İşler Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
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2019 Mal yılı bütçe g derler n n ekonom k sınıflandırmanın 1.sev yes ne göre dağılımı
aşağıdak tablo ve graf kte bel rt lm şt r.
Personel G derler
Sosyal Güvenl k
Kurumlarına Dev. Pr m
G d.
Mal ve H zmet Alım
G derler
Fa z G derler
Car Transferler
Sermaye G derler
Sermaye Transferler
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Toplam

24.012.482,67

%
33,60

3.709.919,93

5,19

35.827.120,22

50,13

971.254,57
1.657.055,72
5.012.221,61
267.649,09
14.886,60
0,00
71.472.590,41

1,36
2,32
7,01
0,37
0,02
0,00

Personel G derler
7,01%
2,32%

0,37%
33,60%

Sosyal Güvenl k Kurumlarına
Dev. Pr m G d.
Mal ve H zmet Alım
G derler
Fa z G derler

1,36%

Car Transferler
50,13%

Sermaye G derler

5,19%

Sermaye Transferler
Borç Verme

Gerçekleşen g derler n aylara ve yıllara göre dağılımı aşağıdak tablo ve graf kte
bel rt lm şt r.

Ocak
Şubat
Mart
N san
Mayıs
Haz ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık
Toplam

2017
1.576.237,81
3.408.800,04
3.749.033,86
4.820.772,27
5.326.169,22
5.949.019,21
4.217.310,30
6.096.292,85
8.031.362,81
6.184.095,30
4.770.713,67
8.684.981,40
62.814.788,74

2018
1.790.829,82
4.035.975,47
5.664.181,10
5.919.279,24
9.687.720,76
5.097.280,99
5.370.335,24
5.659.345,89
7.389.254,62
6.065.438,64
8.080.240,22
9.410.311,02
74.170.193,01
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2019
3.034.379,83
5.444.699,46
5.439.191,86
4.899.967,91
7.059.143,18
4.638.318,43
6.607.553,57
5.718.852,82
7.506.389,44
6.030.485,38
5.977.478,22
9.116.130,31
71.472.590,41
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0,00

2016
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5.000.000,00

10.000.000,00

2017

2019

15.000.000,00

Ocak
Şubat
Mart
N san
Mayıs
Haz ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık

2018

2019 Mal yılı bütçe gel rler n n ekonom k sınıflandırmanın 1.sev yes ne göre dağılımı
aşağıdak tablo ve graf kte bel rt lm şt r.
Verg Gel rler
Teşebbüs ve
Mülk yet Gel rler
Alınan Bağış ve
Yardımlar le Özel
Gel rler
D ğer Gel rler
Sermaye Gel rler
Alacaklardan
Tahs lat
Red ve İadeler (-)
Toplam

25.729.231,55

%
36,67

13.303.299,51

18,96

245.699,81

0,35

30.545.750,90
336.904,80

43,54
0,48

0,00

0,00

0,00
70.160.886,57

0,00

0,48%
Verg Gel rler
36,67%
Teşebbüs ve
Mülk yet Gel rler
43,54%

Alınan Bağış ve
Yardımlar le Özel
Gel rler
18,96%

0,35%

D ğer Gel rler

Sermaye Gel rler

B-PERFORMANS BİLGİLERİ
2019 yılı faal yet ve projeler ne l şk n b lg ler, müdürlük bazında lerleyen sayfalarda
bel rt lm şt r.
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YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
Ÿ Urla Beled yes n n mevcut b lg sayar s stemler ne donanımsal ve yazılımsal olarak

karar verme, bu yapıyı çalıştırma veya değ şt rme görevler n yürütmek.
Ÿ B lg sayar donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması ve çalışır durumda

tutulmasını sağlamak.
Ÿ Beled ye b lg ve ver ler n n şlenmes , güncelleşt r lmes , depolanması, kullanımı ve

b lg sayar ağları üzer nden paylaşımını sağlamak.
Ÿ Kent Yönet m B lg S stem programının tem n, kurulum ve b r mlerle entegrasyonunu

sağlamak, program ç n gerekl altyapı, let ş m ve benzer h zmetler n yapmak veya
yaptırmak.
Ÿ Beled ye personel n n eks k veya hatalı kullanımından, donanım ve şlet m s stem

yazılımlarının arızalanmasından, elektr k kes lmes , doğal afet vb. etkenlerden
kaynaklanan aksaklıkların ortadan kaldırılmasını sağlamak.
Ÿ Beled ye nternet s tes aracılığı le çağdaş haberleşme ve b lg alışver ş n sağlamak.

Beled yec l k h zmetler n yasaların z n verd ğ ölçüde nternet ortamına taşıyarak 7
gün 24 saat nternet er ş m sağlamak ve vatandaş odaklı h zmetler nternet üzer nden
sunmak.
Ÿ B lg ve İlet ş m teknoloj ler n yakından tak p ederek Urla Beled yes ne uygunluğunu

araştırmak.
YETKİ
B lg İşlem Müdürlüğü, yukarıda sayılan görevler ve 5393 sayılı Beled ye Kanununa
dayanarak Beled ye Başkanınca kend s ne ver len tüm görevler kanunlar çerçeves nde
yapmaya yetk l d r.
SORUMLULUK
Ÿ B lg İşlem Müdürlüğü, Beled ye Başkanınca ver len görevler le lg l yasalarda

bel rt len görevler gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Ÿ B lg İşlem Müdürlüğünün her türlü çalışmalarını düzenlemek, tahakkuk am r ,

harcama yetk l s ve personel n n s c l ve d s pl n şler n yürütmek.
Ÿ İdar olarak B lg İşlem Müdürlüğünü tems l ederek müdürlüğün her türlü şler nden

b r nc derecede sorumlu olmak. Müdürlüğün h zmetler n n düzenl ve y b r şek lde
yürütülmes ne nezaret etmek ve bu konuda yasalar le yönetmel k tedb rler almakla
sorumludur.
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B lg ve Teknoloj k Kaynaklar:

SUNULAN HİZMETLER VE FAALİYETLER
1) B lg sayar Donanım Tak b :
2019 yılı çer s nde beled yem z b r mler n n kullanmakta olduğu b lg sayarların donanım
parçalarında oluşan arızalar ve aksaklıklar tesp t ed lm ş, mümkünse tam r yapılmış,
gerekl durumlarda yen s le değ şt r lm şt r.
2) İnternet S tes Çalışma ve Faal yetler :
www.urla.bel.tr adres olan beled ye nternet s tem z yayın hayatına devam etmekted r.
Yen web sayfası günün teknoloj k ht yaçlarına uygun ve mob l c hazlara uyumlu hal
güncel tutulmuştur. İnternet er ş m olan her yerden vatandaşlarımız beled yem z h zmet
ve faal yet b lg ler ne er şeb lmekted r. B lg İşlem Müdürlüğü'müz tarafından tekn k
yönet m, ed törlük ve yayınını yürüttüğümüz www.urla.bel.tr adlı nternet s tem z 2019
yılında kullanıcıları ç n başvurulab l r b r kaynak noktası hal ne gelm şt r.
B lg İşlem Müdürlüğümüz tarafından yayıncılığını ve ed törlüğünü yaptığımız İnternet
s tem zde vatandaşlarımızın alab lecekler nterakt f beled yec l k h zmetler aşağıdak
g b d r:
Onl ne borç ödeme
Mükellef s c l numarası le borç sorgulama
D lek-Öner -Ş kayet kutusuna er şeb lme
Beled yem z Banka-PTT hesap ve IBAN numaralarını öğreneb lme
Günlük beled ye haber, etk nl k ve çalışmalarını tak p edeb lme
Beled ye mecl s kararlarını tak p edeb lme
Beled ye mecl s gündem n tak p edeb lme
Beled ye faal yet raporlarını okuyup b lg ed neb lme
İhale duyurularını öğreneb lme
Urla kent b lg s n (har talar, nüfus, öneml telefonlar) öğreneb lme
Urla lçem z n genel tanımını (Urla tar h , beled ye tar hçes , fotoğraflarla Urla)
öğreneb lme
Ÿ Beled ye et k kom syonu faal yetler n okuyup b lg ed nme
Ÿ Duyurular ve anonsları tak p edeb lme
Ÿ Yönetmel kler öğreneb lme
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3) Metro İnternet:
Metro Ethernet, kurumunuza özel tahs s ( Kurumsal nternet ) ed len f ber opt k kablo
üzer nden yüksek hızda bağlantı mkanı sunan, ölçekleneb l r, esnek; ses, ver ve görüntü
g b her türlü ver akışına mkan veren gen ş bant nternet er ş m teknoloj s d r.
F ber kabloların yapısal özell kler ve günümüzün ethernet sw tch c hazlarının ler
teknoloj k yapıları sayes nde Metro Ethernet serv sler d ğer Kurumsal nternet serv sler
g b olmayıp uzun mesafelerde sorunsuz çalışab lmekted r. Metro Ethernet serv sler 50
km ve üzer mesafeler destekleyeb l r. Bu özell kle b rl kte Metro Ethernet d ğer kurumsal
nternet er ş m h zmetler nden farklıdır.
Çok noktalı projelerde, şube lokasyonlarında konumlandırılan Metro Ethernet,
G.SHDSL, ADSL, ATM hatları merkez of se konumlandırılan Metro Ethernet hattına
bağlanarak kapalı b r network oluşturur. Böylel kle kurumunuza kurumsal nternet
özel nde güvenl ve kolay yönet leb l r b r network altyapısı sağlanır.
4) F rewall-Güvenl k Duvarı:
23.05.2007 tar h/26530 sayılı Resm Gazete 5651
sayılı kanun uyarınca “İnternet ortamında yapılan
yayınların düzenlenmes ve bu yayınlar yoluyla
şlenen suçlarla mücadele ed lmes hakkında
kanun” uyarınca nternet n toplu kullanıldığı Urla
Beled yes nde F rewall-Güvenl k c hazı le çer k
f ltrelemes yapılarak kullanıcıların zararlı nternet
s teler ne er ş m engellenm şt r.
5) Web Tabanlı Kent Yönet m B lg S stem Programı:
2019 yılı çer s nde Kent Yönet m B lg S stem programı b lg sayar s stemler vasıtasıyla
çalışır halde tutulmuş olup, Web tabanlı yen s stem n kullanılmasına başlanmıştır. Gerekl
alt yapı desteğ sağlanması ve eğ t mler n tamamlanması le b rl kte Web tabanlı kent b lg
s stem n n kullanılması akt f olarak sağlanmıştır. Web tabanlı Kent B lg S stem programı
detayları le aşağıdadır.
a-K ş -Kurum İşlemler
b-İmar ve Numarataj
c-Gel rler
*Tahs lat
*Gel r-Ortak İşlemler
*K ş -Ortak İşlemler
*Emlak Verg s
*Çevre Tem zl k Verg s
*İlan Reklam Verg s
*Eğlence Verg s
*Haberleşme Verg s
*Yangın S gorta Verg s
*K ra
*Harcamalara Katılma Payı
*Para Cezaları
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d-Çeş tl H zmetler
*İşyer Ruhsatları
*İşgal ye
*Pazaryerler
*Zabıta
*Asker Yardım
*Evlend rme
e-Hesap şler
*Anal t k Bütçe
*Tahakkuk Esaslı Bütçe
*Taşınır Mal Kayıtları
*Taşınmaz Kayıtları
*Satın alma
*Kurum Abonel kler
*Yapı Denet m
*Ödenek Tak b

2016
2019

f-Personel
*Personel Memur
*Personel İşc
*Mecl s Üyeler
g-Yazı şler
*Yazışmalar
*Toplantılar
h-Araç Tak p
ı-Hukuk
-Yönet m
j-Sms
k-S stem yönet m

Ver kaybı olmaması amacıyla programın kullandığı Ver tabanının günlük olarak yedekler
alınmaktadır.
6) Elektron k Belge Yönet m S stem :
EBYS, her ölçektek resm kurumun belge üret lmes ve yönet lmes ne yönel k tüm
ht yaçlarını mevzuatlara tam uyumlu olarak TS13298 standardı çerçeves nde karşılayan
yazılım s stem d r. Dışarıdan gelen f z k ortam evraklarınızın, d j tal ortama aktarıp
kullanab lmey sağlayan yazılımdır. Belgeler n z b r kez taradıktan sonra, f z k ortama
ht yaç duymadan E-klm sayes nde gerekl merc lere mzaya yönlend reb l rs n z.
Kurumumuzda kullanılan EBYS s stem le kağıt ve zaman mal yet azaltılmıştır. EBYS
'n n başlıca faydaları :
Ÿ Belgeler n üret m, kayıt, er ş m ve muhafaza şlemler n bell b r plan dâh l nde

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

yürüterek, kayıtlı b lg ler n olab ld ğ nce etk l b r b ç mde şleme konması
sağlanmıştır,
Resmî yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkındak yönetmel ğe uyumlu,
Standart dosya planı uyumlu,
N tel kl elektron k mza,
Evrak yönet m ,
Devlet teşk latı ver tabanı (DETSİS) uyumlu,
Kurumlar arası yazışma (e-Yazışma paket le) Kayıtlı elektron k posta (KEP)
üzer nden yazışma sağlanmıştır.

EBYS programı g r ş
2019 yılının Aralık Ayında Beled yeler n ortak b r
platformda buluşturulmasına mkan sağlayan,
vatandaşa h zmet odaklı, yerel yönet m anlayışına
uygun b r s stem olan İçİşler Bakanlığı E-beled ye
uygulamalarından lk aşama olarak EBYS
programına geç lm şt r.
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7) E-İmza :
Elektron k mza ya da sayısal mza, başka b r elektron k ver ye eklenen veya elektron k
ver yle mantıksal bağlantısı bulunan ve k ml k doğrulama amacıyla kullanılan elektron k
ver d r. 5070 Sayılı Elektron k İmza Kanunu ve yönetmel klere uygun olarak E-İmza
s stem n n alt yapısı ç n gerekl çalışmalar yapılmış olup akt f b r şek lde kullanımı
sağlanmaktadır.
*E- mza, el le atılan ıslak mza le aynı hukuk geçerl l ğe sah pt r.
*E- mza, elektron k şlemlerde gönder len b lg n n gönder m sırasında değ şmed ğ n ,
gönderen k ş ye a t olduğunu ve nkar ed lemeyeceğ n garant ler.
*E- mza elektron k ortamda gerçekleşen şlemlerde k ş ler n k ml k b lg ler n n
doğruluğunu garant ler.
*Elektron k mza, kamu kuruluşlarıyla yapılan şlemlerde, bankacılık ve s gortacılık
şlemler nde, e-devlet, e- ş ve e-t caret uygulamalarında, elektron k haberleşme ve
sözleşmelerde kısaca 5070 sayılı Elektron k İmza Kanunu kapsamındak tüm şlemlerde
kullanılab l r.
8) Mob l İmza:
Mob l n tel kl elektron k sert f kalar, nüfüs cüzdanı, sürücü belges veya d ğer k ml k
belgeler g b k ş n n k ml ğ n spatlaması ç n mob l ortamda kullanılan elektron k
dosyalardır. Sert f kalar X.509 standardına uygun olarak üret l r ve bu standartla uyumlu
olan SIM kartlara yüklen r. 5070 sayılı kanuna uygun güvenl elektron k mza, n tel kl
elektron k sert f ka kullanılarak oluşturulur.
9) İk Boyutlu Kent Rehber :
İzm r Büyükşeh r Beled yes Coğraf B lg S stemler Müdürlüğü le yapılan ortaklaşa
çalışma sonucu Urla Beled yes Kullanıcılarına f ber noktadan noktaya nternet er ş m le
kullanım yetk s ver lm şt r. Bu yetk sayes nde vatandaşların şlemler hızlandırılmış ve
İzm r Büyükşeh r Beled yes ne a t ver lere Urla Beled yes personel n n akt f ve anlık b r
şek lde ulaşması sağlanmıştır.
10) 2019 yılı çer s nde Urla Beled yes nde kurulu bulunan güvenl k kamera s stem n n 7
gün 24 saat çalışması sağlanmış, tüm tekn k destek ve bakım h zmetler ver lm şt r.
11) Urla Beled yes ne bağlı mahallelerde bulunan Güvenl k Kameraları s stem ne bakım
onarım yapılarak yıl boyunca tekn k destek ver ld .
12) Ülkem z n s ber güvenl ğ ne karşı s ber ortamda ortaya çıkan tehd tler n bel rlenmes ,
muhtemel saldırı ve olayların etk ler n azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönel k
önlemler n gel şt r lmes amacıyla beled yem z bünyes nde kurulan SOME ek b
faal yetler ne devam etmekted r.
13) Beled ye kent b lg s stem n n yüklü olduğu serverların ver kaybı yaşanmaması ve
h zmet n aksamaması ç n akt f s stem n yedekl olarak çalışması sağlanmaktadır. Tekn k
serv s odası TSE 27001 b lg güvenl ğ kapsamında elektr k hatlarının güç kaynağı
takılarak c hazların elektr k kes nt s n de kaygısız çalışmalarını sağlanmıştır .Sel
baskınına karşı yükselt lm ş taban olup çıkab lecek yangın ht mal ne karşı yangın
(duman) sensörü le koruma altındadır.
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14) Mob l Uygulama, akıllı telefon, tablet b lg sayar
vb. c hazlarda çalışması ç n hazırlanmış uygulama
yazılımıdır. Genell kle platforma özel uygulama
mağazalarından nd r l r. İos ve Andro d yazılımlarını
destekleyen Urla Beled yes Mob l uygulama le
kullanıcılara anlık b ld r m gönder leb l r ve çer ğ
hakkında b lg vereb l rs n z.

15) Whatsapp Hattı kurularak vatandaşların d lek, öner ve ş kayetler n hızlı b r şek lde
leteb leceğ b r platform oluşturulmuştur. WhatsApp hattı, mesajları otomat k hale
get rmek, sıralamak ve hızlı yanıt vermek ç n araçlar sağlar ve bu sayede let ş m
kolaylaştırır. WhatsApp hattı özell kle WhatsApp g b görünmes ve çalışması ç n
tasarlanmıştır. Mesaj göndermekten fotoğraf göndermeye kadar, WhatsApp Messenger'da
yapılan uygulamaları desteklemeye devam eder. Urla Beled yes ana sayfada whats app
hattı l nk yayınlanmaktadır.

16) Hemşehr İlet ş m Merkez :
Kentte yaşayan vatandaşların Urla Beled yes le arasında doğrudan ve kolaylıkla let ş m
kurmasını sağlayan b r m, Hemşehr İlet ş m Merkez 'd r.
Urla Beled yes B nası'nın g r ş katında bulunan Hemşehr İlet ş m Merkez 'ne gel p
şahsen başvuruda bulunab l r; telefon, e-posta, kurumsal sosyal medya hesaplarımız, faks
ve mektup aracılığıyla veya www.urla.bel.tr adres ndek onl ne başvuru kanalıyla
şlem n z başlatab l rs n z.
Başvuruda bulunduğunuz konunun çözümü zaman gerekt r yorsa, s ze b r kayıt numarası
ver lecek ve şlem n z tak be alınacaktır.
Hemşehr İlet ş m Merkez telefonla, gerek rse yazılı olarak en kısa sürede s ze ulaşacaktır.
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YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
İdar ve Büro İşler :
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Gelen evrak kaydı yapmak
İlg l s ne sevk n yapmak
G den evrak yazılımını, kaydını ve sevk n yapmak
İlet ş m h zmet n sağlamak
Örnek evrak tem n n sağlamak
Dosyaları düzenleyerek stend ğ nde İlg l B r m n Müdürüne tesl m etmek
Beled yeye a t cep telefonları, sab t hatlar, İnternet hatları vs. faturaların tak b n
yapmak

İhale B r m :
Ÿ Harcama yetk l ler nce onaylanmış Başkanlık Oluru ve bütçe ödeneğ belges alınmış,

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

yaklaşık mal yet hesaplanmış ve onay belges hazırlanmış olan evrakların kabulünü
yaparak kontrolünü yaparak hale şlem dosyası oluşturmak.
EKAP üzer nden İhale şlemler n yapmak. (İhale kayıt numarası almak, ht yaç raporu
düzenlemek, Tekn k Şartname, İdar Şartname ve Sözleşme Tasarısını ve İlanı
hazırlamak.)
İhale lanın bedeller n n yatırılmasını ve lanların yayınlanmasını sağlamak ve EKAP
üzer nden Sevk İşlem formunu göndermek.
İhale Kom syonu kurmak ve üyelere görevler n tebl ğ etmek. Kom syonun EKAP'a
kaydını yapmak.
İhaleye ver len tekl f zarflarını kabul etmek ve İhale kom syonuna tesl m etmek. İhale
kom syonunca dosya ncelenmes nde yardımcı olmak.
İhale Aşamasında tutanakları hazırlamak, İhaleye katılanların yasaklı olmadıklarına
da r tey tler n almak ve Kom syon kararını yazarak kom syon üyeler le hale
yetk l s ne onaylatmak.
Kes nleşen İhale kararını stekl lere b ld rerek yasal süreçler n b t m nde hale üzer nde
kalan stekl ye sözleşmeye davet yapmak ve sözleşmes n hazırlayarak İdare yetk l s
le Yüklen c n n mzalamasını sağlamak.
Sözleşme yapılan hale dosyası le lg l yer tesl m Tutanağı hazırlamak, Denet m
Elemanı ve Muayene Kabul kom syonlarının kurulması hususunda yardımcı olmak.
İhale Konusu şle lg l olarak İhalelere yönel k İt raz olduğunda İt razı nceleyerek
cevap yazmak.

Araç Sevk B r m :
Ÿ Taşıt K ralanması le Beled yem z Müdürlükler ne

tahs s ed len ş mak naları le
müdürlüğümüzde kullanılan araçların s gorta, muayene, egzos muayenes , kontrol
tak b , aylık hakked ş düzenleme ve müdürlükler n araç stekler n program dah l nde
düzenlenmes .
Ÿ Beled yem z araçlarında kullanılmak üzere 95 oktan kurşunsuz benz n, motor n le ve
beled yem z merkez ve bağlı ek b nalarda ısınmak ç n kullanılan kalor fer yakıtı alımı
ve hakked şler n hazırlanması
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İhale B r m :
2019 yılında hales yapılan 18 adet ş n hale ed lerek sonuçlanmış yer tesl m , hakked ş
muayene kabul g b evrakların kontroller ve tak b yapılmıştır.
Urla Beled yes 2019 yılı gerçekleşen haleler l stes aşağıda bel rt ld ğ g b d r.
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EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

URLA BELEDİYESİ

Urla Beled yes Plan ve Proje Müdürlüğü altında Emlak ve İst mlak B r m olarak görev
yapmakta ken, 10.09.2018 tar h ve 321 sayılı Beled ye Mecl s kararına st naden Emlak ve
İst mlak Müdürlüğü olarak teşk lat yapısında yer almıştır.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Müdürlüğün görevler :
Ÿ Beled yen n; kanunlar ve anlaşmalar le satın alma, trampa, teferruğ, kamulaştırma,
bağış ve d ğer yollarla mal ed nme şlemler n , gerekt ğ nde d ğer kamu kurum ve
kuruluşları le şb rl ğ yaparak yürütmek,
Ÿ Kanunlar ve anlaşmalar gereğ Beled yeye nt kal etmes gereken taşınır ve taşınmaz
malların Beled yeye eks ks z olarak nt kal n n sağlanması ç n gerekl tedb rler almak,
Ÿ Beled yen n özel mülk yet nde ve Devlet n hüküm ve tasarrufu altındak
taşınmazlardan Beled yen n tasarrufuna bırakılan malların etk n b r şek lde yönet m n
ve korunmasını sağlamak,
Ÿ Beled yen n özel mülk yet ndek taşınmaz malların satışı, k raya ver lmes , trampası ve
mülk yet n gayr ayn hak tes s şlemler n yapmak,
Ÿ Beled yen n hüküm ve tasarrufu altındak taşınmaz malların; gerekl görülen hallerde
Beled ye adına tesc l ett r lmes , k raya ver lmes ve mülk yet n gayr ayn hak tes s
şlemler n yürütmek,
Ÿ Beled yen n özel mülk yet nde ve tasarrufu altında bulunan yerler n şgal ed ld ğ n n
tesp t ed lmes hal nde, şgalc ler n tahl yes n sağlamak ç n gerekl şlemler yapmak
ve şgalc ler aleyh ne ecr m s l tak batı yapmak,
Ÿ Beled yen n özel mülk yet nde ve tasarrufu altındak taşınmaz malların zamanaşımı
süreler n de d kkate alarak mahall tesp tler n yapmak,
Ÿ Genel bütçel kuruluşlarca, herhang b r amaç ç n kamulaştırılan veya satın alınan
taşınmaz mallarla mar planında tahs s amacına uygun olarak ayrılan taşınmaz malların
talep sah b kuruluşlara tahs sler n yapmak, genel, katma ve özel bütçel kuruluşlara
tahs s ed len taşınmaz malları tesl m etmek, tahs s kaldırılanları tesl m almak, tahs s
amacında kullanılmadıkları tesb t ed lenler n tahs s n n kaldırılması ç n Başkanlıktan
talepte bulunmak,
Ÿ Beled yeye a t taşınmaz malların kaydını tutmak ve taşınmaz mallardak değ ş kl kler
tak p etmek,
Ÿ Beled ye h zmetler ç n gerekl olan taşınmaz malların kamulaştırma şlemler n
yapmak ve Beled ye adına tesc l n sağlamak,
Ÿ Kadastroda Beled yen n hak ve hukukunun zarara uğramaması ç n; 3402 sayılı
Kadastro Kanununun 12'nc maddes nde bel rt len sürelerde kadastro tesp tler ne
t razda bulunmak ç n Hukuk İşler Müdürlüğü le gerekl yazışmaları yapmak,
Ÿ Görev alanına g ren konulardak alacakların süres nde ve mevzuata uygun olarak tak p
ed lerek tahs l aşamasına get r lmes ç n gerekl tedb rler almak,
Ÿ Beled ye mallarıyla lg l d ğer mevzuatla Müdürlüğe ver len görevler yürütmek.
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Sıra Mah. 533 Ada 31 Parsel (Samut Baba Türbes ): Beled yem z
tarafından Vakıflar Gen. Müd. den k ralanmıştır.

Mal ye Haz nes : İskele Tanju Okan Parkı Karşısı Spor Alanı
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K ralanan taşınmaz: Sıra Mah. 543 Ada 24 Parsel

K ralanan taşınmaz: Kuşçular Mah. 103 Ada 27 Parsel

K ralanan taşınmaz: İskele Mah. 28 Ada 1 Parsel

K ralanan taşınmaz: Hacı sa Mah. 154 Ada 34 Parsel

Den zl Mah. 3777 Ada 2 Parsel (esk 277 parsel) Kültür ve Tur zm Bakanlığına Tahs s
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YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Ÿ İlçe sınırları ç nde tüm mahallelere a t alt yapı ht yaçlarının tesp t ed lmes konusunda
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

çalışmalar yapmak
Vatandaşlardan gelen müracaatların mahall nde tetk k ed lerek ş kâyetler n çözümünün
sağlanması ve gerekl merc lere konu hakkında b lg ver lmes
İlçe sınırları ç nde tüm mahallere a t asfalt, parke, sat h kaplama, yama vb. yapılacak
yolların ve kullanılacak asfalt m ktarının yaklaşık olarak bel rlenmes n sağlamak
İş programının yürütülmes n sağlamak, görülen aksaklıkları üst yönet c lere
raporlamak ve gerekl tedb rler n alınmasını sağlamak,
Yürürlüktek mar planlarına uygun olarak yen açılacak yolların Plan ve Proje
Müdürlüğü tarafından bel rlenmes sonucunda, yolun açılmasını, yapılmasını sağlamak
Kadastral paftalarda bel rt len tal yolların kullanılmasını planlayarak, stab l ze ht yacı
olan yolların bel rlenmes , programlanması ve yapılmasının sağlanarak, ulaşımı
sağlamak
Fen İşler Müdürlüğü tarafından kontrollüğü yapılacak olan b na, tes s, çevre ve peyzaj
düzenlemes g b şler n ön etütler , Avan projeler , metraj, keş f vb. şler n hale
dosyasını hazırlayarak, Destek H zmetler Müdürlüğünün şb rl ğ yle halen n
yapılması ve projen n tamamlanmasının sağlanması
İZSU, TÜRK TELEKOM, TEDAŞ, AYKOME, UKOME vb. alt yapı temas
noktalarında Beled yey tems l ederek, lg l temas noktalarıyla koord nasyon
sağlayarak alt yapı faal yetler n n planlı-programlı b r şek lde yürütülmes n sağlamak.
Yürütülen h zmetlerle lg l olarak doğrudan ve gerekse beled yem z b r mler kanalıyla
b ld r len talep ve ş kâyetler n ved olarak değerlend r lmes ve ş kâyet sah b n n
b lg lend r lmes n n sağlanması.
Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan ncelemeye dayalı ( mar planlarına bakılması,
har tadan terkler n yapılması vb.) görüş sonrasında, gen şlet lmes gereken yolların
gen şlet lmes ve tesv yeler n n yapılmasını sağlamak
İht yaç olan ham yollarda stab l ze ser m ve sıkıştırılma çalışmalarının yapılmasını
sağlayarak. kaplamasını (asfalt, parke vb.) yapmak ve/veya yaptırmak, denetlemek
Beled ye sınırları çer s ndek yen yapılan yolların asfaltlanması, mevcut ve bozulan
asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,
Ön çalışma sonrası ht yaç bel rlenen, yaşam alanının yoğunlaştığı yerlerde, bordür,
parke kaldırım çalışmalarının yapılmasını sağlamak
Başkanlıkça uygun görülmes hal nde İlçedek okul b nalarının nşaatını, bakım ve
onarımını yapmak, okulların bahçeler n n düzenlenmes n , asfalt ve bordür
yapılmasını, spor sahaları yapılmasını, wc'ler n tam ratlarını, bahçe duvarı ve
korkulukların tam ratlarım, ç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onanmanın yapılmasını,
elektr k ve aydınlatma tam ratlarının yapılmasını sağlamak.
Mevzuata uygun b r şek lde ve lg l Kurumlardan (UKOME vb.) gerekl z nler n
alınması sonrasında, yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kes c ler n
yapılmasını sağlamak ,kaldırımlara araçların park ed lmes n önlemek ç n engelley c
malzeme alımını ve montajını sağlamak,
Gerekl yerlere st nat duvarı ve merd venl yol yapılmasını sağlamak,
Beled yeye a t b nalarda tad lat ve tam rat çalışmalarının yürütülmes n ve tak b n
sağlamak
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Ÿ Araçların sevk dare ed lmes n n sağlanması
Ÿ Yıl çer s nde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programlarının hazırlanmasını
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ve tak p ed lerek sonuçlandırılmasını sağlamak
Beled yeye a t b nalarda elektr k şler yle lg l çalışmaların yürütülmes n sağlamak
Pazaryerler , otopark, park alanları, kıyı kenar düzenlemes , sah l düzenlemes , yürüyüş
yolları, b s klet yolları, spor alanları, plajlar vb. yerlerle lg l olarak Plan ve Proje
Müdürlüğünden mara uygunluk açısından görüş alınmasını tak ben Fen İşler
Müdürlüğü tarafından projelend r lmes , yapım ve alt yapı çalışmalarının
yapılması/yaptırılması veya Destek H zmetler Müdürlüğü şb rl ğ yle hale le
yaptırılmasının sağlanması, tak b ve kontrolü
Pazaryerler , otopark, park alanları, kıyı kenar düzenlemes , sah l düzenlemes , yürüyüş
yolları, b s klet yolları, spor alanları, plajlar vb. yerlerle lg l olarak yapılacak
projeler n, yapım ve alt yapı çalışmalarının yapılması/yaptırılması veya Destek
H zmetler Müdürlüğü şb rl ğ yle hale le yaptırılmasının sağlanması, tak b ve
kontrolünü
E.P.D.K. (Enerj p yasası Düzenleme Kurulu) tarafından yayınlanan beled yeler
lg lend ren kanun, yönetmel k ve tebl ğ hükümler gereğ nce beled yem z sorumluluk
sahasında kalan alanlarda aydınlatma ht yaçlarının bel rlenmes , bakım ve onarmamın
yapılmasını sağlamak
Beled yeye a t ş mak nası, kamyon, kamyonet, otobüs, b nek araç vb. araçların,
atölyede tam r ve onarmanın yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak
Beled yeye a t otobüsler n ht yaç olan ulaşımda, lg l mevzuatın verd ğ yetk ler
dâh l nde
kullanılmasını sağlamak,
Beled ye h zmet araçlarının, yakıt kmal n bell b r program dâh l nde sağlamak
Müdürlük bünyes nde yer alan dem r atölyes nde gerek müdürlük şler yle lg l
talepler n gerekse d ğer müdürlüklerden gelen talepler n b r program dah l nde
karşılanmasını sağlamak
Proje ve Kontrol b r m n n lçen n ht yaçlarına cevap vereb lecek şek lde plan ve
projeler hazırlamasının sağlanması
Beled yeye a t b nalarla, kaldırım vb. alanlarda boya şler n n yürütülmes n sağlamak,
Kaçak veya ruhsata aykırı yapıların yıkımıyla lg l haleye çıkılması ve bu konuyla
lg l ş ve/veya şlemler n yürütülmes n sağlamak,
Tar h eserler n tehl ke arz etmes durumunda çevres n korumaya almak,
Müdürlüğün ht yacı konumuna gelen yen araçların ve ş mak nalarının sağlanmasında
kanunlar çerçeves nde ver len görevler yer ne get rmek, ,
.
Planlar dâh l nde, yol ve kavşak düzenlemeler yapmak ve/veya yaptırmak,
Park, yeş l alan, ağaçlandırma alanlarında, tretuvar ve refüjlerde ağaçlandırma ve/veya
d k m çalışmalarını yapmak veya yaptırmak
Mevcut yeş l alanların ve parkların bakım (budama, form budama, yaban ot alımı,
laçlama, gübreleme, tem zl k, sulama vs.) çalışmalarını yapmak veya yaptırmak
İlçen n yeş llend r lmes ç n sera ve f danlık alanlarımızı ler ye yönel k gen şletmek,
yen b tk ler üretmek ve/veya satın almak.
Tretuvarlar, yollar ve park alanlarında bulunup da budanması gereken ağaçları
budamak, çürük ve devr lmek üzere olan ağaçları kesmek ve yen ağaçlar d kmek
Görev alanları dâh l nde bulunan ağaç-ağaççık, süs b tk s ve ç çekler n hastalık ve
zararlarından korunması ç n z ra mücadele çalışmaları yapmak ve yaptırmak
Plan ve Proje Müdürlüğü başta olmak üzere, lg l müdürlüklerden gelen yıllık yeş l alan
planına göre, tanz m ed lecek yeş l alanlar ç n ç çek, ağaç, ağaççık vb. envanter n n
hazırlanmasını sağlamak,
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Ÿ Kapas te dâh l nde müdürlüğün ahşap şler yle lg l malat ve tam r şler n n yapılması,
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

veya yaptırılması
Tesc ll ağaçlar le lg l ş ve şlemler n yapılması ve bu konuda gerekl z nler n
alınmasını sağlamak
Budama çalışması sonrası ortaya çıkan odunların, Kadın ve A le H zmetler
Müdürlüğünün b ld r mler ne göre kış mevs m nde ht yaç sah pler ne dağıtılmasını
sağlamak
Görev alanına g ren konularda, lg l Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler
doğrultusunda, Başkanlık oluru le kom syonlarda yer alıp, gerekl ş ve/veya şlemler n
yürütülmes n sağlamak,
Fen İşler Müdürlüğünün görev alanına g ren konularda, 5393 sayılı Beled ye Kanunu
ve lg l d ğer mevzuata dayanılarak, beled ye encümen ve mecl s ne, görüş ve/veya
karar alınması ç n yazı yazmak,
Yürürlüktek mevzuatın öngördüğü d ğer görevler le Başkan ve Başkan Yardımcıları
tarafından ver len d ğer görevler yer ne get rmek

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
İdar ve Büro İşler :
Ÿ Müdürlüğümüzde EBYS S stem , CİMER S stem , E-Posta ve HİM aracılığı le 5565

adet evrak şlem görmüştür.
Ÿ Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan tüm personel n(132 Ur t şç -9 memur-42 kadrolu

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

şç -3 sözleşmel memur) z n-rapor-maaş ödemes g b her türlü ş ve şlemler lg l
Müdürlük ve Ş rket le koord nel olarak yapılmıştır.
2019 yılı müdürlüğümüz personel ne yazlık ve kışlık kıyafet ve k ş sel koruyucu
donanım malzemes alımı ç n tekn k şartnameler oluşturularak gerekl alımlar
gerçekleşt r lm ş ve z mmet formu le tesl m ed lm şt r.
01.01.2019 – 31.12.2019 tar hler arasında 407.061 adet taşınır g r ş ve 407.061 adet
taşınır çıkışı yapılarak, 24 adet dem rbaşın kurum ç nden dev r alma şlem yapıldı. 988
adet dem rbaşın kurum ç dev r şlemler yapıldı. 858 adet dem rbaş malzemen n görev
değ ş kl kler sebeb yle kullanıcılarına z mmet şlem yapıldı. 12 adet dem rbaş
malzeme satın alınarak kullanıcılarına z mmet şlem yapıldı. 177 adet dem rbaş
malzeme kullanım süres n ve ekonom k ömrünü doldurduğundan kom syon kararı le
hurdaya çıkarıldı. 1 adet Müdürlüğümüze bağış yapılan dem rbaş kayıt şlem yapıldı.
2019 yılı bütçes n n 12.907.278 TL s kullanılarak 580 adet harcama belges
düzenlenm şt r.
Beled yem ze a t tüm elektr k (153 abone) ve su abonel kler n n (122 abone) faturaları
tak p ed lerek, ödeme şlemler gerçekleşt r lm şt r.
Müdürlüğümüze bağlı olarak h zmet veren tüm araç ve ş mak nalarının s gorta ve
v zeler le Beled yem z bünyes nde h zmet veren tüm araçların HGS ücretler tak p
ed lerek gerekl ş ve şlemler yapılmıştır.
Müdürlüğümüz mal alım haleler (Bypass,Parke-Bordür,Hazır Beton,Yoğurt) tak pler
yapılarak, hak ed ş dosyaları hazırlanmış 2019 yılı bütçe ve hale hazırlıkları ç n mal
alımları şartnameler hazırlanarak yaklaşık mal yete esas tekl fler toplanmıştır.
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FAALİYET RAPORU

2016
2019

Bayındırlık B r m :
2019 yılı çer s nde, Bayındırlık B r m ek pler nce Urla İlçes n n çeş tl mahalle, cadde ve
sokaklarında 115.000 metrekare yol asfaltlanmıştır.
Mahalle bazında Bypass yapılan yol m ktarı aşağıda bel rt ld ğ g b d r.

İlçem z sınırları çers nde 2019 yılında 19 km yol bypass ve 626 m² yol rotm x yama
yapılmıştır.
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URLA BELEDİYESİ

Mahalle bazında döşenen parke m ktarı aşağıda bel rt ld ğ g b d r.
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FAALİYET RAPORU

2016
2019

Aşağıdak tablolarda aylık olarak bel rt len; Bayındırlık B r m ana başlıkları olan asfalt,
yol, parke, bordür, kaldırım çalışma kapsamı yen yapım, onarım, bakım, tam rat vb. olarak
sınıflandırılmıştır.
Ocak ayı Bayındırlık B r m n n mahalle ve çalışma bazında dağılım tablosu;
ÇALIŞMA/
MAHALLE

ASFALT

Altıntaş

YOL

PARKE

Zafer Cd.

Gülbahçe
Güvend k

12043 Sk.
12087 Sk.
Yen
Otopark
Sk.

Hacı sa
Neyzen
Tevﬁk Cd.

Kalabak
Ovacık
Özbek
Sıra

Cev zl Sk.

Çelen Sk.
2121 Sk. İskele Cd.

N. Tevﬁk
Cd.

3278 Sk.
16000 Sk.
6082 Sk.
Manolya Sk.
- Sıklemen
Sk.

Torasan
Yaka

571/1 Sk.
Çay Sk.
Sanat
Sokağı

Yen
Yen ce

Böğürtlen
Sk.

Yelaltı

Çalık Sk.

Zeyt nalanı

Muammer
Aksoy
Bulvarı

TOPLAM

KALDIRIM

15000 Sk. 15003 Sk.

Bademler

İskele

BORDÜR

3

11

8

0

1

Urla Merkez Katlı Otopark önü çalışması
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Şubat ayı Bayındırlık B r m n n mahalle ve çalışma bazında dağılım tablosu;
ÇALIŞMA/
MAHALLE

ASFALT

Altıntaş

Altınkuğu
Sk. - Ahmet
Bes m Uyal
Cd. -

YOL

PARKE

Atatürk
Bademler

2178 Sk.
15008 Sk.

15018 Sk.

B rg

Harmanyer
Küme Evler

Gülbahçe
Güvend k

Kalabak
Kuşçular
Ovacık
Rüstem
Sıra

Karapınar Mevk

Çelen Sk.
Cam Sk.
Kemal
Tuğrul Cd.
3076 Sk.

Poyraz Sk.

8018 Sk.
16000 Sk.
Bebek Sk.
Herca Sk.
571/1 Sk. Pınardere Sk.

Torosan

Şeh t Kemal
Sk.

Yaka
Uzun Sk. Atay Sk.

Yen
Yen ce
Toplam

KALDIRIM

153 Sk. 227 Sk.

Hacı sa
İskele
Kadıovacık

BORDÜR

6

Ç tlemb k Sk.
11

5

1

İskele Sah l Yolu st nat duvar çalışması

72
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2016
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Mart ayı Bayındırlık B r m n n mahalle ve çalışma bazında dağılım tablosu;
ÇALIŞMA/
MAHALLE

ASFALT

YOL

PARKE

Altıntaş

BORDÜR
Özbek Cd.

12112 Sk. 12113 Sk. - Sörf
Okulu Yolu 12023 Sk. 12007 Sk. 12009 Sk.

Gülbahçe

Güvend k

M. Al
Aygüven
Cd.

Hacı sa

Malgaca
Pazarı

İskele

2100 Sk. - 2110
Sk.

Tanju
Okan Parkı

Özbek

Akkum Cd. Özbek Cd.

Akkum
Cd.

Rüstem
Sıra
Torosan
Yağcılar
Yaka

Bebek Sk.
Manolya Sk.
Pınardere Sk.
9012 Sk.
Elvan Sk.

Tanju
Okan Parkı

Yen
Zeyt nalanı

4121 Sk.

Kazım Dur
Parkı

6

4

0

Neyzen
Tevﬁk Cd.

Şen Sk.
Sanat
Sokağı

Toplam

KALDIRIM

15

Tanju Okan Park Alanı çalışması
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N san ayı Bayındırlık B r m n n mahalle ve çalışma bazında dağılım tablosu;
ÇALIŞMA/
MAHALLE

ASFALT

Altıntaş

YOL

PARKE

Pel n Sk.

Meltem Sk. Cev zl Sk.

Çamlıçay

5176 Sk.

Güvend k

230 Sk. - 219
Sk.

Hacı sa

Yen Otopark
Sk.

İçmeler

Tanju Okan
Parkı - Neyzen
Tevﬁk Cd.

Ağaçlı Yol
3300/1 Sk. 3070 Sk. 3300/6 Sk. 3003/2 Sk. -

Kuşçular
Özbek
Rüstem

Üzüm Sk.

Sıra

Rad ka Sk.

8001 Sk.
6009 Sk.

Torosan

1.
Ondeğ rmenler
Sk.

598/1 Sk.
Mav Göl
Sk.
Raş t Dur
Parkı 4131 Sk. M. Fevz
Çakmak
Bulvarı

Zeyt nalanı

Toplam

Bülent
Baratalı
Bulvarı

Soydaşlar

Kalabak

Yen kent

KALDIRIM

12007 Sk. Tatar Yolu

Gülbahçe

İskele

BORDÜR

2

Özbek Akkum parke döşeme
çalışması

12

10

3

Güvend k Mah. parke döşeme çalışması
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Bülent Baratalı Bul. kaldırım
tam rat çalışması

FAALİYET RAPORU

2016
2019

Mayıs ayı Bayındırlık B r m n n mahalle ve çalışma bazında dağılım tablosu;
ÇALIŞMA/
MAHALLE

ASFALT

Altıntaş

Kumru Sk.

Atatürk
B rg

Karaçam
Küme Evler

Cam at k
Den zl

YOL

2178/1 Sk. 2025 Sk.
Ç men Sk. Tepe Küme
Evler

PARKE

BORDÜR

Muhtarlık
B nası - Cam

Ç çek Sk.

Malgaca Pazarı
62 Sk.
223 Sk. - 243/1
Sk. - 216/1 Sk. 225/1 Sk. - 49
Sk.

Güvend k

Hacı sa

Nur D kmen
Cd.

2. Pazaryer Sk.

İçmeler

1005 Sk.

İskele

2110/1 Sk. Ş r noba S tes

Kalabak

3300/6 Sk. - Üç
F dan Parkı 3300 Sk. 3300/2 Sk.

U.R.İ.T.
Otopark

Geç c
Hayvan
Bakımev Ilıksu

Özbek

Torosan

571 Sk. - 592
Sk. - 522 Sk. 518 Sk. -

Zeyt nalanı

4080 Sk. - 4090
Sk.

Zeyt nler

Kızılkaya Küme
Evler

Toplam

KALDIRIM

2

Zeyt nalanı asfalt yama çalışması

24

4

M. Fevz
Çakmak
Cd. - 4080
Sk.

Sab t Dur
Parkı

5

3

B rg Mah. Meydan düzenleme
çalışması

75

Torosan Mah. stab l ze yol
çalışması
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Haz ran ayı Bayındırlık B r m n n mahalle ve çalışma bazında dağılım tablosu;
ÇALIŞMA/
MAHALLE

ASFALT

Altıntaş

Altıntaş
Özbek Yolu

Atatürk

2025 Sk. Neyzen
Tevﬁk Cd.

Bademler
Cam at k
Gülbahçe

Hacı sa

İçmeler
İskele

YOL

PARKE

2179 Sk.

2213 Sk. - 2190
Sk.

Tatar Cam Sk.
İYTE

12005 Sk.

Pazaryer
Sk. - Yen
Otopark Sk.

75. Yıl
Cumhur yet
Cd. - Yen
Otopark Sk.

Çelenk Sk.

Göçmen Sk.
2213 Sk.

Kalabak

Kuşçular

8032/2 Sk. 8012 Sk. - 8004
Sk.

Özbek

2190 Sk.

3012 Sk.

6008 Sk.

Akkum Cd.

D k Sk. - Üç
Çeşmeler
Sk.
Erdoğan Ker
Cd.

Yaka

Yen ce
Toplam

KALDIRIM

15008 Sk.

3306 Sk. 3248/1 Sk. 3300 Sk. - 3249
Sk. - 3311 Sk. 3340 Sk.

Sıra

BORDÜR

9

Kamanlı Küme
Evler Sk. Okyanus Sk.

Kamanlı Sk.

Park Sk.

14

8

2

Kuşçular Mah. yol çalışması
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Temmuz ayı Bayındırlık B r m n n mahalle ve çalışma bazında dağılım tablosu;
ÇALIŞMA/
MAHALLE

ASFALT

YOL

PARKE

BORDÜR

Erdoğan Ker
Cd.

Altıntaş
Atatürk

2179 Sk. - 2142
Sk. - 2026 Sk.

Barbaros
B rg

7029 Sk.
Begonv l Sk.
5184 Sk. - 5164
Sk.

Çamlıçay
Den zl

Mehmet Al
Aygüven
Cd.

141/1 Sk.

5164 Sk.

48 Sk. - 110 Sk.

12007 Sk. 12021 Sk.

Gülbahçe
Hacı sa

75. Yıl Cd.

İçmeler

1181 Sk. - 1083
Sk.

İskele

Ada Yolu - 2003
Sk.

2016 Sk.

Kalabak

3302 Sk.

Şeh t Jandarma
Ramazan Kara
Parkı

Kuşçular

8027/1 Sk. 8083 Sk. 8026/5 Sk. 8044 Sk.

Na pl
Ovacık

Özbek

Eğr l man
Cd.

Roman
Mahalles

Yabangülü Sk.
4280 Sk. - 4303
Sk.

Ş r nkent
Torosan
Yaka
Yen ce
Yen kent
Zeyt nalanı
Toplam

M. Fevz
Çakmak Cd.

Sargın Sk.
16007 Sk.
Yazın Gülü
S tes - 6108 Sk.
- 6117 Sk. 6038/1 Sk. 6213 Sk.
2110/5 Sk.

Rüstem
Sıra

KALDIRIM

533 Sk.

3

Den zl Mah. parke
çalışması

Okyanus Sk.
Zeren Cd.
5155 Sk.
29

Tan Sk.
Çarşı Cam
Zeren Cd.
5164 Sk.
12

Tan Sk.

0

5155 Sk.
7

Urla Meydan Engell yolu düzeltme çalışması

77

Yaka Mah. parke çalışması
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Ağustos ayı Bayındırlık B r m n n mahalle ve çalışma bazında dağılım tablosu;
ÇALIŞMA/
MAHALLE

ASFALT

YOL

PARKE

Atatürk

2026 Sk.

Bademler

15032 Sk. 15028 Sk.

15032 Sk. 15028 Sk.

Cam at k

Yabangülü Sk.

Tatar Cam Sk.

BORDÜR

KALDIRIM
2181 Sk.

Malgaca
Pazarı

5184 Sk. - 5209
Sk.

Çamlıçay
Den zl

68 Sk.
223 Sk. - 229
Sk. - Pazaryer

Güvend k
Hacı sa
İçmeler
İskele
Kuşçular

75. Yıl Cd.
1163/2 Sk.
2018 Sk.
8019 Sk.

Özbek

Burgaz 6076/1
Sk.

Rüstem
Sıra

Baleben Sk.
Yabangülü Sk.

Yaka

T rel Sk.

Yen
Yen ce
Yen kent
Toplam

Sanat Sokağı
12 Eylül Sk.
2

Sezen Sk.
13

9

Tan Sk. Bademc Sk.

0

Bademler Mah.

Özbek Mah.

Bademler Mah.

78

Kısmet Sk.
5
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Eylül ayı Bayındırlık B r m n n mahalle ve çalışma bazında dağılım tablosu;
ÇALIŞMA/
MAHALLE

ASFALT

Altıntaş
Atatürk
Bademler
Balıklıova
Cam at k

YOL

İskele

BORDÜR

15003 Sk.

Haydarçeşme
Sk.
5199 Sk. 5178 Sk. 5166 Sk. 5182 Sk. 5176 Sk. 5214 Sk.
12043 Sk.
2019 Sk. 2070 Sk. 2010 Sk.

58 Sk.
Tatar Mevk

161 Sk.

2018/1 Sk. 2222/2 Sk.

2018/11
Sk.

3020 Sk. - 3005
Sk.

Kalabak
Kuşçular
Ovacık

3051 Sk.

M. Fevz
Çakmak
Cd.
Ovacık Cd.

Rüstem
Sıra

Mestandayı Cd.
4303 Sk. 4279 Sk.

Ş r nkent

Bademc Sk.
- Tan Sk. Musavat Sk.
- Gür Sk. Aydınlar Sk.

Yaka

Park Çıkmazı
Sk.

Yen ce
Ortanca Sk.

M. Fevz
Çakmak Cd.

Zeyt nalanı
Toplam

2010 Sk. 2070 Sk.

8015/1 Sk.
Çam Sk. - B rg
Sk. - Üzüm Sk. Bozavlu Mevk

Yen kent

KALDIRIM

Ufuk Sk.
2178 Sk.
15004 Sk.
13004/2 Sk.

Çamlıçay

Den zl
Gülbahçe

PARKE

6

15

12

3

M. Fevz Çakmak Cd. kaldırım yen leme çalışması

79

9
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Ek m ayı Bayındırlık B r m n n mahalle ve çalışma bazında dağılım tablosu;
ÇALIŞMA/
MAHALLE

ASFALT

Atatürk

YOL

PARKE

BORDÜR

KALDIRIM

2175/1 Sk.

Barbaros

7006 Sk. - 7015
Sk. - 7008 Sk.

Çamlıçay

5214 Sk. - 5231
Sk. - 5212 Sk. 5206 Sk.
58 Sk. - 63 Sk. 59 Sk. - 112 Sk.

Den zl

121 Sk. 48 Sk.

Güvend k

İskele

2166/2 Sk.

Kalabak

3005 Sk. - M.
Kemal Bulvarı 2175/1 Sk. 3013 Sk. - 3305
Sk.

3350 Sk.

Kuşçular

8076/3 Sk. 8076/2 Sk. 8036 Sk.

Rüstem
Sıra
Ş r nkent

Bozavlu Mevk
Kasımpatı Sk.
4273 Sk.

Torosan

558 Sk. - 560
Sk. - 559 Sk.

Uzunkuyu

Bağlar Sk.

Yaka

Gül Sk.

Cam Sk.

Yen ce
Toplam

2

Sargın Sk.
23

Aydınlar Sk.
- Şen Sk. Tan Sk.
7

2

Neyzen Tevf k Cd. yağmur suyu hattı çalışması
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Kasım ayı Bayındırlık B r m n n mahalle ve çalışma bazında dağılım tablosu;
ÇALIŞMA/
MAHALLE

ASFALT

YOL

Atatürk

Neyzen
Tevﬁk Cd. 2172 Sk.

2018/5 Sk. URİT
Kumden z

PARKE

Cam at k

Kapan Cam
Sk. - Ç l ng r
Çeşme Sk.

Çamlıçay

5208 Sk. - 5239
Sk. - 5210 Sk. 5182 Sk.

Den zl
Gülbahçe

BORDÜR

58 Sk.
Karapınar
Mevk -

Hacı sa

Çelen Sk.

1091 Sk. - 1130
Sk.

İçmeler
İskele

2112 Sk.

Kalabak

Neyzen Tevﬁk
Cd. - 3013 Sk.

Kuşçular
Ovacık

8036 Sk. 16000 Sk.

2018 Sk.

Neyzen Tevﬁk
Cd.

Sümer Sk. Gökçen Sk. Çay Sk.

Yaka

Yen ce
Toplam

KALDIRIM

3

Kuşçular Mah. stab l ze
yol çalışması

Park Sk. Kamanlı Sk. T rel Sk.

Kırlangıç
Sk.

11

2

9

Yaka Mah. kaldırım yen leme çalışması
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Kalabak Mah. stab l ze
yol çalışması
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Aralık ayı Bayındırlık B r m n n mahalle ve çalışma bazında dağılım tablosu;
ÇALIŞMA/
MAHALLE

ASFALT

YOL
URİT
Kumden z 2179/1 Sk.
15034 Sk.

Atatürk
Bademler
Cam at k
Den zl
Gülbahçe
İçmeler
İskele

PARKE

BORDÜR

KALDIRIM

İzm r Çeşme
yolu refüj

Eğr Sk.
63 Sk. - 113 Sk.
Tatar Yolu
1505 Sk.
2112 Sk.
Şeh t Kemal
Cd. - 2221
Sk.

Kalabak
Kuşçular
Ovacık
Özbek

Mareşal
Fevz
Çakmak
Cd.

3017/1 Sk. 3018 Sk. - Şef
Yolu
8032/1 Sk.
16000 Sk.
Akkum Cd.

Rüstem

Sütpınarı
Mevk

Sıra

1. On
Değ rmenler
Sk.

Yağcılar

T tus

Umutköy Yolu

Yaka
Yelaltı
Zeyt nalanı

Akçe Sk.
4148 Sk.

Toplam

8

14

2

Çay Sk.

Gökçen Sk. Sümer Sk.

2

2

Kalabak Mah. asfalt yama çalışması

Asfalt yama çalışması

Sıra Mah. düzenleme çalışması

FAALİYET RAPORU

2016
2019

2. D k m:
D k m ş , gerek adet olarak gerekse d k len ç çek türü olarak mevs msel bazda değ ş kl k
göstermekted r. Bu durumun sebeb öncel kle yazlık ve kışlık mevs msel ç çekler n,
ağaçların ve ç m n mevs me uygunluklarının değ ş kl k göstermes d r. Kış aylarında;
s klamen ve menekşe türler terc h ed l rken, yaz aylarında se camgüzel , sardunya ve
kad fe türler terc h ed lmekted r. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperat f ' nden
satın alınmakta olan ç çekler, uygun mal yet- uzun dayanıklılık esasına göre seç lmekted r.

Ocak
Şubat
Mart
N san
Mayıs
Haz ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık
Toplam

Mevs ml k
b tk (adet)
409
255
20.545
960
1.008
8.744
1.420
33.341

Çalı
(adet)
2.779
1.267
1.684
3.110
126
1.480
3.260
980
1.040
15.726

D k len Mevs ml k B tk ler n Aylara Göre Dağımı
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

83

Ağaç
(adet)
7
16
5
14
11
10
78
20
20
181

Rulo ç m
(m2)
1.500
200
650
75
2.425

Tohum
ç m (m2)
2.200
300
2.500

URLA BELEDİYESİ

Bayındırlık İşler 2019 yılında yapılan şler n aylık, çalışılan cadde, sokak sayısına göre
dağılımı;
ÇALIŞMA/
MAHALLE

ASFALT

YOL

PARKE

BORDÜR

KALDIRIM

MUHTELİF

ÇALIŞILAN
MAHALLE
SAYISI

Ocak
Şubat
Mart
N san
Mayıs
Haz ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık
Toplam

3
6
2
2
9
3
2
6
2
3
8
46

11
11
15
12
24
14
29
13
15
23
9
14
190

8
5
6
10
4
8
12
9
12
7
11
2
94

1
4
3
5
2
3
2
2
2
24

1
1
1
1
3
4
7
5
9
3
4
2
41

23
29
19
13
34
34
29
22
39
24
38
24
328

24
24
21
17
23
22
29
21
29
23
23
25
723/281

Bayındırlık B r m nde yapılan şler n, çalışılan mahalle sayılarına göre aylık dağılımı;
Çalışılan Mahalle Sayısı

29
24

29
25

24

23
21

22

23

23

Ek m

Kasım

21

17

Ocak

Şubat

Mart

N san

Mayıs

Haz ran Temmuz Ağustos

Park ve Bahçeler B r m :
1. B tk sel Üret m:

Ocak
Şubat
Mart
N san
Mayıs
Haz ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık
Toplam

B tk sel
üret m (adet)
5.100
2.561
1.248
2.000
5.000
15.909

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
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Eylül

Aralık
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3. Budama:
Budanan
ağaç (adet)
Ocak
Şubat
Mart
N san
Mayıs
Haz ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık
Toplam

208
250
168
298
212
260
285
140
168
98
20
100
2.207

Kes len
ağaç
(adet)
14
8
1
2
18
45
27
4
15
20
154

Budama ver ler nde esas büyüklüğü B r m m zce mahalle ve sokak bazında tak p
ed lmekte olan ağaçların sayıları oluşturmakla b rl kte tabloda bel rt len adetlere
vatandaşlarımızın d lekçe yoluyla yaptıkları başvurulara st naden yapılan budamalar da
dâh l ed lm şt r. Bu budama ve kes mlerden Beled yem z gel r elde etmekted r.
Budanan Ağaçların Aylara Göre Dağılımı
300
250
200
150
100
50
0

4. Sulama:

Ocak
Şubat
Mart
N san
Mayıs
Haz ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık
Toplam

Tankerle
sulama
(ton)

Yen
Otomat k
sulama
(adet)

Tam r
Otomat k
sulama
(adet)

336
2.560
1.472
2.054
992
1.040
2.096
8
10.558

2
2
5
1
5
4
1
2
3
25

2
3
15
13
13
47
5
6
0
104

Tankerle Yapılan S ulamanın Aylara Göre Dağılımı
2500
2000
1500
1000
500
0
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5. B çme ve Bakım:
Ocak
Şubat
Mart
N san
Mayıs
Haz ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık
Toplam

Ç m (m2)
27.000
9.000
30.500
26.800
27.600
57.182
38.000
52.000
27.600
25.000
1.500
322.182

Ot (m2)
11.260
14.000
600
2.000
1.500
1.300
30.660

B ç len Ç mler n Aylara Göre Dağılmı
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Park, kavşak, yeş l alan ve kamu kurumlarında 450 m2 ç m alanın ve 676 adet ağacın
laçlaması yapıldı. Yeş l alanlara 324 kg toz gübre, 44 lt sıvı gübre kullanıldı.
6. Donatı Elemanları:
Çocuk
oyun grubu
montaj
(takım)
Ocak
Şubat
Mart
N san
Mayıs
Haz ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık
Toplam

1
1
2
1

4
3

12

Çocuk oyun
grubu
onarım
boyama
(takım)
1
5
4
3
5
4
3
1
1
27

F tness
onarım
boyama
(takım)

Kauçuk
zem n
döşeme
(m2)

-

-

-

-

1
1
5
7

100
-

-

-

1

250

Tahterevall
montajı
(adet)

Salıncak
montajı
(adet)

-

1

-

1
1
2
1
1
6

1
1
2
-

2
2
-

-

-

F tness
montajı
(takım)

-

2

-

-

-

7

4

86

1
2
18

350

Tabela
onarımı
(adet)

1
7
1

-

9
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Tabloya ek olarak; 39 adet bank montajı, 7 adet bank bakım ve onarımı, 49 adet çöp kovası
montajı gerçekleşt r lm şt r.
7. Yen Yapılan Parklar:

53

-

-

-

-

180

-

-

1629
200

Dkm
yapılan
b tk
(adet)
5234
50

670

670

-

350

170

-

Mahalle

Tanju Okan Parkı
Gülbahçe Parkı
Kalabak
Mahalles Yamaç
Çalışması

İskele
Gülbahçe

470

Kalabak

Çeşmealtı

Çeşmealtı 121
Sokak Yeş l Alan
Düzenleme

100

Çocuk
oyun
alanı
(m2)
750
100

Dkm
yapılan
ağaç
(adet)
186
10

Toplam
alan (m2)

Park İsm

Yeş l
alan
(m2)

7.1. Tanju Okan Parkı:
5234 adet çalı grubu olarak alev çalısı,
cennet bambusu (nand na domest ca),
taﬂan, p tosporun, sarı papatya,
leyland , sp ral leyland , mav ç m le
zeng n b r görünüm elde ed ld . Ağaç
grubu olarak 186 adet çınar, tetto çınar,
alb zya, süs er ğ , salkım söğüt, top
akasya ve palm ye d k ld . Çalı grubu
b tk ler n n altı le ağaç gruplarının
3
2
altına 33 m curuf kullanıldı.1629 m
dört mevs m rulo ç m ser ld . 75 ton
b tk sel toprak ser m yapıldı.
Çocuklarımızın güzel vak t
geç reb lmeler ç n 1 adet müz k aletl
oyun grubu, 1 adet standart çocuk oyun
grubu ve 5 adet ﬁtness alet takıldı.
Çocuk oyun grubunun ve ﬁtness
2
aletler n n olduğu alana 450 m kauçuk
döşend . Parkın tüm alanına otomat k
sulama teşk latı kuruldu. Tanju Okan
Heykel takıldı. 23 adet çöp kovası ve 6
adet bank konuldu.
Basketbol sahası ve ten s kortları
2
etrafına toplamda 1178 m tel örgü
çek ld . Basketbol sahalarına 4 adet
basketbol potası, ten s kortlarına 2 adet
ﬁle ve 2 adet de hakem oturağı konuldu.
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7.2. Kalabak Mahalles Yamaç Çalışması:
2

2

700 m l k yamaç alanın şev taşları ve bordür kullanılarak etrafı çevr ld . Alana 670 m dört
mevs m rulo ç m döşend . Oluşturulan dekor ürünlere 3 adet begonv l ve 25 adet ruel a
d k m yapıldı. Yamaç alanın yüksek kısmına d k len 25 adet Madagaskar yasemen le
görsel şölen oluşturulmuştur.

7.3. Çeşmealtı 121 Sokak Yeş l Alan Düzenlemes :
2

2

2

350 m l k alanın 180 m s sert zem n ve 170 m s yeş l alan olarak oluşturuldu. Atıl
durumda olan yeş l alanların düzenlenmes amacı le yapılan çalışmada yeş l alanlarda
toprak ser m n n ardından ç m alanlar yaratılarak alan yeş llend r ld .

7.4. Gülbahçe Mahalles 12097 Sokak Parkı:
Gülbahçe Mahalles nde yapılan 470
metrekarel k parkta, peyzaj düzenleme
çalışmasında renkl parke taşları le 100
2 '
metrel k sert zem n oluşturuldu. 200m l k
ç m alan yaratılarak çer s ne süs er ğ , fıstık
çamı, alev ağacı ve 50 adet çalı grubu
d k lerek çevre düzenlemes yapıldı. 170
metrekarel k alanda kauçuk zem n üzer ne
kurulan çocuk oyun grubu ve ﬁtness aletler
montajının yanı sıra bank, çöp kovası le
kullanışlı b r oturma alanı yaratıldı. Peyzaj
düzenlemes yapılan alanın çevres 100
metretül duvar le çevrelenerek çocuklar ç n
güvenl hale get r ld .
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8. Yen lenen Parklar:
8.1. Güvend k Mahalles 152 Sk. Küçük T ryak Parkı:
Rut n kontroller yapılan parkın zem n bordür taşları le yen lend , kauçuk zem n ser len
yere yen oyun grubu takıldı. Ağaç ve çalı grubu d lerek yeş l alanlar arttırıldı. D nlenme
alanı sağlayab lmek ç n bank ve çöp kutusu montajı yapılan alan kullanıma hazır hale
get r ld .

8.2. İskele Mahalles 2004 Sk. H. Berkant Özadalı Parkı:
Rut n kontroller yapılan parkın bordür ve parke taşları yen lenerek oturma alanları
eklend . Ağaç ve çalı grubu le süslenen parkın yeş l alanları arttırıldı. Zem nde ç m
kullanıldı.
8.3. İçmeler Mahalles Bukova Parkı:
Kot farkından dolayı yol sınırının altında kalan park yükselt lerek göllenmes engellend .
Parke ve bordürler yen lenerek oturma alanları eklenen park b tk sel olarak
zeng nleşt r l p yeş l b r görünüm kazandırıldı.

89

URLA BELEDİYESİ

8.4. Çeşmealtı Parkı:
Rut n kontroller yapılan park renkl bordür ve parke taşları le yen lenerek oturma alanları
eklend . Ağaç ve çalı grubu le süslenen parkın yeş l alanları arttırıldı. Zem nde ç m
kullanıldı.

8.5. Beled yec ler Parkı:
Renkl bordür ve parke taşları le zem n yen lenen parka oturma alanları ve ﬁtness grubu
eklend . Ağaç ve çalı grubu le süslenen parkın yeş l alanları arttırıldı. Zem nde ç m
kullanıldı.
8.6. Kalabak 3275 Sk. Parkı:
Rut n kontroller devam eden parkta bank ve çöp sepetler yen lend . Ağaç ve çalı grubu
d k m gerçekleşt r lerek yeş l alanlar artırıldı.

9. Kavşak ve Refüjler:
Mülk yet Beled yem ze a t olan yeş l
alanların kontroller ve d k mler rut n olarak
yapılmaktadır. Yılda k kez mevs ml k
değ ş m yapan b r m m z yazlık ve kışlık
olarak toplamda 31913 adet mevs ml k
d kerek kavşak ve refüjler n d k m, bakım,
sulama ve gübreleme g b kontroller n
yapmaktadır.
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10. Montaj İşler :

Proje ve Kontrol B r m :
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Tanju Okan Parkı
Bayındırlık B r m nce; 4.000 m2 baskı beton, 600 m3 beton, 400 adet çel k hasır
kullanılmıştır. 11 m çapında süs havuzu, 2 adet 334 m2 basket sahası, 2 adet 255 m2 ten s
sahası, 210 m uzunluğunda baskı desenl duvar (otopark ve saha çevres nde), 60 m
uzunluğunda sah l yolu parke yen lemes , 200 m uzunluğunda sah l yolu parke yen lemes ,
120 m uzunluğunda karakol yan yolu parke yen lemes yapılmıştır. Atölyeler B r m nce; 35
adet dekorat f aydınlatma, 55 adet bolart t p aydınlatma, 30 adet sahalar ç n projektör
aydınlatma ş yapılmıştır. Park ve Bahçeler B r m nce; 5234 adet çalı grubu b tk , 186 adet
adet ağaç d k lm şt r. Çalı grubu ve ağaçların altına 33 m3 curuf dökülmüştür. 1629 m2 rulo
ç m, 75 ton b tk sel toprak kullanılmıştır. Ayrıca 1 adet müz k aletl oyun grubu, 1 adet
standart çocuk oyun grubu, 5 adet ﬁtness alet montajı le zem ne 450 m2 kauçuk kaplama
yapılmıştır. Parkın tüm alanına otomat k sulama s stem kurulmuştur. Park alanına 23 adet
çöp kovası ve 6 adet bank montajı yapılmıştır. Basket ve ten s sahası ç n 1178 m2 tel örgü
çek lm ş, 4 adet basket potası, 2 adet ﬁle ve 2 adet hakem koltuğu montajı yapılmıştır. Son
olarak parka sm n veren Tanju Okan heykel montajı yapılmıştır.
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Yıkım İşler :
3194 sayılı İmar Kanununun 32. Ve 42. Maddeler ne , 775 Sayılı Gecekondu Kanununun
18. Maddes ne, 6306 sayılı Afet R sk Altındak Alanların Dönüştürülmes Hakkındak
Kanun uyarınca r skl yapıların tesp t gereğ nce İlçem z sınırları çer s nde 48 adet yıkım
şlem gerçekleşt r lm ş ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddes le bu kanuna
dayanılarak çıkarılan haz ne taşınmazlarının dares hakkındak yönetmel ğ n 89.
Maddes ne göre şgal ed len yerler n tahl ye şlemler Müdürlüğümüz bünyes nde
gerçekleşt r lm şt r.
Atölyeler:
Atölye şler n n aylara göre dağılımı aşağıda bel rt ld ğ g b d r.
Faal yetler

Ocak

Şubat

Mart

N san

Mayıs

Haz ran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ek m

Kasım

Aralık

Toplam

Elektr k İşler -Genel

36

58

61

54

62

64

58

41

25

13

17

12

501

Elektr k İşler -Parklar

32

31

30

27

33

24

28

43

55

23

18

16

360

Kl ma arıza, söküm, montaj

5

1

3

7

4

9

8

2

2

5

2

7

55

Telefon ve Anons İşler

3

2

6

3

3

2

4

3

2

1

1

3

33

Su Tes satı

11

12

6

5

6

9

11

13

5

6

3

7
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Kaynak İşler

5

8

3

12

10

13

14

7

10

3

2

-

87

9

8

16

32

41

44

37

10

9

22

28

11

267
365

Dem r İmalat, Montaj,
Tam rat
Marangoz İmalat, Montaj,
Tam rat

31

14

24

42

39

51

41

25

34

37

15

12

PVC Montaj, Tam rat

3

2

-

1

3

1

3

2

5

4

3

3

30

Boya çalışması

22

18

20

16

25

18

20

25

32

24

20

25

265

Toplam

157

154

169

199

226

235

224

171

179

138

109

96

2057

0
Elektr k İşler -Genel

250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

Elektr k İşler -Parklar
Kl ma arıza, söküm, montaj
Telefon ve Anons İşler
Su Tes satı
Kaynak İşler
Dem r İmalat, Montaj,
Tam rat
Marangoz İmalat, Montaj,
Tam rat
PVC Montaj,Tam rat
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Araçlar:
2019 yılında beled ye araçlarında (b nek, ş mak nes , kamyon, kamyonet vb.) yapılan
tam ratların dağılımı;

Kademe
Yol yardım
aracı

Motor
arızası

Elektr k
arızası

832

420

Sustakaporta
ş
78

78

62

0

251

Yen
last k
montajı
92

62

0

Last k
tam r

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Motor arızası

Elektr k
arızası

Susta-kaporta Last k tam r
ş
Kademe

Yen last k
montajı

Yağ değ ş m

Yol yardım aracı

100

Yağ
değ ş m
53
0
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Beled yem z bünyes nde h zmet veren aşağıda bel rt len araçların motor rev zyon,
şanzıman ve d ferans yel yapım rev zyon, arıza şlemler tamamlanmıştır.
1. 35 UBY 95 BMC 200/26 Fat h Damperl Kamyona şanzıman rev zyon şlem yapıldı.
Ön ve arka balataları ve kampanaları rev ze ed ld .
2. 35 AS 1216 Iveco M 29 Otobüse s l nd r kapak rev ze şlem yapıldı. Ön ve arka fren
balataları değ ş m yapıldı. Ön d ng l burçları komple değ şt .
3. 35 AS 0220 Iveco M29 Otobüsün frenler rev ze ed ld . Ön fren merkez değ şt . Fren
ayar cırcırları değ şt . Çıkma kampana takıldı.
4. 35 AKR 95 Mercedes 302 V 6 Otobüsün frenler rev ze ed ld . Debr yaj ayarları yapıldı.
Debr yaj alt merkez gerg yayı yen lend . Komple debr yaj set ve arka şanzıman kulakları
değ şt . Debr yaj westerhouse ve ıstavrozları söküldü rev ze ed ld yer ne takıldı.
Otobüsün şanzımanı rev ze ed ld . Debr yaj kütüğü, debr yaj rulmanı ve debr yaj balataları
değ şt . V tes ayırıcı rot başları değ şt . Fren beyn ve fren balataları değ şt .
5. 35 UBZ 79 BMC 200/26 Fat h Damperl Kamyonun frenler rev ze ed ld .
6. 35 KEC 17 BMC TM 30 Leyland Kamyonet n elektr k tes sat bakımı, fren bakımları ve
motor bakımları yapıldı. Debr yaj alt merkez değ şt . Ön ve arka fren balataları ve s l nd r
değ şt . Rot başları yen lend . Fren ana merkezler rev ze ed ld . V tes kolu körüğü
yen lend . Aracın motoru söküldü rev ze ed ld . Elektr k ağı rev ze ed ld . Stop ve s nyal
lambaları yen lend .
7. 34 97 898 4X4 JCB İş mak nasının motoru söküldü. Kırık olan arka defrans yel bağlantı
makası arızası yapıldı. Motoru yer ne takıldı.
8. 35 ZF 895 Ford Cargo Çöp Kamyonunun debr yaj alt merkez yen lend .
9. Grayder Fıat All s FL 100 C-K İş mak nasının debr yaj balata değ ş m yapıldı.
10. Grayder Fıat All s FL 100 C-H İş mak nasının debr yaj ayarları yapıldı. P ston
orl ngler değ şt . Fren bakımları yapıldı. Rot kolları boşlukları arızası g der ld .
11. 35 UBB 59 Mercedes Tırın komple fren balataları değ şt .
12. 35 UBL 74 plakalı arac v ze ç n komple kontrolden geçt . Fren d skler , kampanaları,
ön arka fren balataları, fren s l nd r , komple s nyal ve farları, Arka teker rulmanları
yen lend .
13. 35 AD 097 Man Kamyona s l nd r kapak rev zyonu yapıldı. Frenler rev ze ed ld .
14. 35 UAP 55 Volkswagen Transporter Yol Yardım Aracının motoru söküldü motor
toplama şlemler yapılmaktadır.
15. 35 UAL 29 plakalı traktörün elektr k estelasyonu komple değ şt . Arka stopları ve ön
lambaları yen lend .
16. 35 UKH 65 Mercedes Axor Kamyonun ön ve arka fren balataları değ ş m yapıldı.
17. 35 UKH 67 Mercedes Axor Damperl Kamyonun arka çeker balataları değ şt . Fren
balataları yen lend .
18. 35 AKF 66 BMC 162/25 Fat h Damperl Kamyonun s l nd r kapak rev zyon şlemler
yapıldı. Şanzıman ve enjektörler yen lend . Alt debr yaj merkez değ şt . Kompresör
kafası ve s l nd r kapağı yen lend . Defrans yel yen lend . Debr yaj set ve debr yaj baskı
balatası rev ze ed ld .
19. 35 ULJ 93 Iveco 100 E Çöp Kamyonunun arka fren balataları değ ş m yapıldı.
20. 35 UAN 62 Iveco 65-9 Kayar Kasa Kamyonun fren ana merkezler söküldü. Arızası
g der ld . Debr yaj set yen lend .
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Ÿ Tam rhane Atölyem zde Beled yem z bünyes nde çalışan araçlara geçt ğ m z yıl

çer s nde 53 adet h zmet aracına yağ serv s değ ş m yapılmıştır.
Ÿ Beled yem z Müdürlükler tarafından DMO' dan (Devlet Malzeme Oﬁs ) satın alınan

araçların s gorta ve v ze tak p şler yapılmıştır.
Ÿ Beled yem z bünyes nde h zmet veren ve garant s devam eden araçlara yetk l serv s le
sözleşme hazırlanıp, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 c maddes ne göre bakımları
per yod k olarak yapılmıştır.
Ÿ Satın Alma B r m m z Beled yem z bünyes nde bulunan tüm Müdürlükler n talepler
doğrultusunda mal ve h zmet alımı gerçekleşt r lmekte ve evrak düzenleme tak p
konusunda destek vermekted r.
Otobüs Hareket B r m :
Beled yem z bünyes nde toplam 10 personel otobüs şoförü çalışmaktadır.
Ÿ Urla-İçmeler, Urla-İYTE seferler haftanın 7 günü ve her hafta Cuma günler saat 09:00

le 17:00 arası Pazar serv s h zmet vermekted r.
Otobüs sefer hareketler dağılımı;

Urla Spor Kulübü
Cenaze
Düğün
Pazar Serv s
Gez -Organ zasyon
İYTE Serv s
Toplam

8%

Sefer
sayısı
98
217
56
52
423
365
1211

30%

18%
5%
4%
35%

Urla Spor Kulübü
Düğün
Gez -Organ zasyon
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Fen İşler Müdürlüğü h zmet araçları aşağıda bel rt lm şt r.
Plaka

Markası

C ns

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bağlı Olduğu
Müdürlük
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü

35 1996 14
35 AD 097
35 AKR 95
35 ALS 13
35 AS 0220
35 AS 1216
35 DHU 68
35 DJB 62
35 DJB 63
35 UAA 74
3530180001
35 KEC 17
35 KEZ 44
35 UAJ 91
35 UAP 55
35 UAR 01
35 UBL 74

Çukurova Kepçe
Kamyon
Otobüs
Otobüs
Otobüs
Otobüs
Otobüs
Otobüs
Otobüs
Otobüs
M n Kazıyıcı Yükley c
Ç ft Sıralı Kasalı Kamyonet
Damperl Kamyon
Ç ft Sıralı Kasalı Kamyonet
Yol Yardım Aracı
B nek Otomob l (Arızalı)
B nek Otomob l

18

Fen İşler Müdürlüğü

35 UBB 01

B nek Otomob l

2017

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler

Ekskavatör Yükley c
Man
Mercedes 302 V6
Mercedes 302 V6
Iveco M29
Iveco M29
Isuzu
Isuzu
Isuzu
Mercedes 303
H dromek HMK 62 SS
BMC TM-30 Leyland
BMC TM-30 Leyland
BMC TM-30 Levend
Volkswagen Transporter
Renault Laguna
Renault 19
Toyota Corolla 1.6 Touch
Mult Dr ve
Mercedes
F at Egea
F at L nea
BMC TM-30 Leyland
BMC 110/08 Fat h
BMC 162/25 Fat h
BMC Leyland TM-30
Ford Trans t
Dorse
Renault Fluence 1.5 DCI
Renault Fluence 1.5 DCI
Lobed
Massey Ferguson
Renault 12 Toros
BMC 200/26 Fat h
BMC 200/26 Fat h
Peugeot Partner
Ford Trans t
Mercedes Axor
Mercedes Axor
Mercedes Axor

Model
Yılı
1996
1972
1992
1992
1995
2001
2000
2000
2000
1992
2018
2015
2015
1996
1994
1996
1999

Tır
B nek Otomob l
F at L nea FL 1.3 M. Jet
Ç ft Kab n Kamyonet
Sepetl Kamyon
Su Tanker
Kamyonet
350 M Ç ft Kab n Kamyonet
Açık Dorse
B nek Otomob l
B nek Otomob l
Lobed
Traktör
B nek Otomob l
Damperl Kamyon
Damperl Kamyon
Kapalı Kasa Kamyonet
Ç ft Kab n Kamyonet
Damperl Kamyon
Damperl Kamyon
Damperl Kamyon

2014
2016
2016
1994
1993
1993
1993
2015
2015
2015
2015
2000
1999
2001
2001
2006
2013
2013
2013
2013

40

Fen İşler Müdürlüğü

ASC 110 Amman

S l nd r

2006

41

Fen İşler Müdürlüğü

HMK 200 H dromek

Ekskavatör Kepçe

2012

42

Fen İşler Müdürlüğü

BW 120 AD-4 Bomag

S l nd r

2012

43

Fen İşler Müdürlüğü

HMK 102'S H dromek

Kazıyıcı-Yükley c Kepçe

2013

44

Fen İşler Müdürlüğü

FD 30 T

D zel Forkl ft

2015

45
46

Fen İşler Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü

F at All s
F at All s

Grayder - FL100 C-H
Grayder - FL100 C-K

1976
1976

47

Fen İşler Müdürlüğü

GD 655

Grayder

2015

48
49
50
51

Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler
Fen İşler

F at All s FR 15B
Toyota Jeep
F at F or no
65-9 Iveco

Kovalı Kepçe Kepçe
Jeep
Comb 1.3 M.Jet
Kayar Kasa

1985
1984
2016
2003

No

Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü

Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü

35 UBB 59
35 UBB 73
35 UBF 07
35 UBH 51
35 UBH 52
35 UBH 91
35 UBH 93
35 UBL 24
35 UBL 29
35 UBL 39
35 UBM 29
35 UBL 63
35 UBP 04
35 UBY 67
35 UBY 95
35 UBZ 79
35 UIG 31
35 UKG 34
35 UKH 65
35 UKH 66
35 UKH 67
35-30-130001
35-30-130002
35-30-130003
35-30-130004
35-30-130005
Grayder H
Grayder K
Komatsu
Grayder
Kovalı Kepçe
35 UBB 38
35 UBL 43
35 UAN 62
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URLA BELEDİYESİ

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Ÿ Beled yem z le kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, t car kuruluşlar vatandaşlar

arasında meydana gelen sorunlar hakkında yargı aşaması önces nde hukuk kurallar
çerçeves nde çözümler üretmek,
Ÿ Beled ye leh ve aleyh ne açılan adl ve dar davaları tak p etmek ve sonuçlandırmak.
Ÿ

Özel hukuka tâb cra tak p şler n usul ve esaslarını uygun olarak yer ne get rmek.

Ÿ Başkanlık veya Müdürlüklerden görüş stenen hususlarda hukuk görüşler vermek.
Ÿ Beled yem zde yapılan protokol, sözleşme, taahhüt g b şlemler hukuka uygun olarak

düzenlemek, düzenlenenler kontrol etmek ve hbar, htar, fes h vs.talep konusu
şlemler n yapılmasına yardımcı olmak.

SUNULAN HİZMETLER
Beled yen n davacı veya davalı olarak taraf olduğu davalarda yargı makamlarında
Beled yem z tems l etmek; yargıya nt kal etmeden önce konunun çözümlenmes
mümkünse bu konuda hukuk ve dar katkıda bulunmak, Beled yem z n d ğer
müdürlükler nde tereddüde düştükler konularda yazılı hukuk mütalâa vermek,
Kaymakamlık, Val l k ve Bakanlıktan gelen yazıları b r m talepler ne uygun nceleme ve
cevaplamak, müfett ş ncelemeler nde beled ye şlemler n açıklamak şekl nde
çalışmalarımız devam etmekted r. Bunun yanı sıra talep hal nde haleler n mukaveleler n
ncelemek, şartname hazırlamak ve htarnameler hazırlayıp notere sevk etmek; encümen
ve mecl s dönemler nde mecl s toplantılarında bulunmak, Beled ye Başkanınca görev
ver ld ğ nde Urla Beled ye Başkanlığı'nı tems l etmek d ğer görevler m z arasındadır.
Beled yen n taraf olduğu davaları tak p etmen n dışında dar şler de yapılmaktadır.
Sözleşme, şartname ve protokol hazırlanması; hale özell ğ olan şlemler n d ğer
b r mlerle tak b n yapmak. Ayrıca beled ye personel n n karşılaştığı görev le lg l günlük
sorunlarına da cevap ver lmekte soru ve sorunlarının çözümünde yardımcı olunmaya
çalışılmıştır.

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
2019 yılında, kayıtlara göre 262 adet adl yargıda, 203 adet dar yargıda toplam 465 adet
yen dava dosyası açılmıştır. Geçm ş yıllardan derdest adl – dar toplam akt f 2882 dava
dosyası tak p ed lmekted r.
Öncek yıllardan daren n aleyh ne açılan cra dosyalarıyla b rl kte 2019 yılında talebe
bağlı 10 tanes nfaz olmuştur. Bu dosyaların öneml b r kısmı mahkeme vekalet ücret ve
g derler d r. Beled yen n geçm ş yıllardan açtığı cra dosyasının öneml b r kısmı tahs l
kab l yet olmayan ancak tak b devam eden dosyalardır. Bu husus açıklanarak Mal
H zmetler Müdürlüğü'ne ayrıntılı b lg ver lm şt r.
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Mahkeme dosyalarının ncelenmes lg l b r mlerden evrak ve dar şleme a t b lg ler n
toplanması savunma del ller n sunulup, yer geld ğ nde t razların yasal süres nde
yapılması, b r mler n görüşler alınarak temy zler n yapılması Beled ye Avukatlığının
tak b nde bulunmaktadır. Bunların dışında 3194 Sayılı İmar Kanunu 32. Madde'ye göre
ruhsata aykırı yapısını uygun hale get rmeyenler hakkında encümen kararı gereğ 331 adet,
ruhsatsız şyer ne l şk n 6 adet şlem dosyasıyla Urla Cumhur yet Savcılığı'na suç
duyurusunda bulunulmuş olup kamu adına savcılıkça dava açılmaktadır. Derdest davaların
ve geçm ş yıllardan devreden davaların duruşmalarına g rmek, darece açılan davalarda
keş flere katılmak, davalarla lg l d lekçeler yazmak (dava d lekçes - davalara cevap
d lekçes ve temy z d lekçeler Yargıtay – Danıştay karar ncelemeler ) g b ş ve şlemler n
yanı sıra cra tak pler ndek şlemler yapmak, alacakları tahs l etmek de yükümlülüğümüz
gereğ yapılan şlerd r.
E kalem uygulaması EBYS kayıt s stem kullanılarak 02.01.2019 – 27.12.2019 tar h ne
kadar 3032 adet gelen evrak kaydı yapılmış olup bunlardan 1603 adet evraka cevap
ver lerek çıkış kaydı yapılmış d ğer evraklar dosyalarına kayded lerek şlem tak b
tamamlanmıştır.
27.12.2019 tar h nde E-Beled ye uygulamasına geç lerek 27.12.2019 tar h ve 31.12.2019
tar hler arasında yapılan ş ve şlemler ncelend ğ nde 44 adet gelen evrak kaydı yapılmış
olup bunlardan 9 adet evraka cevap ver lerek çıkış kaydı yapılmış d ğer evraklar
dosyalarına kayded lerek şlem tak b tamamlanmıştır.
Gelen – g den yazışmalar arasındak fark b lg lend rme ve Hukuk İşler n n yetk s dışında
kalan taleplerd r.
2019 YILI DAVA DURUMUNA
GÖRE DAĞILIM

İdaren n ş ve şlemler sonucu açılan
davalarda, encümen kararları, b r m
müdürlükler n n dar uygulamaları ve
kararları neden yle mahkemeye
sunulan b lg ve belgeler kapsamında
mahkemelerce daren n şlemler ne
yönel k mevzuata uygunluk yönünden
ver len kararların sonucu yanda
bel rt ld ğ g b d r.

Leh

Kısmen Leh Aleyh

Aleyh

8%
13%

79%

Beled yem z ç b r mler nden gelen soru ve sorunlara l şk n Av. Tayfun SİNGİ ve Av.
Ahmet ÖZTÜRK tarafından Hukuk Danışmanlık h zmet olarak 2019 yılı ç nde Beled ye
personel yle sözlü görüşme, anlatım ve danışmanlık yapılarak; ayrıca B r m
Müdürlükler n n sorunlarının çözümüne yönel k yazılı cevaplar ver lm şt r.
Açılan dava dosyalarının yıllara göre dağılımı;
2017

2018

2019

Kuruma Açılan

1.428

235

239

Kurumca Açılan

281

170

213

Toplam

1.709

405

452

1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400

Kuruma
Açılan

200

Kurumca
Açılan

0
2017
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Adl yargıdak dava dosyalarının yıllara göre dağılımı;
2017

2018

2019

Ağır Ceza Mahkemes

1

-

1

Asl ye Ceza Mahkemes

217

159

163

Asl ye Hukuk Mahkemes

24

16

33

Asl ye Hukuk Mahkemes

Asl ye T caret Mahkemes

-

-

3

Asl ye T caret Mahkemes

İcra Hukuk Mahkemes

4

5

2

İcra Hukuk Mahkemes

İş Mahkemes

2

5

24

Kadastro Mahkemes

9

2

29

Sulh Ceza Mahkemes

-

-

-

Sulh Hukuk Mahkemes

10

1

2

Toplam Adl Yargı

267

188

257

0

50

100

150

200

250

Ağır Ceza Mahkemes
Asl ye Ceza Mahkemes

2017
2018
2019

İş Mahkemes
Kadastro Mahkemes
Sulh Ceza Mahkemes
Sulh Hukuk Mahkemes

İdar yargıdak dava dosyalarının yıllara göre dağılımı;
2017

2018

1.400

2019

1.200

İdare Mahkemes

203

122

139

Verg Mahkemes

1.239

95

58

1.000
800
600

Toplam İdar Yargı

1.442

217

197

400
İdare
Mahkemes

200
0
2017

2018

2019

Verg
Mahkemes

Dava dosyalarının yıllara göre dağılımı;
2017

2018

2019

Toplam Adl Yargı

267

188

262

Toplam İdar Yargı

1.442

217

203

Genel Toplam

1.709

405

465

2019 yılı ve öncek yıllardak dava dosyalarının dağılımı;
2000

2019 Yılı

Öncek Yıllardan Dev r Olan

Toplam

1800

Derdest

371

591

962

1400

Kes nleşen

92

-

92

Temy z

55

1.773

1.828

800

Toplam

518

2.364

2.882

400

1600
1200
1000
600
200

Derdest

0
2019 Yılı
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SUNULAN HİZMETLER
İmar Durumu B r m :
Ÿ Etütlere göre ç z l mar durumu düzenlenmek
Ÿ K tle hattı ve mar hattı le lg l konularda adaya a t arş v dosyalarını ncelemek ve
görüş b ld rmek
Hazırlanan tekn k kom syon raporu = 102 adet/yıl
2017 Yılı*

2017 Yılı*
2018 Yılı
2019 Yılı

Ç z l mar durumu
sayısı
597
822
677

Ç z l mar durumu
Yazılı mar durumu

2019 Yılı

29%

32%

* 2017 Yılı lk 3 ayı Plan ve Proje Müdürlüğü ş tanımındadır.

2019 Yılı
Ç z l mar durumu
Yazılı mar durumu

2018 Yılı

39%

41%

677
956

59%

Yapı Ruhsat B r m :
Ÿ K tle etütler yapmak
Ÿ 2981 sayılı İmar Affı Yasası kapsamında mar affı hak sah pl ğ n bel rlemek ve hak

sah b olan b nalara ruhsat ve yapı kullanma z n belges düzenlemek
Ÿ Ada k tleler ne a t otopark tetk k yapmak
Ÿ 6306 sayılı yasa gereğ yıkım ruhsatı tanz m etmek
Ÿ İnşaat ruhsatı talepler lg l mevzuatı çerçeves nde ncelenerek, m mar , betonarme
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

projeler onaylanarak yapı nşaat ruhsatı tanz m etmek
Ruhsat müddet ç nde b t r lemeyen yapılara, yapı nşaat ruhsatı yen leme şlem
yapmak, s m değ ş kl kler ne esas ruhsat düzenlemek.
Ruhsat almış mevcut yapıların, tad lat talepler ncelenerek tad lat ruhsatı düzenlemek,
röleve tasd k yapmak
Sığınak yönetmel ğ ne göre tetk k ed len projeler sığınak kom syonuna sunmak
İmar planında tesc ll yapı, b t ş ğ veya karşısı konumunda bulunan parsellerle lg l ,
yen nşaat ve tad lat ruhsat talepler n nceleyerek, ön onay şlem n yapıp, Kültür ve
Tab at Varlıklarını Koruma Kuruluna sunmak
Kot farkı bulunan parsellere, kot krok s n n uygun gördüğü gabar de st nat duvarı
ruhsatı vermek
Mevcut yapılarda yapılacak tad lat başvurularında ön nceleme raporu ve tad lat keşf
vermek
Yapı kontrol b r m nde şlem gören dosyalarla lg l İmar Barışı çerçeves nde b lg
vermek
B nalara 3194 sayılı İmar Kanununa göre tam rat zn vermek
Ruhsat ek proje ve belgeler n suretler n onaylayarak vermek
İşlem görmüş dosyaların d z pusulalarını hazırlamak
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Yen yapı, tad lat, kullanım, yen leme, yen den, s m değ ş kl ğ , restorasyon, güçlend rme,
st nat duvarı, havuz olmak üzere yapı ruhsatı sayısı= 775 adet/yıl
Kot tesp t sayısı = 13 adet/yıl
Yıkım ruhsat sayısı= 51 adet/yıl
Kat rt fakı ç n gelen tetk k/ s stemde onay sayısı= 213/188 adet
Yıl
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Yapı ruhsat
sayısı
693
1266
971
1207
1174
775
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Haked ş B r m :
Ÿ 4708 sayılı Yapı Denet m Kanununa ve Uygulama Yönetmel ğ ne göre yapı denet m

kuruluşlarının haked ş şlemler n yapmak
Ÿ Yapı denet m kuruluşlarından gelen sev ye tesp t tutanaklarını onaylamak
Ÿ Yapı denet m kuruluşlarında görevl personel ve müteahh t değ ş kl kler n Bakanlığa

b ld rmek
Ÿ Yılsonunda Yıl Sonu Tebl ğ tutanağı onaylamak
Ÿ Yapı tamamlandıktan sonra İş B t rme Tutanağı onaylamak
Ÿ Yapı Denet m Yasası mevzuatına göre tamamlanan yapıların yapı denet m

kuruluşlarına s c l vermek
Ÿ Ruhsat alınan b naya a t yapı denet m h zmet sözleşmes n n fesh le lg l şlemler
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

yapmak
4708 sayılı kanuna aykırı b nalara, yapı denet m kuruluşunun görevden ayrılması
veya m mar ve mühend slerden b r n n yapı le l şk s n n kes lmes durumunda Yapı
Tat l Tutanağı hazırlamak ve bu tutanağa st naden nşaatı durdurmak
Haked ş raporlarını onay ç n Çevre Şeh rc l k İl Müdürlüğüne göndermek
Onaylanan haked ş raporlarını İlçe Mal Müdürlüğüne göndermek
Haked ş sonunda para ades var se İlçe Mal Müdürlüğüne yazısını yazmak

2500

Yıl
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Haked ş Raporu
onay sayısı
1626
1282
2330
1901
1683
1751
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111

2015

2016

2017

2018

2019

URLA BELEDİYESİ

Yapı Kullanma B r m :
Ÿ 2981 sayılı İmar Affı Yasası kapsamında mar affı hak sah pl ğ n bel rlemek ve hak
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

sah b olan b nalara ruhsat ve yapı kullanma z n belges düzenlemek
Tasd kl arş v projeler ne göre yer nde tetk k yapılarak b nanın tamamına veya
tamamlanan kısımlarına yapı kullanım z n belges vermek
1957 yılından önce mevcut b nalar tasd kl projeler ne veya özel dare kaydına göre
yer nde tetk k ed lerek yapı kullanma zn yer ne geçen yazı, bu yapılara su ve elektr k
bağlanab lmes ç n uygunluk belges vermek
Ruhsat almış b naların onaylı arş v asansör projeler ne göre asansör muayene raporu
hakkında başvuruları TMMOB Mak ne Mühend sler Odası'na yönlend rmek
Arş v dosyasından yapı kullanma belges n n onaylı suret n vermek

Yıl

Yapı kullanma
z n belges
sayısı

2014
2015
2016
2017
2018
2019
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Yapı Kullanma İz n Belges = 381 adet/yıl
Zem n Etüdü Sayısı= 183 adet/yıl
Yapı Kontrol B r m :
Ÿ 3194 sayılı İmar Kanununda ve lg l yönetmel kler nde bel rt len ruhsatsız veya

ruhsata aykırı yapılan yapıları tesp t etmek ve d ğer yasal şlemler yürütmek, yıkımı
kes nleşenler n yıkımının yapılması ç n Fen İşler Müdürlüğüne yazı le b ld rmek
Ÿ Yıkılma tehl kes bulunan yapılara uygulanacak şlemler yürütmek, tehl kes n
bertaraf etmek, Fen İşler Müdürlüğü tarafından gerekl tedb rler n aldırılmasını
sağlamak
Ÿ 775 sayılı yasanın 18.maddes ne göre şlemler n yürütmek, yıkımı kes nleşenler n
yıkımının yapılması ç n Fen İşler Müdürlüğüne yazı le b ld rmek
Ÿ İmar Kanunun 32.maddes uyarınca şlemler yürütmek, yıkımı kes nleşenler n
yıkımının yapılması ç n Fen İşler Müdürlüğüne yazı le b ld rmek
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Ÿ İmar Kanununun 40.maddes uyarınca şlemler yürütmek, yıkımı kes nleşenler n

yıkımının yapılması ç n Fen İşler Müdürlüğüne yazı le b ld rmek
Ÿ 6306 sayılı kanuna göre r skl yapıların yıkılması yönünde yasal şlemler yürütmek,
yıkımı kes nleşenler n yıkımının yapılması ç n Fen İşler Müdürlüğüne yazı le
b ld rmek
32, 39, 40 ve 42. Maddeler olmak üzere;
Kaçak Yapı Toplam İşlem Sayısı = 455 adet/yıl
Yapı Kontrol B r m Ceza İşlemler (Para Cezaları)= 4.188.558,49 TL/yıl

Yıl
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Kaçak yapı
şlem sayısı
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İdar ve Büro İşler B r m :
Müdürlük evrak ş ve şlemler , arş vden evrak sorma başvuru ş ve şlemler , SGK
yazışmaları, muhtel f alt b r m destek faal yetler , gerçekleşt rme görevl l ğ , taşınır kayıt
le kontrol yetk l l kler , dar raporlama çalışmalarının yanı sıra vatandaş karşılama,
danışma faal yetler n de yürütmüştür.
İdar İşler B r m ndek arş v dosya kaydı olarak;
Vatandaş ç n suret sayısı ve ücret = 1.038 adet/yıl ve 393.995 TL/yıl
Eksper ç n suret sayısı ve ücret = 810 adet/yıl ve 200.690 TL/yıl
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Arş v b r m çalışma kaydı olarak;
Arş vden dosya çıkarım ve yerleşt rme sayısı= 9.587 adet/yıl
Arş ve dosya kayded lme sayısı= 290 adet/yıl
Yıl

Gelen-G den
toplam evrak
sayısı

2014
2015
2016
2017
2018
2019

19.574
16.925
23.814
26.616
25.367
28.653
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2019 Yılı
Gelen evrak
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G den evrak
10.731
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G den evrak

37%

63%

Yıl
2018
2019

Arş ve dosya
kayded lme
sayısı
430
290
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Arş vden dosya çıkarım
ve yerleşt rme sayısı
12.860
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2018
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Arş ve dosya kayded lme sayısı
Arş vden dosya çıkarım ve yerleşt rme sayısı

Eksper ç n

2019 Yılı Arş v suret
Eksper ç n
810
Vatandaş ç n
1.038

Vatandaş ç n

44%
56%

KUDEB B r m se hdas ed lm ş olup; yeterl tekn k personel tem n sonrasında
müdürlük yönetmel ğ lg l bölümünde yer aldığı üzere, aşağıda anılı faal yetler n
gerçekleşt rmek ç n çalışmalarına başlayacaktır.
Ÿ Taşınmaz kültür ve tab at varlıklarında yapılacak olan tad lat ve tam rat uygulamaları

önces nde yapıyı ncelemek ve yapılacak onarıma l şk n koşulların bel rt ld ğ onarım
ön z n belges n düzenlemek
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Ÿ Taşınmaz kültür ve tab at varlıkları, bunların koruma alanları ve s t alanlarında, tad lat

ve tam ratların; özgün b ç m ve malzemeye uygun olarak gerçekleşt r lmes n
denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belges düzenlemek
Ÿ Tad lat ve tam rat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğ n n

saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeler yle Koruma Kurulu
Müdürlüğüne letmek
Ÿ Taşınmaz kültür ve tab at varlığı parsel ne b t ş k parsellerde ve koruma alanlarında yer

alan ve yürürlüktek yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tesc ls z taşınmazlardak
tad lat ve tam rat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı mar planı koşulları da d kkate
alınarak z n vermek ve denetlemek
Ÿ Koruma kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı mar planlarının plan

hükümler çerçeves nde uygulanmasını denetlemek
Ÿ Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, rest tüsyon ve restorasyon

projeler ne l şk n uygulamaları denetlemek, projes ne uygun tamamlanan uygulamalar
ç n kullanma z n belges düzenlemek
Ÿ Taşınmaz kültür ve tab at varlıkları le bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek

Kurulunun lke kararları, Koruma Bölge Kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak
yapılan nşaatlar le koruma amaçlı mar planlarında, plana; s tlerde, s t şartlarına aykırı
olarak nşa ed len yapılar hakkında mar mevzuatına göre gerekl şlemler yapmak,
uygulamayı durdurarak konuyu belgeler yle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne
letmek
Ÿ Tesc ll Kültür Varlıklarının ma l- nh dam olmaları hal nde can ve mal güvenl ğ n n

sağlanması ç n gerekl şlemler yaparak durumu Çevre ve Şeh rc l k Müdürlüğüne
letmek ve yıkım kararı çıkan taşınmazların yıkımı ç n Fen İşler Müdürlüğüne
b ld rmek
Ÿ Çevre ve Şeh rc l k İl Müdürlüğü, Koruma Bölge Kurulu müdürlükler tarafından talep

ed lmes hal nde taşınmaz kültür ve tab at varlıklarına l şk n çalışmalara katılmak
Kentsel Tasarım B r m de hdas ed lm ş olup; alt b r m olarak organ zasyon şemasında
yer almaktadır. Yeterl tekn k personel tem n sonrasında müdürlük yönetmel ğ lg l
bölümünde yer aldığı üzere, aşağıda anılı faal yetler n gerçekleşt rmek ç n çalışmalarına
başlayacaktır.
Ÿ 6306 sayılı Afet R sk Altındak Alanların Dönüştürülmes hakkındak kanun

kapsamında zem n yapısı ve üzer ndek yapılaşma neden yle can ve mal kaybına yol
açma olasılığı bulunan R skl Alanları tesp t etmek ve kanun gereğ n yer ne get rmek
Ÿ 6306 sayılı Afet R sk Altındak Alanların Dönüştürülmes hakkındak kanun

kapsamında ekonom k ömrünü tamamlamış veya yıkılma-hasar görme r sk taşıyan
yapıları bel rlemek ve kanun gereğ n yer ne get rmek
Ÿ Beled ye Yasasının 69. ve 73.maddeler gereğ ; düzenl kentleşmey sağlamak ç n

gerekl çalışmaları yapmak
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Ÿ Kentsel Dönüşüm Alanı olarak bel rlenen bölgelerdek

mar planlarını hazırlayarak
Beled ye Mecl s ne sunmak ve 6306 sayılı Afet R sk Altındak Alanların
Dönüştürülmes hakkındak kanun gereğ n yapmak

Ÿ Belden n çarpık yerleş m bölgeler n ve esk yen kent kısımlarını düzenlemek amacıyla

gerekl projeler yapmak ve gerek yorsa Beled ye Mecl s ne sunmak
Ÿ Kentsel Dönüşüm Alanı olarak bel rlenen bölgelerdek

nşaat uygulama projeler n

hazırlayıp, nşaat haleler n yapmak
Ÿ Kentsel Dönüşüm sağlamak ç n yapılacak nşaatların kontrolörlük h zmetler n

yapmak
Ÿ Kentsel Dönüşüm Alanı olarak bel rlenen bölgelerdek b na sah pler n n üret len

konutlara taşınmaları ç n gerekl çalışmaları yapmak
Ÿ Beled yem z sınırları ç nde yaşayan dar ve orta gel rl nüfusun barınma ht yacını

karşılamak amacıyla lçem z çer s nde bulunan kamusal araz lerde arsa üretmek ve
sosyal konut projeler gel şt rmek
Kent Estet k Kom syonu;
Planlı Alanlar İmar Yönetmel ğ n n 66.maddes ve Urla Beled ye Mecl s 'n n 07/07/2017
tar h ve 544 sayılı kararı le onaylanarak yürürlüğe g ren Kent Estet k Kom syonu ç n
11/12/2019 tar h ve 35308427-903.07.04-E.36210 sayılı yazı le üye değ ş kl ğ ne
g d lm şt r.
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URLA BELEDİYESİ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
İnsan kaynakları yönet m n n şlevler , nsan kaynağının ve dolayısıyla kurumun
etk nl ğ n arttırmaya yönel k faal yetler n bütünüdür.
Ÿ İnsan kaynağından yararlanma, nsan kaynağını mot ve etme veya steklend rme, nsan

kaynağını korumak.
Ÿ Kurumun ş tanımları ve gerekler ç n ş anal zler yapmak.
Ÿ Kurumun amaca ulaşab lmes

ç n gerekl olan ş gören gereks n m n bel rlemek. İş
görenler seçmek ve yerleşt rmek, ş görenler yönlend rmek ve eğ tmek.

Ÿ Kar yer planlaması yapmak.
Ÿ Performans yönet m n ve ölçümünü yapmak.
Ÿ Personel ödüllend rmek ve mot ve etmek,
Ÿ Stratej k nsan gücünü planlamak.
Ÿ Hızlı teknoloj k gel şme ve b lg artışı sonucu b reylerde oluşan b lg esk mes n

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

önlemek ve çalışanların b reysel gel ş mler n sağlamak,
Kurumsal ortam ç nde ş görenler n aralarındak bağlılığı gel şt rmek ve kurum
kültürünü yerleşt rmek,
İnsan merkezl şlevler ve ş gören l şk ler n yönetmek,
Örgütsel s stem ç nde nsan l şk ler n parçasal değ l, bütünsel açıdan ncelemek,
İnsan odaklı yönet m yaklaşımı aracılığı le örgütsel gel şmey sağlamak,

Ÿ Etk n b r örgütsel let ş m ç n vazgeç lmez olan b lg akışı sürec n düzenlemek,
Ÿ Beled yen n görevler n etk n ve ver ml b r şek lde sağlayacak personel n seç lmes n ,

eğ t lmes n , yet şt r lmes n sağlamak ve h zmet b r mler nde görevlend rmek.
Ÿ Memur ve sç personel n görevlend rme, atama, nak l ve vekalet şlemler n yürütmek.
Ÿ Emekl Sandığına emekl kesenekler le lg l SGK'ya aylık s gorta pr mler le lg l

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

b ld rgeler n yasal süres ç nde vermek.
Personel n d lekçeler ne cevap vermek.
D s pl n Kurulları ve D s pl n Am rler Yönetmel ğ çerçeves nde d s pl n şlemler n
yürütmek.
Personelle lg l slere yönel k resm kurum ve kuruluşlar le müdürlükler arası
yazışmalar yapmak.
Personel n özlük hakları le lg l g zl l ğ sağlamak.
Memur, sç ve sözleşmel personel n özlük ve g zl dosyalarını muhafaza etmek.
Personel n aylık, ücret, kram ye, doğum, ölüm, harcırah, tazm nat g b parasal hakları
le lg l şlemler yürütmek.

Ÿ Memurların terf , öğren m nt bak ve h zmet değerlend rme şlemler n yapmak.
Ÿ Memur, sç ve sözleşmel personeller n emekl l k şlemler n yürütmek.
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Ÿ Personel n sağlık ve z n ş akışlarını düzenlemek ve tak p etmek.
Ÿ Müdürlüğümüzün tahm n bütçes n hazırlamak.
Ÿ Encümen üyeler , Mecl s üyeler ve Kom syon üyeler n n huzur hakları le stajyer

öğrenc ler n bordrosunu düzenlemek.
22 Mayıs 2016 tar h ve 29719 sayılı Resm Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g ren
Beled ye ve Bağlı Kuruluşları le Mahall İdare B rl kler Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Da r Yönetmel kte Değ ş kl k Yapılmasına İl şk n Yönetmel k gereğ
Beled yem z C-9 Grubunda yer almaktadır. Buna göre; Memur Kadroları Toplamı 268,
Sürekl İşç Kadroları Toplamı 133 olarak bel rlenm şt r.
2019 yılında Urla Beled yes nde 50 Kadın (2 engell ), 57 Erkek (2 engell ) personel olmak
üzere toplam 107 Memur st hdam ed lm ş olup, memur personel n c ns yete göre
dağılımı;
Erkek

Kadın
Erkek
Toplam

Personel
sayısı
50
57
107

Kadın

%
47
53

47%
53%

2019 yılında Beled yem z Müdürlükler ne bağlı olarak 95 Sürekl İşç çalışmıştır.
Bunlardan 31 Kadın (1 Esk Hükümlü), 64 Erkek (3 Engell , Esk Hükümlü) olup, şç
personel n c ns yete göre dağılımı;
Erkek
Kadın

Kadın
Erkek
Toplam

Personel
sayısı
31
64
95

%

33%

33
67

67%

5393 sayılı Beled ye Kanununun 49.maddes ne
st naden Urla Beled ye Başkanlığı bünyes nde
bulunan boş kadrolara karşılık M mar kadrosunda 4
( 1erkek 3 kadın), Mühend s kadrosunda 4 ( 2 erkek
2 erkek), Tekn ker kadrosunda 5 ( 3 erkek 2 kadın),
Şeh r Plancısı kadrosunda 1 (1 kadın),Ps kolog 1(1
kadın) olmak üzere toplam 15 Sözleşmel Personel
(9 Kadın 6 erkek) st hdam ed lm ş olup, aşağıdak
graf kte dağılımı görülmekted r. olup, sözleşmel
personel n c ns yete göre dağılımı;
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Kadın
Erkek
Toplam

Personel
sayısı
9
6
15

Erkek

Kadın

40%
60%

%
60
40
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2019 yılında Beled yem z Müdürlükler ne bağlı olarak 358 ş rket personel çalışmıştır.
Ş rket personel n n c ns yete göre dağılımı;
Erkek

Kadın
Erkek
Toplam

Personel
sayısı
70
288
358

%

Kadın

20%

20
80
80%

Personel n eğ t m durumuna göre dağılımı;
İşç
Yüksek
L sans
Fakülte
Yüksekokul
L se
İlköğret m
Okur-Yazar
Toplam

7
7
26
53
2
95

Memur ve
Sözleşmel Personel

Ş rket
Personel

Toplam

7

2

9

70
26
18
1

45
29
65
216
1
358

122
62
109
270
3
575
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200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Yüksek
L sans
İşç

Fakülte

Yüksekokul

L se

Memur ve Sözleşmel Personel

İlköğret m

Okur-Yazar

Ş rket Personel

B r yıllık süre ç nde;
Ÿ SÖZLEŞMELİ PERSONEL:

2019 yılı çer s nde beled yem z bünyes nde, mahkeme kararı gereğ m mar kadrosunda 1
(1 kadın) 5393 sayılı Beled ye Kanununun 49. Maddes ne st naden sözleşmel personel
olarak göreve başlamıştır.
Ÿ MEMUR PERSONEL:

2019 yılında, Urla Beled yes nde 8 Yönet c Personel, 1 Müfett ş, 1 Mal H zmetler
Uzmanı, 3 Uzman, 41 İdar Personel, 38 Tekn k Personel, Sağlık Personel , 12 Zabıta
Personel ve 2 Avukat olmak üzere 107 Memur çalışmıştır.
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Ÿ 2019 yılı

çer s nde Beled yem z bünyes nde görev yapmakta olan memur
personeller m zden kurumumuzdan başka b r resm kuruma naklen atanan 2 personel
bulunmaktadır.1 memur personel 657 sayılı DMK'nun 74. Maddes ne st naden naklen
atanarak kurumumuzda göreve başlamıştır. 2 memur personel emekl olmuştur. 1
memur personel m z vefat etm şt r.

Ÿ İŞÇİ PERSONEL:
2019 yılı çer s nde şç personeller m zden 6 k ş emekl ye ayrılmıştır. 1 şç
personel m z n de ş akd askıya alınmıştır.

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
Ÿ Personeller n aylık ve ücretlere l şk n bordroları düzenlenm ş ve 5018 sayılı Kamu

Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu gereğ kontrol ed lmek üzere ödeme em rler
hazırlanarak harcama yetk l ler ne gönder lm şt r.
Ÿ Türk ye İş Kurumu İzm r İl Müdürlüğü'ne her ay düzenl olarak Personel Durum
Ç zelges b ld r lmekted r.
Ÿ Urla Beled ye Başkanlığına a t boş kadrolara karşılık 2019 yılında 5393 sayılı yasanın
49.maddes uyarınca M mar, Mühend s, Tekn ker , Şeh r Plancısı ve Ps kolog
kadrolarında Beled ye Mecl s m zce ücretler bel rlenen Sözleşmel Personeller
çalıştırılmıştır. Sözleşmeler 30 gün ç nde Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı Yerel
Yönet mler Genel Müdürlüğüne gönder lm şt r.
Ÿ Urla Beled ye Başkanlığı le D sk/Genel-İş Send kası arasında 01.03.2018-29.02.2020
tar hler arasını kapsayan olan Toplu İş Sözleşmes devam etmekted r.
Ÿ Beled yem z b r mler nde çalışan şç ler n 12 aylık ücret hesaplamaları yapılmıştır.
Ÿ Aylık BES L steler (12 Aylık) hazırlanmıştır.
Ÿ Aylık Kreş Kes nt L steler (12 Aylık) hazırlanmıştır.
Ÿ Aylık S gorta E b ld rgeler (12 Aylık) hazırlanmıştır.
Ÿ Aylık Send ka kes nt s l steler (12 Aylık) hazırlanmıştır.
Ÿ Aylık İcra kes nt l steler (12 Aylık ) hazırlanmıştır.
Ÿ Aylık İz n ücret l steler (12Aylık ) hazırlanmıştır.
Ÿ Aylık Nafaka kes nt l steler (12 Aylık ) hazırlanmıştır.
Ÿ T.İ.S.' n n lg l maddeler gereğ ;
1 personel ç n Doğum Yardım Bordrosu,
2 personele (baba – anne - eş) ölümü neden le Ölüm Yardım Bordroları,
1 personele Sünnet Yardım Bordrosu
2 personele Evl l k Yardım Bordrosu
1 personele Askerl k Yardım Bordrosu
6 şç personel ç n Kıdem Tazm natı Bordroları hazırlanmıştır.
Ÿ Fen İşler Müdürlüğü, Tem zl k İşler Müdürlüğünde çalışan şç lere 2019 yılında 4 tane
13 günlük devlet, 2 tane 30 günlük send ka kram yes hazırlanmıştır.
Ÿ Yılbaşı,8 Mart Kadınlar Günü, 1 Mayıs, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramına a t
kram ye bordroları hazırlanmıştır.
Ÿ Beled yem z B r mler ne bağlı olarak çalışan memurların 14 günlük ocak ayı fark
bordroları hazırlanmıştır.
Ÿ 2019 yılı 12 aylık memur maaşları hazırlanmıştır
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Ÿ Kefalet Sandığı kes nt ler l stes (12 aylık) hazırlanmıştır.
Ÿ Emekl Sandığı kes nt ler aylık olarak hazırlanarak Sosyal güvenl k Kurumuna
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

nternet ortamında gönder lm şt r.
Beled yem z stajyer öğrenc ler ne ücret bordroları hazırlanmıştır.
Beled ye Başkan Vek ller n n vekalet ücret bordroları hazırlanmıştır.
12 aylık Beled ye Mecl s Huzur Hakkı Bordrosu hazırlanmıştır.
12 aylık Beled ye Encümen Huzur Hakkı Bordrosu hazırlanmıştır.
Mecl s ht sas ve Kom syon Ücretler Bordroları hazırlanmıştır.
12 aylık şç bordoları hazırlanmıştır.
Sözleşmel Personele 12 aylık maaş hazırlanmıştır.
İş Sağlığı Güvenl ğ uzmanına ş sağlığı ve güvenl ğ 12 aylık ücret bordrosu
hazırlanmıştır.
Memur Tekn k personele araz ek özel h zmet tazm nat bordroları hazırlanmıştır.
Memur personellerden şartları taşıyarak müdür vek ll ğ görev n yapanlara 12 aylık
vekalet bordroları hazırlanmıştır.

EĞİTİM FAALİYETLERİ
2019 yılı ç nde müdürlüğümüz tarafından hazırlanan herhang b r eğ t m faal yet
bulunmamaktadır.
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URLA BELEDİYESİ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
2015 yılı Ek m ayında kurulan müdürlüğümüz, lçem z sınırlarındak kadın, çocuk ve
engell öncel kl olmak üzere tüm vatandaşlarımıza h zmet etmey ve sosyal ht yaçlarını
g dermey hedeflemekted r. Bu amaçla;
Ÿ Kadın, genç le engell ler n ve özel kle de dezavantajı k tleler n eş t fırsatlara sah p
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

olmaları ve topluma akt f olarak katılımları ç n çalışmalar yürütmek,
İlçe halkımızın temel haklarını ve hak hlaller nde zlenecek yollar hakkında b lg sah b
olması sağlayacak b lg lend rme toplantıları düzenlemek,
Kadın, genç ve engell ler n ekonom k hayata katılımı önündek engeller n kaldırılması
ç n çalışmalar yapmak
Toplumsal hayatın dışında kalmış b reyler n toplumsal katılımını teşv k edecek
çalışmalar yapmak,
Özell kle lçem zde ht yaç duyulan meslek grupları öncel kl olmak üzere meslek
ed nd rme ve hob amaçlı kurslar yardımıyla k ş ler n gel ş m n ve n tel kl st hdamı
desteklemek,
G r ş mc l k ve kred , h be programları konusunda eğ t m ve toplantılar düzenleyerek
lçede yatırım ve st hdamı arttırmak,
İlçe halkımıza sunulacak kurs ve eğ t m çeş tl l ğ n n, n tel ğ n n arttırılması ve
belgelend r lmes amacıyla İzm r Büyükşeh r Beled yes , Urla Kaymakamlığı, İlçe
M ll Eğ t m Müdürlüğü, İlçe Halk Eğ t m Müdürlüğü g b kurumlar, ün vers teler,
odalar, b rl kler, vakıf ve dernekler le şb rl ğ yapmak

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
1. Sosyal Yardımlar ve H zmetler B r m
B r m; ht yaç sah b vatandaşlarımıza yardım edeb lmek amacıyla çalışmalarını
sürdürmekted r. Başvuruya müteak ben yapılacak nceleme sonucunda yardım alma
konusunda uygun şartları taşıdığı tesp t ed lenler n haneler nde yapılan nceleme raporu
doğrultusunda Değerlend rme Kurulu tarafından, mevcut talepler mevzuat çerçeves nde
değerlend r lerek ver lecek kararla ayn , nakd , gıda ve d ğer konularda yardım
sağlanmaktadır.
Ayrıca herhang b r başvuru olmaksızın haber ya da duyum üzer ne, vatandaşlarımızdan
ulaşan b lg lerden yada yangın, su basması g b afetler tesp t ed len vatandaşlarımız yardım
ç n derhal değerlend r lme yapılmaktadır.
B r m n Faal yetler ;
Ÿ İht yaç sah pler n n tesp t ve yer nde nceleme yapılması
Ÿ İht yaç sah pler ne l şk n raporların Değerlend rme Kuruluna sunulması
Ÿ Değerlend rme Kurulu Raporlarına st naden yazışmaların yapılarak yardımın tem n

ed lmes ve vatandaşa ulaştırılması
Ÿ Müdürlüğümüz merkez b nasında açılan Sosyal Market aracılığıyla g yecek, ayakkabı,

çanta, oyuncak, ev tekst l ve mutfak eşyası yardımları yapılması
Ÿ Kurban Bağışlarının ht yaç sah b a lelere ulaştırılması
Ÿ İht yaç sah b öğrenc lere okul kıyafet , ayakkabı ve kırtas ye malzemes yardımı
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Ÿ Yakacak odun yardımı (Fen İşler Müdürlüğü Park Bahçeler B r m şb rl ğ yle)
Ÿ İk nc el eşyaların bağışı hal nde yer nden tesl m alınıp ht yaç sah b evlere
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

yerleşt r lmes
Engell vatandaşlarımıza tekerlekl ve akülü sandalye desteğ
Yaşlı z yaretler ve h zmet ht yaçları ç n yönlend rme
Hasta vatandaşlarımızın hastane şlemler ne refakat etme
Ayn -nakd yardımlar
2019 YILI NAKDİ YARDIM TABLOSU
Nakd Yardım
12 K ş
TOPLAM 9.400 TL
2019 YILI AYNİ YARDIMLAR TABLOSU
Gıda Yardımı
481 A le
1021 Kol
Mob lya Yardımı
6 A le
23 Adet
Odun Yardımı
20 A le
250 Kg
Kıyafet Yardımı
600 K ş
4.206 Parça
Yemek Yardımı
37 A le
85 K ş
Kurban Bağışı
45 A le
88 K lo Et

Alo Evladım Projes
İlçem zde kamet eden, yaşlı, engell , bakımını yapacak yakını olmayan, tek yaşayan,
madd yeters zl kler bulunan, sağlıksız yaşam koşullarında yaşayan vatandaşlarımız ç n
ev bakım ve tem zl k h zmetler sürdürülecekt r. Tem zl k h zmet ç n gelen başvurular
değerlend rmeye alınacak ve olumlu sonuçlanan evler ç n düzenl aralıklarla tem zl k
h zmet ver lecekt r. Ayrıca çeş tl sosyal etk nl kler aracılığıyla moral ve mot vasyon
arttırılarak ps koloj k destek ver lmes hedeflenecekt r.
Yer nde sosyal nceleme yapılıp lg l kurum ve kuruluşlara yönlend rme yapılmaktadır.
Ağustos ayında başlayan proje le 54 vatandaşla görüşülmüş, 1 k ş huzurev ne
yerleşt r lm şt r. 7 haneye de düzenl olarak h zmet ver lmekted r.
2. Kadın Danışma ve Dayanışma B r m
Kadınları güçlend rmeye yönel k çalışmalar yürütür. Dünya Sağlık Örgütü'nün kadına
yönel k ş ddet önley c mekan zmalar çer s nde “b r nc l önley c h zmet alanı” olarak
gösterd ğ kadın danışma b r mler nde kadına yönel k ş ddet le lg l farkındalık
çalışmalarını ve güçlend r c grup çalışmalarını hak temell eğ t m anlayışı ve kadın bakış
açısı le yürütür.
Kadına yönel k her türlü ş ddet n nedenler le b rl kte ortadan kalkması ç n çalışmayı
amaç ed n r. Sadece kadınların başvurularına açıktır. Başvurular telefonla ya da b r mde
yüzyüze alınab leceğ g b mahallelerde yürütülen eğ t m çalışmaları sonrasında yer nde
de kabul ed lmekte ve yönlend rme ve b lg lend rme çalışmaları yapılmaktadır.
B r m, Ş ddet Önleme ve İzleme Merkez 'ne ya da Karakol Am rl kler ne yönlend rme
yaparak sığınma evler ne yerleşt rme şlem n tak p eder. Başvurular, kadından yana b r
bakış açısıyla ve ş ddet n haklı h çb r gerekçes olmadığı ön b lg s le d nlen r. Başvurular
g zl tutulur, gerekmed kçe üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Gerek görüldüğü takd rde
randevu s stem le görüşmeler devam ett r l r. Ayrıca her başvuru sah b , yapılan
b lg lend rme ve yönlend rme sonrasında telefonla aranarak tak b yapılır.
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B r m n Faal yetler ;
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

B lg lend rme ve Yönlend rme
Sığınma Evler ne Yönlend rme
Güçlend r c Grup Çalışmaları, Hak Temell Eğ t m Programları
Hukuk Danışmanlık ( boşanma, nafaka, mal paylaşımı vb)
Ekonom k Danışmanlık (Kadınların ş bulmasına destek olma)
Halkla İl şk ler Faal yetler ( Beled yen n- müdürlüğün ve b r m n faal yetler tanıtılır)
Çocuk İhmal Ve İst smarını Önley c , Çocuk Korumayı Esas Alan Eğ t mler

İht yaç Duyulan ve Ver len B reysel Danışmanlık Destekler
Kadın Danışma ve Dayanışma B r m n n çalışma lkeler doğrultusunda ekonom k,
hukuksal, b reysel danışmanlık h zmetler ücrets z olarak ver lmekted r. Yıl boyunca 63
danışanla 121 görüşme gerçekleşt r lm şt r. Çoğunluğu sosyal ve ekonom k destek
oluşturmaktadır.
Kadınlar özell kle boşanma davası açma sürec ve hakları konusunda b lg lend r lm şt r.
D lekçeler hazırlanmış; nafaka, velayet, mal paylaşımı g b konularda Beled yem z
Hukuk İşler Müdürlüğü'nden danışmanlık h zmet alınmış, görüşmeler randevu s stem le
b r mde gerçekleşm şt r. A le Mahkemes 'ne yapılan boşanma başvurularında kadına
refakat ed lerek adl yeye ulaşması sağlanmakta; ayrıca madd olanaksızlığı olan kadınlar
ç n Urla Adl yes Baro B r m nden adl yardım talepl davalar açılması konusunda destek
alınmaktadır.
A le ç sorunlar, eşle yaşanan sorunlar, çocuklarla lg l sorunlar, çocuklarla etk l let ş m,
çocuklarda c nsel eğ t m, sosyal fob ler g b konularda b reysel danışmanlık h zmet
ver lmekted r. Kadınların yaşadıkları ş ddet sonrası ps koloj k destek sağlanmakta veya
sağlanab lecek kurumlara yönlend r lmekted r.
Sosyal ve ekonom k yoksunluk yaşayan kadınların, Urla'da bulunan ekonom k destek
alab leceğ mekan zmalara yönlend rmes yapılmaktadır. El emeğ ürünler n
serg leyeb leceğ Kadın Üret c Pazarlarında yer alması teşv k ed lmekted r. İş arayan
kadınlara ş başvuru formu doldurulmakta, ş başvurularında d kkat etmes gereken
hususlar aktarılmaktadır. Danışanların İş-Kur H zmet Noktası'na yönlend rmes
yapılmakta, İş-Kur'un nternet s tes nde açık olan ş lanları ve sosyal medyada bulunan ş
lanları sayfalarından eleman arayanların b lg ler danışanlara aktarılmakta ve aracılık
yapılmaktadır.
B r m Tarafından Gerçekleşt r len Kadın Çalışmaları
B r mde, b reysel danışmanlığa ek olarak “kadına yönel k ş ddet önley c h zmetler” adı
altında grup güçlend r c ve farkındalık arttırıcı çalışmalar hak temell eğ t m anlayışı le
çevre mahallelerde ve Urla merkezde yürütülmekted r.
Kadın Sağlığı Eğ t m Programı'nda “A le Planlaması”, “Üreme Organları”, “ Çocuklar ve
Ergenlerde C nsel Eğ t m”, “ İlet ş m”, “ Kadın Sağlığı Sorunları” g b konularla,
kadınlarda doğru sağlık davranışları kazandırılmaya, kal tel sağlık h zmet talep etme
b l nc gel şt r lmeye çalışılıyor. Ayrıca a le ç let ş m n gel şt r lmes , çocuklarla lg l
yaşanan sorunlara çözüm öner ler sunulması hedeflen yor.
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Çeşmealtı Semt Merkez nde 13 hafta süren
eğ t m programında 2 grupta 20 kadın le eğ t m
çalışmaları sürdürülmüştür.
Anne Destek Eğ t m Programı Çeşmealtı Semt
Merkez nde gerçekleşt r lm şt r. Çocuk
yet şt rmede yaşanan sorunlar, çocuklarda
olumsuz davranışları önleme, çocuklarda c nsel
eğ t m, çocuklarla kal tel zaman geç rmek ç n
öner ler g b konulara yer ver lm şt r.
Ebeveynler n çocuk yet şt rme becer ler n ve
anneler n b lg dağarcığını gen şletmeler ç n
çalışmalar ve b reysel danışmanlık h zmet
sürdürülmüştür.
B r m Tarafından Sürdürülen “Güvenl Annel k Programı”
Lohusanın beslenme, k ş sel bakım, d nlenme, meme bakımı, yakınlarla let ş m g b pek
çok konuda anneye ve yakınlarına b lg ler ver lmekted r. Yen doğan; beslenme, yıkanma,
alt değ şt rme, göz ve göbek bakımı g b konuların da yer aldığı “Bakım Rehber ” anneye
ve yakınlarına tesl m ed lerek b lg ler n kalıcı olması hedeflenmekted r. Proje le anneler n
sağlık bakım h zmet talepler n n arttırılması, lçede bulunan sağlık kuruluşları hakkında
b lg ver lmes , yen doğan ve lohusa bakımı hakkında b lg lend rme yapılması, sürec n
güvenl ve sağlıklı geç r lmes ç n koruyucu h zmet çalışmalarının yürütülmes
hedeflenecekt r. İç nde h jyen k ürünler n yer aldığı “yen doğan bakım çantası” anneye
hed ye ed lmekted r. Yıl boyunca 30 anneye ulaşılmıştır.

Sem ner Programları/ Farkındalık
Ayları

Beden m z Tanıma ve Koruma Sem ner Katılımcı Dağılımı
18

Semt Merkez ler m zde ve Urla
Merkez Dersl kler m zde sürdürülen
atölyelere katılan kadınlara dönem
dönem ve ht yaç dah l nde farklı b r
konu üzer ne sem ner ver lmekted r.
Rah m Ağzı Kanser Farkındalık Ayı
dolayısıyla Ocak ayında “Beden m z
Tanıma ve Enfeks yonlara Karşı
Koruma” konulu sem ner çalışmasına
a t graf k yanda yer almaktadır.

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Balıklıova Barbaros Çeşmealtı Gülbahçe

Merkez
(1. grup)

Merkez
(2. grup)

Merkez
(3. grup)

Özbek

Zeyt nalanı
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Toplamda 86 kadın bu sem nere katılmıştır. “Üreme Organları ve İşlevler , Kadın
Kanserler ve C nsel Yolla Bulaşan Enfeks yonlardan Korunma Yolları” aktarılmıştır.
Şubat ayı çer s nde Çocuk
İhmal ve İst smarı konulu
sem nere 7 farklı grupta 59 kadın
katılmıştır.
Sem nerde toplumsal c ns yet
eş ts zl ğ , hmal ve st smar,
gen tal sakatlama, erken yaşta
evl l k g b konulara a t
stat st klere yer ver lerek,
ülkem z ve dünyamız hakkında
b lg lend rme yapılmıştır.

Çocuk İhmal ve İst smarı Sem ner Katılımcı Dağılımı
14
12
10
8
6
4
2
0
Gülbahçe

Mart ayı çer s nde Etk l İlet ş m
Tekn kler konulu sem ner ver lm şt r.
3 farklı grupta 38 kadın
katılmıştır.Sem nerde etk l d nleme ve
konuşma, ben d l , let ş m başlatma ve
sürdürme tekn kler g b konulara yer
ver lm şt r.

Merkez
(1. Merkez
(2. Merkez
(3. Merkez
(4.
grup)
grup)
grup)
grup)

Torasan

Zeyt nel

Etk l İlet ş m Tekn kler Sem ner Katılımcı
Dağılımı
20
15
10
5
0
Gülbahçe

Özbek

Zeyt nalanı

Kadın Buluşmaları
Sem ner programına katılan
kadınlar ç n her ayın son Çarşamba
günü “Kadın Buluşmaları”
düzenlenm şt r. Kadın buluşmaları
kapsamında sosyal entegrasyonu
sağlamak, kadın dayanışmasını
arttırmak, kadınların sosyal hayata
akt f katılımını desteklemek,
beled yem z ve müdürlüğümüz
çalışmalarını tanıtmak g b
hedeflere ulaşılmaktadır.

Tar h

Yer

30 Ocak 2019

Balıklıova Semt
Merkez
Balıklıova
Semt Merkez
Balıklıova
Semt Merkez
Balıklıova
Semt Merkez

27 Şubat 2019
28 Mart 2019
24 N san 2019

6 Ağustos 2019
6 Ağustos 2019
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Gülbahçe Semt
Merkez
Balıklıova Semt
Merkez

Katılımcı
Grubu
Urla Merkez

Sayı

Barbaros
Özbek Torasan
Zeyt nalan
Çeşmealtı
Gülbahçe
Zeyt analan
Urla Merkez
Gülbahçe

30

Balıklıova

15

16

30
40
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Kadın Muhtar Adayları B lg lend rme Toplantısı
İlçem zde yerel seç mlerde adaylığını açıklayan kadın muhtar adayları ve azaları le 1 Mart
günü Beled ye Mecl s Salonunda b r araya gel nm ş, “yatay l derl k, let ş m becer ler ,
seç m stratej ler ” hakkında 20 kadın muhtar ve aza adaylarına 40 dak kalık sem ner
düzenlenm şt r.
B r m Tarafından Gerçekleşt r len Çocuk Çalışmaları
B r m, kadına yönel k ş ddet alanında yet şk nlerle farkındalık çalışmalarının yanı sıra
çocuklarla da toplumsal c ns yet eş tl ğ üzer ne eğ t m çalışmaları yürütmekted r.
Toplumsal c ns yete dayalı ayrımcılığın yarattığı baskı ve ş ddetle lg l farkındalık
yaratmak, akran zorbalığını önlemek amacıyla gerçekleşt r len eğ t mlerde hak temell b r
bakış açısı zlenmekted r.
Ayrıca yaz dönem nde gerçekleşt r len el becer ler gel şt rme atölyeler nde çocukların
let ş m becer ler n n gel şt r lmes , duygularının farkına varması ve sosyalleşmeler ç n
çalışmalar da sürdürülmekted r.
Yaz tat l nde düzenlenen Atölyeler kapsamında Urla Merkezde sem ner çalışmaları le
çocuklarda hak b l nc oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca sınıf kuralları “çocuk katılımı
lkes ” le çocuklarla b rl kte bel rlenmekted r. Toplamda 70 çocuk le “Kend Anayasamızı
Oluşturuyoruz” etk nl ğ düzenlenm şt r. Deney msel öğrenme metodu le B lg
Ün vers tes yayını olan Pusulacık k tabında bulunan etk nl kler aracılığıyla çocukların
eğ t mlere akt f katılımı sağlanmaktadır. Yaşları 6 le 14 arasında olan toplamda dört grupta
36 çocuk etk nl klere katılmıştır. 7 öğrenc le Çocuk Hakları Eğ t m Programı
düzenlenm şt r.

B r m Tarafından Koord natörlüğü Yapılan “ Urla Çocuk Akadem s ” Projes
Proje alanında yaşayan 7-14 yaş çocuklar ç n
haftada b r gün dönüşümlü olarak, Çocuk
Hakları Eğ t m , R tm-Müz k-Dans Dersler ,
Akıl ve Zeka Oyunları le Atölye Çalışmaları
düzenlenmekted r. Çocukların çeş tl
alanlarda b l nçlenmeler amacıyla da ayda
b r (Cumartes günler ) gez etk nl kler
gerçekleşt r lmekted r.
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Urla lçes nde yaşamakta olan 7-14 yaş arası çocuklarda hak ve yurttaşlık b l nc
gel şt rmek, kötü alışkanlıkları önlemek, z h nsel, f z ksel ve ps ko-motor gel ş mler n
desteklemek, sanatsal becer kazanmalarına ve kültürel b r k mler ne katkıda bulunmak,
sosyal akt v teler aracılığıyla sosyalleşmeler ne ve lçeler n tanımalarına katkıda
bulunmak amacıyla per yod k aralıklarla eğ t m ve etk nl k çalışmaları düzenlenmekted r.

3. Engell H zmetler B r m
E n g e l l H z m e t l e r n d e “ Ay r ı ş t ı r m ı y o r u z
Kaynaştırıyoruz” lkes n esas alıyoruz. İlçem zde
yaşayan tüm engell vatandaşlarımıza ulaşılması,
tesp t ed lmes ve h zmetler m z aracılığı le sosyal,
kültürel, sağlık, eğ t m ve ekonom k bakımdan
desteklenmes , problemler n çözümünde rehberl k
ed lmes ve ht yaçlarının karşılanması amacıyla ev
z yaretler m zde ve merkezler m zde rehberl k
h zmet ver yoruz.
B r m n amacı; engell vatandaşlarımızın ht yaçlarını karşılamak ve bu alanda farkındalık
yaratacak, engell ler n yaşam kal teler n arttıracak ve sosyal hayata akt f katılımlarını
destekleyecek çalışmalar yürütmekt r.
B r m Faal yetler ;
Engell sorunlarına çözüm üretmek üzere düzenl toplantılar planlamak
Engell lere h zmet sunan s v l toplum kuruluşları le koord nasyon sağlamak
Engell l k alanında toplumsal duyarlılık ve b l nç oluşturmak
Engell ler günü ve haftasının kutlama programları yapmak
Engell ler n sorunlarına sah p çıkılması ve toplumsal b l nç oluşturulması ç n
engell lere yönel k fest valler ve spor etk nl kler düzenlemek
Ÿ Engels z spor faal yetler düzenlemek

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

4. Çocuk ve Gençl k B r m
B r m; çocuklar ve gençler n serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sport f
faal yetlerle değerlend rmek, b lg ve becer sah b olmalarına yardımcı olmak amacıyla
h zmet vermekted r. Bu amaçla çocuklar ve gençler n k ş sel ve sosyal gel ş mler n
destekley c , farklı talep ve ht yaçları d kkate alan faal yetler n sunulması ve aynı
zamanda onları kötü alışkanlıklardan koruyacak çalışmaların yürütülmes ç n
çalışmaktadır.
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B r m n Faal yetler ;
Merkezde ve çevre mahallelerde öğrenme alanları yaratmak
Çocukların serbest zamanlarını kal tel hale get rmek
Çocuk koruma lkeler ne bağlı kalarak lg l kurumlarla şb rl ğ yapmak
Çocuk hmal ve st smarını önley c çalışmalar yürütmek
Çocuklar ve gençler n sosyal hayata akt f katılmaları ve haklarının b l nc nde olup
onları savunmaları ç n eğ t m programları düzenlemek
Ÿ Tar h , kültürel, sport f gez lerle “yaparak yaşayarak” öğrenmeler ne katkıda
bulunmak, çevreler n tanımalarını sağlamak
Ÿ Sosyal, kültürel, sanatsal, sport f becer ler kazandırmak, b reysel ve sosyal
gel ş mler ne katkıda bulunmak, et k ve nsan değerler çselleşt rmeler n sağlamak,
ş ddet ve kötü alışkanlıklara yönelmeler n önley c çalışmalar yürütmek
Ÿ Sağlıklı b rer vatandaş olmaları, kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan uzak
kalmaları ç n çalışmalar yürütmek

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

B r m Tarafından Gerçekleşt r len Atölye Çalışmaları
* Akıl ve Zeka Oyunları le Satranç Atölyeler
aracılığıyla çocuklarda konsantrasyonu ve çsel
mot vasyonu arttırmak, hafızayı güçlend rmek,
hayal gücünü ve mantıksal düşünmey
gel şt rmek, çocukları araştırmaya sevk etmek
g b kazanımlar oluşması hedeflenmekted r.

* Çocukların d l gel ş m n destekleyen
İng l zce Atölyeler m zde çocuklar eğlen rken
öğrenmekteler. M ll Eğ t m Bakanlığı
müfredatı tak p ed lerek; Health, L fe,
Occopat ons, Games and Hobb es, Weather and
Emot ons g b konular şlenmekted r.

* Ya z d ö n e m n d e g e ç t ğ m z y ı l
gerçekleşt rmeye başladığımız “Küçük Şefler
Mutfakta Atölyeler ”ne lg oldukça yoğun oldu.
7-14 yaş aralığında çocuklar, sağlıklı ve lezzetl
y yecekler n nasıl yapıldığını deney mleyerek
öğrenme ve sağlıklı beslenme hakkında
farkındalık kazanma fırsatı yakaladılar.
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* Çocuklarımızın ps ko-motor gel ş mler ne destek
olmak amacıyla, hem hob ler ed nmeler hem de el
becer ler n gel şt rmeler ç n yaz dönem nde
Res m, Eğlence Saat , Mandala g b Atölyeler
düzenlemektey z.

Çocukların sanatsal açıdan desteklenmeler ve
müz k le kend ler n fade etmeler ne olanak
tanımak üzere
R tm ve G tar Atölyeler
düzenlenmekted r. Ayrıca, Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneğ le mzalanan protokol
çerçeves nde “Kodlama Eğ t m m z le çocukların
anal t k düşünme becer ler gel şt r l rken; İşaret
D l Eğ t mler ”m z le duyma engel olan
vatandaşlarla kal tel let ş m kurma olanağı
buluyorlar.

Spor Okulları
Çocuklarımızın spor yaparak f z ksel ve z h nsel
açıdan güçlenmeler n desteklemek üzere çeş tl
branşlarda çalışmalarımızı sürdürmektey z.
Çocuklar yaz dönem nde tat l n tadını çıkarırlarken
serbest zamanlarını kal tel geç rme fırsatı
bulmaktadırlar.
Gençler m z n ve çocuklarımızın hem z h nsel,
hem de f z ksel olarak sağlıklı gel ş mler ne katkıda
bulunup, d s pl n altında yet şmeler ve
yetenekler n keşfetmeler n hedeflemektey z.
Bunun ç n yen spor branşlarının eklenmes ç n de
çalışmalarımızı sürdüreceğ z.
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5. Urla Beled yes Çocuk Bakımev
Çocuk Bakımev , 2015 yılından t baren öncel kl beled yem z personel olmak üzere,
kontenjan dah l nde d ğer kamu kurum personel çocuklarına da h zmet vermekted r. 2019
yıl sonu t bar le, 1 Bakımev Sorumlusu (Ps kolog), 42 öğrenc , 7 öğretmen le eğ t möğret m çalışmalarına devam etmekted r.
Bakımev m zde sabah, öğle ve k nd kahvaltısı olmak üzere toplam 3 öğün yemek
ver lmekted r. Yemek planlaması çocukların kalor , v tam n ve m neral ht yaçları göz
önünde bulundurularak yapılmaktadır. Çocuklarımız ç n eğ t m ve öğret m dönem nde her
ay vel ler b lg lend rmek ve eğ t m faal yetler m z tak p etmeler n sağlamak amacıyla
eğ t m programları düzenlenmekted r.
Ayrıca eğ t m dönem nde çocuklarımıza İng l zce, Müz k, Dans, Akıl ve Zeka oyunları le
Satranç dersler ver lerek onların sosyal zekaları ve el becer ler n n gel şmes ç n azam
gayret göster lmekted r.
Her yıl yaş grubuna göre derg ve k tap alımlarıyla çocukların z h nsel ve düşünsel
gel ş mler n n artması ç n çalışılmaktadır. Ayrıca çocuklarımızın yaş gruplarına göre ve
M ll Eğ t m müfredatına uygun konular şlenmekte olup, bu konularla lg l olarak
görsell ğe dayalı çeş tl deneyler, sanat etk nl kler (boya çalışmaları, kağıt şler , kolaj
çalışmaları ve yoğurma tekn kler ) yapılmaktadır.
Y ne çocuklarımızın d l gel ş mler n desteklemek amacıyla ana d l etk nl kler (h kaye,
dramat zasyon, pandom m, parmak oyunu, tekerleme, ş r, b lmece) ve müz k etk nl kler
(yaratıcı dans, müz kl dramat zasyon, şarkı söyleme, r t m çalışmaları), ps ko-motor
gel ş mler n desteklemek ç n de oyun etk nl kler yapılmaktadır.
Çocuklarımızın aylık olarak boy-k lo tak b yapılmakta olup, gel ş msel düzeyler yaş
grubuna göre değerlend r lmekted r.
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Ayrıca çocuklarımızın gel ş m n n b reb r tak p ed lmes , ps ko-sosyal, duygusal ve b l şsel
gel ş m n zlenmes , olumlu benl k ve k ş l k gel ş m n n desteklenmes amacıyla
“ps koloj k danışmanlık” h zmet ps kolog aracılığıyla ver lmekted r. Ps kolog 5-6 yaş
arası çocuklarımızın lköğret me; yan akadem k hayatta kend s nden beklenen becer ler
ne derece gel şt rd ğ ne ve okulun gerekt rd ğ kurallara hazırlıklı olmalarını sağlayacak
özell kler n n ve başarılarının ne düzeyde olduğuna karar vermek üzere “Metropol tan
Okul Olgunluğu Test ”n uygulamaktadır. Bunun yanı sıra çocuklarımızın gel ş mler yle
lg l b lg vermek amacıyla a lelerle görüşmeler düzenlemekted r.
Bakımev dışı sosyal faal yet olarak da,
çocuklarımıza bel rl aralıklarla s nema, t yatro,
müze gezme g b etk nl kler düzenlenmekted r.
Çocukların toplumsal değerler n fark etmeler
ve kazanmaları ç n dönem dönem yaşlı bakım
evler z yaret ed lmekted r.

31.01.2019
15.03.2019
18.03.2019
22.03.2019
27.03.2019
23.04.2019
16.05.2019
19.05.2019
01.10.2019
29.10.2019
30.10.2019
06.11.2019
08.11.2019
12.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
12.12.2019
20.12.2019
25.12.2019
27.12.2019

YIL BOYU GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
Yerel Yönet m İdarec ler İle Tanışma
İzm r Kültürpark Sanat Sahnes / Kukla Göster s
Çanakkale Zafer Bakım Ev nde Kutlandı
Yaşlılar Haftası Sebeb yle Özel Başkanoğlu Urla Yaşam Konakları Z yaret Ed ld
Kütüphane Haftası Sebeb yle Urla S h rl K tapev ne g d ld .
Ulusal Egemenl k ve Çocuk Bayramı Atatürk Kültür Merkez nde Kutlandı
Urla Bademler Doğal Yaşam Köyüne G d ld .
Atatürk’ü Anma, Gençl k ve Spor Bayramı Bakım Ev m zde Kutlandı
İtfa yec ler Haftası Sebeb yle Urla İtfa yes Z yaret Ed ld
Cumhur yet Bayramı, 25 Ek m günü Bakım Ev m zde Kutlandı
Deprem S mülasyon Tırına G d ld
Çeşmealtı Semt Merkez ne Zeyt n Hasadı İç n G d ld
10 Kasım Atatürk’ü Anma Tören Bakım Ev m zde Yapıldı
Urla Kuşçular Köyü Botan k Bahçes ne G d ld
Engell Hakları Günü Dolayısıyla “Engel Anlayalım” Konulu Drama
Gerçekleşt r ld .
Bakım Ev m zde Uzay Sınıfı Oluşturuldu
Yerl Malı Haftası Bakım Ev m zde Kutlandı
A lelere Yılbaşı Kartı Göndermek Üzere PTT’ye g d ld .
Çeşmealtı Semt Merkez nde Nes l Buluşmaları Yapıldı / Ahşap Boyama Atölyes
Düzenlend .
Beled yem z n Camları Yılbaşı İç n Süslend

Bütün bu faal yetler sonucunda; Türk M ll
Eğ t m n n genel amaçlarına ve lkeler ne uygun
olarak, çocukların Atatürk, vatan, m llet,
bayrak, a le ve nsan sevg s n ben mseyen m ll
ve manev değerlere bağlı kend ne güvenen,
çevres yle y let ş m kurab len dürüst, lkel ,
çağdaş, düşüncel , hak ve sorumluluklarını
b len, saygılı ve kültürel çeş tl l k ç nde hoş
görülü b reyler olarak yet şmeler ne temel
hazırlamak amaçlanmaktadır.
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6. Semt Merkezler
Kadınların kamusal alanda var olab lmes , yerelde sorunların tesp t ed lmes , çocuklar ve
kadınlar öncel kl olmak üzere çeş tl eğ t m ve atölye faal yetler n n yürütülmes ç n
açılan Semt Merkezler m zde b r eğ t m dönem çer s nde toplamda 300 den fazla kadın ve
350 ye yakın çocuk faydalanmaktadır. Mahallede var olan sorunların çözümü ç n
b lg lend rme ve yönlend rme çalışmaları yürütülmekted r.
Zeyt nalanı (2015 Ağustos), Çeşmealtı (2015), Özbek (2016), Zeyt nler (2016), Balıklıova
(2017), Torasan (2017), Gülbahçe(2018) olmak üzere 7 adet Semt Merkez m z
bulunmaktadır.
6.1. Çeşmealtı Semt Merkez
Çeşmealtı Menteş Caddes üzer nde b r el sanatları öğretmen le hafta ç beş gün h zmet
vermekted r. Hafta ç kadınlar ç n ahşap boyama, kırk yama, moza k, makrome, hed yel k
eşya atölyeler sürdürülmekted r. Ürünler n satmak steyen kadınlar üret c pazarında stant
açma mkanına sah p olmaktadır.
Beled yem zle Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüler Derneğ arasında mzalanan
protokol çerçeves nde tüm yıl boyunca dar gel rl a leler n çocukları ç n okul sonrası ders
desteğ ve çocukların gel ş mler n destekleyecek çeş tl atölyeler düzenlenmekted r.

Atölye Adı

Katılımcı
Sayısı/Yet şk n

Kırkyama -Hed yel k Eşya

22

Moza k
Makrome

25
13

Yaz Dönem Atölyeler
Semt Merkez nde yet şk n atölyeler yanı sıra çocuklar ç n de özell kle yaz dönem nde
çeş tl güçlend r c atölye çalışmaları sürdürülmekted r. Bu kapsamda aşağıdak tabloda
yer alan alanlarda çocukların z h nsel, sosyal ve b l şsel gel ş mler desteklenmekted r.

Atölye Adı

Katılımcı Sayısı / Çocuk

Hob Atölyes
Küçük Şeﬂer

45
22

İng l zce

23

Hob Atölyes

22

6.2. Zeyt nalan Semt Merkez
2015 yılı Ağustos ayında h zmete açılan Semt Merkez hafta ç beş gün h zmet
vermekted r. Kadınların el becer ler n gel şt rmekle b rl kte üret mler n satılab l r hale
get rmek steyen kadınlarla oluşturulan üret m atölyeler nde b rb r nden güzel ürünler
tasarlanmaktadır.
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İlçem zde düzenlenen şenl kler ve fest vallerde
kadınların stant açması sağlanarak, gel r elde
etmeler ne destek olunmaktadır.

Atölye Adı

Katılımcı Sayısı / Çocuk

İng l zce
Çocuk Akadem s

16
25

G tar

10

Atölye Adı
Moza k
Anne Destek Eğ t m Programı
(AÇEV İşb rl ğ le)
Takı 1. Grup
Takı 2. Grup
Res m 1. Grup (Halk Eğ t m İş B rl ğ
le)
Res m 2.Grup (Halk Eğ t m İş B rl ğ
le)
İng l zce / Yet şk n
Ev Tekst l
Ahşap Boyama

Katılımcı Sayısı /
Yet şk n
17
Çocuk :10
Kadın:15
20
25
10
15
14
15
20

6.3. Özbek Semt Merkez
2016 yılı t bar yle, faal yetler ne başlayan Özbek Semt Merkez m zde hafta ç b r gün
atölyeler düzenlenmekted r. El Sanatları Atölyes ne düzenl olarak katılan 12 kadın
bulunmaktadır. Mahallede hafta sonları açılan köy pazarında kadınlar, atölyede ürett kler
ürünler satışa sunma fırsatı bulmaktadırlar.
6.4. Torasan Semt Merkez
2017 yılı Ek m ayı t bar yle h zmete açılan semt merkez m zde İzm r Büyükşeh r
Beled yes şb rl ğ le haftada b r gün “Geleneksel El Sanatları ve Tel Kırma Kursu”
düzenlenmekted r. Kursa düzenl olarak katılan 12 kadın bulunmaktadır. Torasan
Mahallem zde bulunan Kadın Üret c Pazarında stant açan kadınlarla dönem dönem b r
araya gelerek değerlend rme toplantıları yapılmaktadır. Kadınlar kurslarda ürett kler
ürünler satışa sunma mkanı bulmaktadırlar.
6.5. Gülbahçe Semt Merkez
2018 yılı çer s nde faal yetler ne başlayan semt merkez m zde kadınlar ve çocuklar ç n
çeş tl atölyeler ve eğ t mler düzenlenmekted r. Haftada b r gün açılan üret m sınıfında
25'ten fazla kadın el becer ler n gel şt rme, hob ed nerek kend ler ne zaman ayırma fırsatı
bulmanın yanı sıra ürett kler n n satış değer n arttırmaktadırlar. Kadınların ekonom k
alanda güçlenmeler ne katkıda bulunmak ç n her hafta farklı ürün tasarımları
yapılmaktadır. Ürünler n fest valler ve fuarlarda satışa sunulab l r hale gelmes
hedeflenmekted r.
Atölyelere katılarak v zyon gel şt ren 27 kadın,
kadın g r ş m üret m ve şletme kooperat
kurarak kollekt f üret m le ekonom k hayata
akt f katılma fırsatı bulmaktadır. Beled yem z
le mzalanan protokol çerçeves nde kadınların
güçlenmeler n destekley c çalışmalarımız
sürdürülecekt r.
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Atölye Adı
Halk Oyunları
Yaratıcı Drama
Kooperat fç l k Eğ t m
El Sanatları (Tel Sarma)

Katılımcı Sayısı
12
10
27
22
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6.6. Zeyt nler Semt Merkez
Urla Halk Eğ t m Müdürlüğü şb rl ğ le Keçe Yapım Kursu haftada b r gün
gerçekleşt r lmekted r. Kursta tasarlanan ürünler, köyde gerçekleşecek fest vallerde satışa
sunularak, kadınların gel r elde etmeler amaçlanacaktır.
6.7. Balıklıova Semt Merkez
2017 yılı 30 Ağustos'ta h zmete açılan Semt Merkez 'm zde Urla Halk Eğ t m Müdürlüğü
şb rl ğ le haftada b r gün “Geleneksel El Sanatları Kursu” düzenlenm şt r. Yen yılda
kadınlardan gelecek talepler doğrultusunda atölye çer kler bel rlenecekt r.
6.8. D ğer Atölye Merkezler
6.8.1. Zeyt nel Al Rıza Mete Çok Amaçlı Salon
Zeyt nel Mahallem zde bulunan çok amaçlı
salonda haftanın b r günü Halk Eğ t m
Müdürlüğü şb rl ğ le “Keçe Yapım Kursu”
düzenlenmekted r. Atölyes düzenl olarak katılan
12 kadın bulunmaktadır.
6.8.2. Barbaros Köyü Zübeyr Zühtü Erzan
Kütüphanes
Barbaros Mahallem zde bulunan ve uzun yıllardır
köy kütüphanes olarak kullanılan b nada haftada
b r gün atölyeler düzenlenmekted r. Önümüzdek
yıl kadınlardan gelen talepler değerlend rmeye
alınarak, atölye çer kler b rl kte bel rlenecekt r.
6.8.3. Urla Merkez Dersl k
Beled yem z Ek H zmet B nasında bulunan
dersl klerde kadınlar ve çocuklar ç n çeş tl
atölyeler düzenlenmekted r.
El becer ler gel şt rme, hob ed nme, kend ne
kal tel zaman ayırma ve ürett kler n n satış
değer n arttırma amacı le el sanatları atölyeler ne
olan lg yıl boyunca artarak devam etmekted r.
Alanında uzman eğ tmenler m z aracılığıyla
unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el şler m z
kadınlar yen den canlandırmaktadır. Farklı tekn k
ve malzemeler b r arada kullanan kadınlar hem
kend ler hem sevd kler ç n b rb r nden güzel
hed yel k eşya tasarımı yapmaktadırlar.
Meslek ed nd rme amacı le Urla Halk Eğ t m
Müdürlüğü şb rl ğ le geçt ğ m z yıl açtığımız C lt
Bakımı Kursu'na kayıtlı 18 kadın bulunmaktadır.
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Beled yem z Spor Salonunda gerçekleşen P lates
Atölyes nde kadınlar egzers z yaparak omurga
rahatsızlıklarını g derme, doğru duruş poz syonu
kazanma, ortoped k rahatsızlıklardan korunma g b
faydalar sağlamaktadırlar. P lates Atölyes ne 100
kadın katıldı.

Bu yıl lk defa İzm r Büyükşeh r Beled yes şb rl ğ
le açtığımız Rusça Kursu'na vatandaşlarımızdan lg
oldukça yoğundu.
Yıl boyunca merkez dersl kler m zde sürdürülen
atölye çalışmalarına a t ver ler aşağıdak tabloda yer
almaktadır.
Atölye Adı

Katılımcı Sayısı

İng l zce A1

21

İng l zce A2

16

İng l zce Çocuk

12

Atölye Çalışmaları

50

Kat-ı

17

Res m 1.Grup (Halk Eğ t m Md. İşb rl ğ le)

10

Res m 2.Grup (Halk Eğ t m Md. İşb rl ğ le)

11

Makrome 1. Grup

14

Makrome 2. Grup

13

Ev Tekst l

14

Rusça

30

El Sanatları (Tel Sarma)

12

Rusça Çocuklar

5

C lt Bakımı ve Temel Makyaj (Halk Eğ t m İş B rl ğ le)

18

Ahmet Söylemez Spor Tes sler
Temmuz ayı t bar yle müdürlüğümüzce düzenl olarak h zmet vermeye başlayan spor
tes s nde; Basketbol, Futbol ve Ten s branşları ç n alanlar oluşturulmuştur. Spor
tes sler nde son altı ayda 3600 k ş ye h zmet ver lm şt r. Spor tes sler n n çalışma programı
aşağıda yer almaktadır.
Yaz aylarında hafta ç 08.30-23.00 ; Hafta sonu 11.00-23.00
Kış aylarında hafta ç 08.30-21.30 , Hafta sonu 09.30-21.30
7. İşb rl ğ Faal yetler
7.1. İsmet Vural Kadın Konuk Ev
A le ç ş ddete maruz kalan kadınların ve varsa çocuklarının güvenl kler n n sağlanarak,
sağlıklı b r ortamda korunma ve barınmalarının gerçekleşt r ld ğ İsmet Vural Kadın
Konuk Ev , İzm r A le Çalışma ve Sosyal H zmetler Müdürlüğü'ne dört yıl süre le (20192023) tahs s ed lm ş olup, 12 kadın 13 çocuk kapas tes le h zmet vermekted r.
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7.2. S.S. Urla Kadın G r ş m Üret m ve İşletme Kooperat ﬁ
Merkezde var olan Kadın Üret c Pazarı'nda stant açan kadınları kolekt f çalışmaya ve
örgütlü b r yapıya dah l etmek ﬁkr yle yola çıkılarak 2014 yılının Aralık ayında
Beled yem z n kurucu ortaklığı le S.S. Urla Kadın G r ş m Üret m ve İşletme Kooperat ﬁ
kurulmuştur. Kooperat ﬁn 175 ortağı bulunmaktadır.
7.3. Gülbahçe Kadın G r ş m Üret m ve İşletme Kooperat ﬁ
2019 yılı N san ayında kurulan kooperat f le Ek m ayında protokol mzalanmıştır.
Gülbahçe Semt Merkez nde çalışmalarını sürdürmekted r. Kuruluş aşamasında rehberl k
ve danışmanlık h zmetler ver lm ş, eğ t m ve b lg lend rme çalışmaları yapılmıştır. Şu an
27 kadın kooperat fe ortaktır.
7.4. Urla İlçe Halk Eğ t m Merkez
İlçe Halk Eğ t m Müdürlüğü şb rl ğ le dönem dönem Tokat Yazmacılığı, Ahşap Boyama,
Tel Kırma ve Res m g b kurslar düzenlenmekted r. Kurumlar arası let ş m ve
koord nasyon çalışmaları, eğ tmenler n dar şlemler ve kursların tak b müdürlük
personel m zce yürütülmekted r.
7.5. İzm r Büyükşeh r Beled yes / Meslek Fabr kası
Geleneksel El Sanatları ve Rusça Kursları açılmıştır. 3 eğ tmen desteğ vermekted r.
Urla Eğ t m Vakfı (UREV) Protokol hazırlanmış ve mzalanmıştır. Çalışmalara
önümüzdek yıl başlanacaktır.
Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüler Vakfı gönüllü eğ tmenler aracılığıyla Çeşmealtı
Semt Merkez nde dar gel rl a leler n çocukları ç n okul sonrası ders desteğ , yaşamsal
becer ler kazandırma; ayrıca anneler güçlend rme çalışmaları sürdürülmekted r.
7.6. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ
Urla merkez dersl klerde haftada b r gün çocuklar ç n r tm çalışması devam etmekted r.
Yıl çer s nde Zeyt nalan, Balıklıova ve Gülbahçe Semt Merkezler nde şaret d l , kodlama
ve eğlencel İng l zce dersler de ver lmekted r.
7.7. Anne Çocuk Eğ t m Vakfı (AÇEV)
Personel m z eğ tmenl ğ nde Hayat Dolu Buluşmalar ve
Anne Destek Eğ t mler ver lmekted r. Eğ t me katılan
kadınların 3-6 yaş arasındak çocukları da kurulan oyun
odasında eğ t m desteğ almaktadır. 13 hafta süren Anne
Destek Programında “olumlu davranış gel şt rme, çocuk
ve a le tutumları, olumsuz davranışları değ şt rme, üreme
sağlığı ve c nsel sağlık, c nsel eğ t m g b pek çok konuya
yer ver l rken; programa 10 kadın 13 çocuk katılmıştır. 8
hafta süren “Hayat Dolu Buluşmalar Eğ t m Programı”
na se 7 kadın 6 çocuk katılmıştır.
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8. Yıl Boyunca Gerçekleşt r len Etk nl kler
Ÿ 8 Mart Dünya Emekç Kadınlar Günü dolayısıyla

Esk Tam rhane B nası' nda; Urla Beled yes Kadın
Halk Oyunları Topluluğu Göster s , Beled ye
Konservatuarı Mahurla Türk Sanat Müz ğ
Topluluğu Konser , 8 Mart' ta 8 Kadın H kayes
çer kl etk nl k düzenlend .
Ÿ Engell ler Haftası dolayısıyla 11 Mayıs'ta Urla

Kum Den z 'nde İzm r Büyükşeh r Beled yes
şb rl ğ le Engels z Spor etk nl kler düzenlend .
Masa Ten s , Bocc a, Plaj Voleybolu, Tekerlekl
Sandalye Futbol, Dalış g b alanlarda sporcular ter
döktüler.
Ÿ 5 Temmuz'da Beled yem z Kültür Müdürlüğü

şb rl ğ le Urla Meydan'da 1000 den fazla
sporcunun katılımı le Spor Şölen etk nl ğ
gerçekleşt r ld . Etk nl kte başarılı sporculara
madalyaları takd m ed ld . İlçede faal yet gösteren
her branştan sporcu ve kulüpler şölene davet
ed lerek b rl k mesajı ver ld .
Ÿ 10-12 Mayıs 2019 tar hler nde Urla M n

Meydan'da Anneler Günü dolayısıyla satış stantları
açıldı. Kadınlar yıl boyunca Semt Merkez ler nde
düzenlenen Atölye Çalışmalarında ürett ğ ürünler
satışa sunarak emekler n görünür kılma ve
ekonom k açıdan güçlenme fırsatı yakaladılar.
Ÿ 1 Kasım 2019 tar h nde Mecl s Salonunda İlçe

Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Beslenme
Eğ t m ; 25 Aralık 2019 tar h nde Serv ks Kanser
Sem ner düzenlenm şt r.
Ÿ 25 Kasım Kadına Yönel k Ş ddetle Uluslararası

Mücadele Günü dolayısıyla Atatürk Kültür
Merkez nde gerçekleşen etk nl kte;
+ “Kadın İzler ” s ml kısa ﬁlm göster m yapılmıştır.
+ Av. Saadet Kayaalp tarafından “Kadına Yönel k Ş ddete Hukuksal Bakış”
+ Gülbahçe Kadın Koop. Yön. Krl. Bşk. Semra YILDIZ tarafından “Güçlü Kadın
H kayes ”
+ Tülay BAYIR tarafından “Kadın Örgütlenmes nde Eğ t m n Önem ” konulu konuşmalar
gerçekleşt r l rken,
+ Urla Kent Konsey Kadın Mecl s önderl ğ nde öldürülen kadınların anısına ve kadın
c nayetler ne d kkat çekmek üzere “Ayakkabı Bırakma Eylem ” gerçekleşt r lm şt r.
+ Yıl boyunca gerçekleşt r len Atölye Çalışmalarına katılan kadınlarca üret len el emeğ
ürünlerden oluşan “ Kadın İzler' El Sanatları Serg s ”n n açılışı gerçekleşt r lm şt r.
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Urla Beled yes çalışanları turuncu kurdele takarak ve “kadına yönel k ş ddetle
mücadelede b zde varız” mesajı veren önlükler le gün boyunca kadın yönel k ş ddetle
mücadele alanında farkındalık çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Urla Beled yes Spor
Kulübü Futbolcuları se sahaya “Kadına Yönel k Ş ddete Hayır” pankartı le çıkarak, gün
le lg l anlamlı mesajı verm şt r.

Ÿ 3 Aralık Dünya Engell ler Günü dolayısıyla İzm r Büyükşeh r Beled yes ve Kızılay

Urla Şubes şb rl ğ le Esk Tam rhane B nası'nda günün anlam ve önem ne uygun
konuşmalar sonrasında b r d z etk nl k düzenlenm şt r. Etk nl k kapsamında Melek
İzc ler Grubu, Tekerlekl Sandalye Dans Göster s , Müz k D nlet s , Esrar Komen
Sümen Özel Eğ t m Uygulama Okulu ve Kızılay Res m ve El Sanatları Serg s
düzenlenm şt r.

Ÿ

5 Aralık Kadın Hakları Günü'nde Türk Kadınlar B rl ğ Urla Şubes şb rl ğ le tüm
Türk Kadınlar B rl ğ Türk ye şubeler nden yaklaşık 400 üyen n katılımıyla Esk
Tam rhane B nası'nda etk nl kler düzenlenm şt r. Etk nl k kapsamında Avrupa B rl ğ
Uzmanı Erdal Tek n “Avrupa B rl ğ Muktesabatında Kadın Hakları”; Gazetec Yazar
Uğur Dündar günün anlamına uygun konuşmalarını gerçekleşt rm şt r.
Müdürlüğümüz Semt Evler nde yıl boyunca üret len el emeğ ürünler ç n satış ve serg
alanı oluşturulmuş z yaretç ler n beğen ler ne açılmıştır.
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YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Ÿ Beled yem ze gelen vatandaşlarımızın karşılanması, d lekçeler n n yazılması,

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

b r mlere yönlend r lmes , talep ve / veya ş kayetler le lg l Müdürlükler le
görüşülerek mevcut sorunların çözüme ulaştırılması ve net cen n vatandaşlarımıza
let lmes .
Beled yem z n kentte yaşayan hemşer ler yle doğrudan, daha kolay, hızlı ve güven l r
let ş m kurmasını sağlamak, vatandaşların şahsen, telefon, faks ve beled yen n web
s tes üzer nden yapacakları talep ve ş kayet g b başvuruları alma adına Ek m 2017
tar h nde Hemşer İlet ş m Merkez (HİM) h zmete g rd . Halkla İl şk ler B r m merkez
olarak başvuruları alıp b r mlere yönlend rmekte, müdürlüklerden gelen cevaplarla
İşlem tak p yapmakta ve daha sonra başvuru sah b ne telefonla veya yazılı olarak en
kısa sürede dönüş yapmaktadır.
Açılan beled ye Whatsapp ş kayet hattına yazan vatandaşların ş kayet ve talepler n
alarak HİM üzer nden müdürlüklere let lmekted r.
Beled yem zce düzenlenecek olan etk nl kler n organ ze ed lmes , öneml gün ve
haftaların tak b n n yapılması ve bu günler le lg l s v l toplum örgütler yle de let ş me
geçerek etk nl kler düzenlenmes , gerçekleşt r lecek olan etk nl kler n halka
duyurulması ç n davet ye dağıtımı, af şleme, pankart, sms ve anons çalışmalarının
yapılması.
Ayrıca 05.06.2015 tar h ve 229 nolu mecl s kararı le Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü`nün alt b r m olarak "URLA BELEDİYE KONSERVATUARI "
eklenm şt r. Haftanın her günü ver len eğ t mlerde 1000 üzer çocuk ve yet şk n ders
almaktadır. Ver len Eğ t mler T yatro, Bağlama, Türk Halk Müz ğ Eğ t m , Türk Sanat
Müz ğ Eğ t m , Res m, Met n Yazarlığı, D ks yon, Halk Dansları, Bale, Modern Dans,
Halk Oyunları g b kurslarımız la h zmet ver lmekted r.

SUNULAN HİZMETLER
Basın Bürosu:
Urla Beled yes 'n n çalışmalarını, projeler n kamuoyuna yazılı ve sözlü basın aracılığıyla
duyurmak üzere oluşturulmuştur. H zmet ve çalışmaların özell ğ neden yle beled ye
bünyes nde yer alan başkan yardımcıları ve b r m müdürler le doğrudan temas kurarak
h zmet akışını esas alan b lg ve doküman sağlanır; sağlanan b lg hızlı, doğru ve etk l b r
b ç mde yazılı ve sözlü olarak günü gününe kamuoyuna duyurulur. Bu duyurma şlem
yazılı basın, yerel ve ulusal TV kanalları, nternet, sosyal medya ve radyolar aracılığı le
sağlanır.
Beled yem z ve lçem z n tanıtımı, s v l toplum kuruluşları ve d ğer tüm resm kurum ve
kuruluşlarla olan l şk ler n sürdürmek, Başkanlık makamının bu kurumlarla olan
temaslarını yakından tak p etmek, gerek rse organ zasyonlarını ve duyurularını da
yapmaktadır.
Ayrıca, yazılı ve görsel basın organlarından gelen program ve röportaj tekl fler n n
değerlend r lerek çek mler n yapılmasını sağlamaktır.
Ÿ Günlük Yayınların Tak b : Günlük olarak yayın hayatını sürdüren ulusal gazeteler,

görsel basın kanalları, nternet ve sosyal medya, aylık derg ler, per yod k olarak çıkan
bölgesel gazeteler ve bel rl aralıklarla çıkan yerel gazeteler büromuz tarafından t t z b r
şek lde tak p ed lmekted r. Beled yem z doğrudan veya dolaylı olarak lg lend ren
haberler kes lerek aynı gün arş vlenmekted r.
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Ÿ Tak p ed len yayın organlarında çıkan haberler aynı gün başkanlık makamına

sunulmakta olup, eleşt r n tel ğ taşıyan yayınlar konu le lg l müdürlüğe gönder l p
gelen cevap doğrultusunda söz konusu yayın organına Başkan adına yazılı açıklama
yapılmaktadır.
Ÿ Basın Bültenler : Beled yem z çalışmalarını ve h zmetler n büromuz, yayın
kuruluşlarına kolaylık sağlayan basın bültenler le kamuoyuna duyurma yöntem n de
kullanmaktadır. H zmet tanıtımlarında açıklayıcı b lg ler n yer aldığı gazetec l k d l
kullanılarak hazırlanan bültenler gazetelere e-posta aracılığıyla ver lmekted r.
Hazırlanan haber bültenler sosyal medya ağları ve beled yem z n nternet s tes olan
www.urla.bel.tr aracılığıyla da kamuoyunda paylaşılmaktadır.
Ÿ Ayrıca Beled yem ze a t sosyal medya hesaplarını (facebook, tw tter, youtube)
yönetmekted rler.
Ÿ Fotoğraf ve Kamera Çek mler : Büromuz tarafından beled yem z n çalışmalarının,

h zmetler n n, etk nl kler n n, Başkanımızın z yaret ve kabuller n n fotoğraflanması
yapılmaktadır.
Beled yem z çalışmalarının, h zmetler n n v deo ve fotoğraf çek mler n n yapılıp
kamuoyuna duyurulması amacı le haber hal ne get r lmes , ulusal ve yerel basın
kuruluşlarına serv s büromuz tarafından yürütülmekted r. İlçem zde bulunan kamu
kurumlarının ve s v l toplum kuruluşlarının beled yem z le ortaklaşa yaptığı faal yet ve
çalışmalara katkı sağlanmakta olup kamuoyuna duyurulması basın büromuz tarafından
gerçekleşt r lmekted r. Ayrıca, Başkan adına kutlama ve temenn mesajları, basın
kuruluşları le çalışanlarına geçm ş olsun, başsağlığı, başarı kutlama telgrafları çekmek,
yazı göndermek büromuz tarafından gerçekleşt r lmekted r.
Ÿ Graf k Tasarım: Beled yem z n etk nl kler ve tanıtımı ç n af ş, pankart, davet ye,

broşür g b görsel malzemeler n tasarımlarının yapılması, matbaa baskısının
sağlanması, ayrıca öneml günler ve öneml k ş ler n ölüm ve doğum günler nde görsel
çalışmaların hazırlanması büromuzca yapılmaktadır.
FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
ETKİNLİKLER:
* Necat Cumalı Edeb yat Ödüller
Tar h: 14.01.2019
Saat:18.00
Yer: Atatürk Kültür Merkez
Urla Beled yes ve İzm r Devlet T yatroları İşb rl ğ
Amaç: Urlalı yazar Necat Cumalı'yı anma ve yen yazarları edeb yata teşv k etme
İzm r Devlet T yatrosu ve Urla Beled yes şb rl ğ le Devlet T yatroları Urla AKM
Sahnes çatısı altında bu yıl k nc s düzenlenen “Necat Cumalı Anma ve Ödül Tören ”
yarışmasında ödüle layık görülen eserler bel rlend . Devlet T yatroları Genel Müdürü
Mustafa Kurt, Edeb Kurul Başkanı Bozkurt Kuruç, Başrej sör Hakan Ç menser,
Başdramaturg Canan Kırımsoy, İzm r Devlet T yatrosu Müdürü Levent Ulukut, Sanatçı
Sedat Şenoğlu le Dramaturglar Füsun Ataman, Pınar Merterkek ve Eren Aysan'dan oluşan
değerlend rme kurulu, yarışmaya başvuran 55 eserden 52's n şartnameye uygun bularak
lk üçe g ren eserler bel rled .
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Geçt ğ m z yıl lk kez düzenlenen Necat Cumalı oyun yazma yarışmasında b r nc l ğe
layık görülen Karden Kasaplar tarafından kaleme alınan 2018 –2019 sezonunda İstanbul
Devlet T yatrosunda Laç n Ceylan rej s yle sahneye konan ve halen göster mde olan “B r
Per Masalı; Radyum Kızları” adlı oyununun görüntüler göster ld . Ayrıca törende Necat
Cumalı'nın İzm r Devlet T yatrosunda bugüne kadar sahnelenm ş olan oyunları zley c le
paylaşıldı. Necat Cumalı'ya a t “Gömü” adlı oyununun şarkıları se canlı performans
eşl ğ nde seslend r ld .

* Ölüm Yolunda Barış İç n Yürüyenler Fotoğraf Serg s ve Sunumu
Tar h: 11-15 Mart 2019
Serg Açılış Saat : 14.00
Yer: AKM
Srebren tsa'da yaşananların fotoğraflara yansıtıldığı serg n n sah pler Ayl n Telef –
Ayşegül Çet nkalp
* Mahurla Tıp Bayramı Konser
Tar h:14.03.2019
Saat:20.30
Yer: Urla Hakan Çeken Kültür Merkez
Urla Beled yes Konservatuarı Türk Sanat Müz ğ Topluluğu Mahurla Konser
* Tanju Okan Parkı Onbaşı Ahmet Söylemez Spor Tes sler Açılışı
Tar h: 16.03.2019
Saat:19.30
Yer: İskele
Temat k b r anlayışla yen lenen Tanju Okan Parkı Urla'nın çok sayıda konuk ağırladığı
İskele Mahalles 'ne yen b r çehre kazandırdı. Tamamlanan alanda 2 adet ten s kortu, 2
basketbol sahası, yürüyüş yolları, tr bün, d nlenme ve oturma alanları, koşu parkurunun
çer s nde yer alan tes s le 100 araçlık otopark bulunuyor. Urla sporu adına yapmış olduğu
özver l çalışmalardan ve yet şt rm ş olduğu sporcular adına Ahmet Söylemez'e teşekkür
plaket ver ld . Tören n ardından İzm r Büyükşeh r Beled yes Pop Orkestrası konser
gerçekleşt .
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* Geleneksel Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı
Tar h:23-24 Mart 2019
Yer: Malgaca Pazarı, Hersekzade Hamamı, Özbek Köyü
İzm r Büyükşeh r Beled yes , Urla Beled yes , Doğal Sofra Urla, Urla Folklor ve Tur zm
Derneğ , Özbek Köyü şb rl ğ yle gerçekleşen fest val n 8'nc s kutlandı.
Fest val; kent n ot kültürünü, yerel halkın beslenme alışkanlıklarını, tüm zeng nl kler le
gen ş k tlelere ulaşmasını sağlamayı hedeflemekted r. Ot fest val n n bu yılk teması,
otların baş tacı olarak sayılan Gel nc k Otu' dur. Ş falı B tk ler le Sabun yapımı, Ekş Maya
Ekmek yapımı, Islak keçe le tanışma atölyes , Tar h Urla Kültür gez s , Urla ve Özbek
köyü üret c pazarları, Özbek Köyü kadınlar korosu ve çeş tl grupların konserler başlıca
etk nl klerd r. Her yıl daha fazla nsanın rağbet ett ğ fest valde ayrıca yöresel otları tanıma
yarışması, ot toplama g b etk nl kler de yer alıyor.

* Türk ye Enduro ve Atv Şamp yonası
Tar h: 23-24 Mart 2019
Yer: Urla Merkez – T tus Feronya
Türk ye Motos klet Federasyonu'nun (TMF) düzenled ğ T tus Feron a Motor ve Doğa
Sporları Kulübü'nün organ ze ett ğ , Urla Kaymakamlığı, Urla Beled yes desteğ yle
düzenlenen 2019 Türk ye Enduro ve ATV Şamp yonası'nın lk etabı, Burak Özel ve
Özgürcan Gözmen Urla Vefa yarışları İzm r' n Urla lçes nde 2 gün süren mücadeleler le
gerçekleşt .
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* 5. Uluslararası Urla Eng nar Fest val
Tar h: 26-27-28 N san 2019
Yer: Sanat Sokağı, Malgaca, Urla Cumhur yet Meydanı
Uluslararası Urla Eng nar Fest val üç günlük b r lezzet şölen ve karnaval havasıyla son
bulurken, lçey yüz b nlerce k ş z yaret ett .
Uluslararası 5. Urla Eng nar Fest val , üret c s nden, esnafına, çocuğundan yaşlısına
herkes n yüzünü güldürdü. Üç gün boyunca adeta nsan sel n n yaşandığı kent, yurt
dışından gelen b nlerce z yaretç y de ağırladı.
Urla Z raat Odası ve Ekonom Ün vers tes n n de paydaşları arasında yer aldığı Eng nar
Fest val 'nde 80'e yakın üret c tezgah açarak ürünler n d rek halka ulaştırdı. Urla Z raat
Odası'nın ver ler ne göre 2019 yılında lçede yaklaşık 24 m lyon baş eng nar üret ld .
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* Urla'da “Engels z Spor”
10-16 Mayıs Engell ler Haftası kapsamında düzenlenen "Engels z Spor" etk nl ğ Urla
Kum Den z 'nde gerçekleşt . Urla Beled ye Başkanı Burak Oğuz'un da katıldığı etk nl ğe
İzm r Büyükşeh r Beled yes Sosyal Projeler Da re Başkanı Dr. Aytuğ Balcıoğlu, Engell
H zmetler Şube Müdürü Mahmut Akın, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur ve
Beled ye Mecl s Üyeler katıldı. Gerçekleşen etk nl kte spor ve sokak oyunları oynandı,
atölye çalışmaları yapıldı. Etk nl k Urla Beled yes Konservatuarı ve İzm r Büyükşeh r
Beled yes Pop Orkestrası'nın konserler le son buldu.
* 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençl k ve Spor Bayramı
Yen b r başlangıç, yen b r umut, yen b r mücadele olan 19 Mayıs'ın 100.yılı Urla'da
kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençl k ve Spor Bayramı'nın 100. yıldönümü
dolayısıyla Urla Cumhur yet Meydanı'nda düzenlenen törene Urla Kaymakamı Önder
Can, Urla Beled ye Başkanı Burak Oğuz, Cumhur yet Başsavcısı Tuncay Çel k, Gençl k ve
Spor Müdürü Hüsey n Solmaz, s yas part tems lc ler , beled ye mecl s üyeler , da re
am rler , s v l toplum örgütler , öğrenc ler ve Urla halkı katıldı. Cumhur yet
Meydanı'ndak tören çelenk sunulması, saygı duruşu ve İst klal Marşı'nın okunmasıyla son
buldu. Çelenk sunma tören n n ardından kutlama programı Urla Çok Programlı Meslek
Tekn k ve Anadolu L ses 'nde devam ett . Gençl ğe h tabe, Gençl ğ n Ata'ya cevabı,
Gençl k Marşı, günün anlam ve önem ne uygun ş rler n okunması le devam eden program
zleyenlere duygusal anlar yaşattı. İskele İlkokulu öğrenc ler n n halk oyunu ve Urla
Anadolu L ses öğrenc ler n n Otant k Zeybek Oyunu göster ler se kutlama programına
renk kattı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençl k ve Spor Bayramı kutlamaları neden yle
lçede düzenlenen ş r, kompoz syon ve spor müsabakaları yarışmalarında dereceye g ren
öğrenc lere ödüller n Kaymakam Önder Can, Garn zon Komutanı Albay Mustafa
Karabalık, Başkan Burak Oğuz, ve Başsavcısı Tuncay Çel k takd m ett .

* İş m z De Yaparız, Sanatımızı Da
Urla Beled ye Konservatuarı Beled ye Çalışanları T yatrosu tarafından sahnelenen
'İş m ze De Yaparız Sanatımızı Da' adlı t yatro göster m 24 Mayıs tar h nde Atatürk Kültür
Merkez nde gerçekleşt .
* Uçurtma Şenl ğ
Tar h:26 Mayıs 2019
Urla Beled yes ve Yaren Vakfı ortaklığında 22. Uçurtma Şenl ğ düzenlend . Ş fa
Tepes nde gerçekleşt r len etk nl ğ n amacı Çocuk Es rgeme Kurumunda kalan çocukların
uçurtma uçurarak güzel b r gün geç rmes . Çok sayıda vatandaşın katıldığı etk nl kte
baharın gel ş kutlandı, uçurtmalar uçuruldu.
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* "Urla Sporcularıyla Buluşuyor”
Tar h: 5 Temmuz 2019
Urla Beled yes 'n n düzenled ğ "Urla
Sporcularıyla Buluşuyor" etk nl ğ ne lçede
faal yet gösteren 13 spor kulübünden 1300'e yakın
sporcu katıldı. Başarılı sporcuların madalya le
ödüllend r ld ğ gece Urla Cumhur yet
Meydanı'nda düzenlend . "Urla Sporcularıyla
Buluşuyor" etk nl ğ ne lçedek 13 spor kulübünün
yönet c ler le sporcularının yanı sıra Urla CHP
İlçe Başkanı Hakan Özbadur, Urla Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet B rol Aydınhan,
sporcu gençler n a leler ve vatandaşlar katıldı.
Genç yetenekler müz k yetenekler n serg led .
* Uluslararası 8' nc Toprak Sahne T yatro
Fest val
Tar h: 16-20 Temmuz 2019
Urla Beled yes şb rl ğ nde düzenlenen
Uluslararası 8' nc Toprak Sahne T yatro Fest val
kortej yürüyüşüyle başladı. Oyuncular ve
vatandaşların yer aldığı kortejde b rb r nden lg nç
kostümler yürüyüşe damga vurdu. Koca Efeler
Zeybek Grubu göster s le Türk Kızılay Urla
Şubes 'n n "Hayata Bağlan" projes kapsamında
Engels z Yürekler Ger Dönüşüm Def les
gerçekleşt r ld . Başkan Oğuz her k ek be de
göster ler neden yle b rer teşekkür plaket verd .
Daha sonra etk nl kler Malgaca Pazarı'nda ve
Cumhur yet Meydanı'nda devam ett .
* Urla 5. Streetball Turnuvası
Tar h: 4-5 Ağustos 2019
Urla'da sokak basketbolunu sevd rmek ç n düzenlenen Streetball Turnuvası'nda 2 günde
70 maç yapıldı. Toplam 150 sporcunun katıldığı turnuvada 5 kategor de lk 3'e g renler
ödüller n alırken, Urla protokolü de sahada kıyasıya yarıştı. Ödül tören nde konuşan Urla
Beled ye Başkanı Burak Oğuz, "66 b n nüfuslu lçem zde her 60 k ş den b r l sanslı
sporcu. Bu da Urla'nın spora verd ğ önem göster yor" ded . Urla Beled yes n n, Atılgan
Kolej ve Yarımada Spor Kulübü le b rl kte düzenled ğ Urla 5' nc Streetball Turnuvası,
f nal maçıyla sona erd . Urla Tanju Okan Parkı ç ndek Onbaşı Ahmet Söylemez Spor
Tes s 'nde gerçekleşen ve 2002-2010 doğumlu yaklaşık 150 sporcunun kayıt yaptırdığı
turnuvada, üçer k ş l k takımlar, 5 kategor de k gün boyunca ter döktü.
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* Nohutalan Kavun Fest val
Tar h: 24 Ağustos 2019
İzm r, hem kavuna hem eğlenceye doydu. Bu yıl
4'üncüsü düzenlenen Nohutalan Kavun
Fest val 'nde vatandaşlar doyasıya eğlend .
Üret c ler n de ürünler n serg led ğ Fest val
boyunca yaklaşık 2 b n adet kavun satıldı. Kavun
yarışmasında se en güzel tada sah p kavunlar
seç ld .
* Urla Bağ Bozumu Şenl ğ
Tar h: 31 Ağustos 2019
Geleneksel hale gelen Urla Bağbozumu Şenl kler renkl görüntülere sahne oldu. Kortej
yürüyüşünün ardından Urla Cumhur yet Meydanı'nda üzüm sıkımı ve üzüm suyu dağıtımı
yapıldı. Urla'da yet şt r len ürünler n de serg lend ğ Şenl k, konserler ve söyleş lerle
devam ett . Geleneksel Bağbozumu Şenl kler , sabah saatler nde Urla'dak kortej
yürüyüşüyle başladı. CHP İzm r M lletvek ller Kan Beko le At la Serter' n yanı sıra İzm r
Büyükşeh r Beled ye Başkan Vek l Mustafa Özuslu, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla
Beled ye Başkanı Burak Oğuz, Urla Şarap Üret c ler ve Bağcılar Derneğ Başkanı Can
Ortabaş le vatandaşlar katıldı. Urla Cumhur yet Meydanı'na halk dansları ek b n n
göster ler yle başlayan açılışta konuşan Urla Beled ye Başkanı Burak Oğuz, Urla'yı
tarımsal üret mde de öneml b r konuma get recekler n bel rtt . En y ürünler n de yarıştığı
şenl k akşam 20.00'de gerçekleşt r len Olten Flarmon konser le sona erd .

* Oyuk Fest val
Tar h: 6-4-8 Eylül 2019
Barbaros Köyü Oyuk Fest val 'n n s mges
olan bostan korkulukları, 4'üncü kez
z yaretç ler yle buluştu. Fest val neden yle
350 korkuluk köşe başlarına, otobüs
duraklarına, elektr k d rekler ne ve ağaç
gövdeler ne asıldı. Urla'nın Barbaros
Köyü'nde köylüler n kaybolmaya yüz tutan
kültürler n yen den canlandırmayı
amaçlayan ve 3 gün süren Barbaros Oyuk
Fest val 'Korkuluk Yürüyüşü' le başladı.
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Üç gün süren ve 8 Eylül pazar akşamı sona eren fest val kapsamında res m, fotoğraf ve el
emeğ çey zler serg lend . Ayrıca korkuluklar, “Yılın en güzel oyuğu” seç lmek ç n
b rb r yle yarıştı. Barbaros'ta esk köy yaşamını anlatan Keçe Köy serg s le Gel n Çıkarma
geleneğ konukların beğen s ne sunuldu. Dans Eden Oyuk ve belgesel göster mler ,
Barbaros Kadın Korosu, tohum topları yapımı g b etk nl kler de vatandaşlara eğlencel
saatler yaşattı.
* 12 Eylül Urla'nın Kurtuluş Şenl ğ
Tar h: 12 Eylül 2019
Yer: Urla Cumhur yet Meydanı
12 Eylül 1922 Urla'nın düşman şgal nden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları
törenlerle başladı. Tar h Mermerl Çeşme önünden başlayan kortej, marşlar eşl ğ nde Urla
Cumhur yet Meydanı'na yürüdü. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İst klal Marşı'nın
okunmasının ardından günün ve anlam önem ne l şk n konuşma gerçekleşt . Urla'nın
düşman şgal nden kurtuluşunun 97'nc yılında sahne alan İzm r Mal Müşav rler Odası
(İZSMMMO) Orkestrası GRUP PUNTA verd ğ konserle Urla Cumhur yet Meydanı'ndak
yaklaşık 5 b n zley c ye coşkulu anlar yaşattı. Konser n ardından Anadolu Ateş Dans
Göster s gerçekleşt .

* Samud Baba Anma Tören
Tar h: 14-15 Eylül 2019
Yer: Samud Baba Türbes
Urla Beled yes , Alev Kültür Dernekler Urla
Şubes ve Alev Bektaş Federasyonu İzm r
B leşenler şb rl ğ yle düzenlenen 8. Urla
Samud Baba Anma Törenler 14-15 Eylül
günler nde Samut Baba türbes nde yapıldı.
Törende türkü d nlet ler , semah duası ve semah
göster m gerçekleşt .
* 19 Eylül Gaz ler Günü Çelenk Sunma
Tören
Tar h: 19 Eylül2019
Yer: Urla Cumhur yet Meydanı
19 Eylül Gaz ler Günü programı, Urla
Cumhur yet Meydanında yapılan törenle
başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunma le
başlayan program saygı duruşu ve İst klal
Marşı'nın okunması le devam ett .
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* Muhtarlar Günü Yemeğ
Urla Beled yes "19 Ek m Muhtarlar Günü" kapsamında Urla'da görev yapan muhtarlara
yemek düzenled . Urla Beled ye Başkanı Burak Oğuz, "19 Ek m Muhtarlar Günü"
kapsamında yemekl kutlama etk nl ğ düzeled . Muhtarlar Günü etk nl kler kapsamında
düzenlenen akşam yemeğ ne Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Cumhur yet Başsavcısı
Tuncay Çel k ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Adem Aydoğdu, Urla Beled ye Başkan
YardımcılarıEm ne Sağlambaş, Yücel Işık, Erhan Kıpkıp ve İlçede görev yapan muhtarlar
eşler yle b rl kte katıldı. Beled ye Başkanı Burak Oğuz ve beled ye başkan yardımcıları
muhtarlarla b r arada oturarak görüş alışver ş nde bulundu. Günün anlam ve önem ne da r
muhtarlara plaket ver lerek b rl k ve beraberl k mesajları ver ld .
* Sünnet Şölen
Tar h: 2 Ek m 2019
Yer: Urla Cumhur yet Meydanı
Urla Beled yes ve Türk Kızılayı Urla Şubes ortaklığında bu yıl 9'uncu kez sünnet şölen
düzenlend . Sünnet Şölen , gündüz saatler nde sünnet çocuklarının şeh r turuyla başladı.
Turun ardından Urla Cumhur yet Meydanı'nda sünnet mevl d okundu. Şölen akşam Urla
Cumhur yet Meydanı'nda gerçekleşen konserlerle devam ett . 16 çocuk ç n düzenlenen
sünnet şölen ne çok sayıda Urlalı katıldı.
* Urla Felsefe Günler
Tar h: 4-5-6 Ek m 2019
Yer: Esk Tam rhane B nası
Urla Beled yes ve Urla Felsefe Gönüllüler
şb rl ğ yle düzenlenen ve üç gün süren “Urla
Felsefe Günler ” bugün Esk Tam rhane B nası'nda
gerçekleşt Bu yıl 6.sı gerçekleşen Felsefe
günler n n bu yılk teması Dünya Sorunları ve
Felsefe oldu.
* Urla Tarhana Şenl ğ
Tar h: 13 Ek m
Yer: Zeyt nler Köyü Meydanı
Saat: 11.00
Urla Beled yes le S.S Urla Kadın G r ş m Üret m ve İşletme Kooperat ﬁ öncülüğünde
Zeyt nler köy Meydanı'nda Tarhana Şenl ğ düzenlend . Urla Beled yes Konservatuarı
Türk Halk Müz ğ Korosu tarafından müz k d nlet s yapıldı. Tarhana Kazanlarının
kaynadığı etk nl kte geleneksel tarhana yapımı anlatıldı.
* Muhtarlar Günü
Tar h: 19 Ek m
Yer: Urla Cumhur yet Meydanı
19 Ek m Muhtarlar Günü çelenk sunma tören nde,
yerel demokras n n temel taşlarımızdan b r olan
muhtarlarımızın yanında olduk. Özver l
çalışmalarıyla her zaman yol arkadaşımız olan
değerl muhtarlarımızın, 19 Ek m Muhtarlar
Günü'nü bu ves le le b r kez daha kutluyorum.
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* Muhtarlara Yemek
Tar h: 19 Ek m
Yer: İskele Ur t Restoran
19 Ek m Muhtarlar Günü; kapsamında Urla'da görev yapan muhtarlara yemek düzenled .
Muhtarlar Günü etk nl kler kapsamında düzenlen akşam yemeğ nde Urla Kaymakamı
Önder Can, Urla Cumhur yet Başsavcısı Tuncay Çel k ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen
Adem Aydoğdu le Mahalle Muhtarları b r araya geld .
* 29 Ek m Cumhur yet Bayramı
Tar h: 29 Ek m 2019
Yer: 12 Eylül Stadı
Cumhur yet Bayramımızın 96. yıl dönümünü Urla'mızda coşkuyla kutladık. Urla
Kaymakamımız Önder Can, Garn zon Komutanımız Den z Albay Cem Bayram, ve Urla
Cumhur yet Başsavcımız Tuncay Çel k le b rl kte öğrenc ler m zle b r araya gelerek
yapılan yarışmalarda dereceye g renlere ödüller n takd m ett k. Cumhur yet m z n
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve s lah arkadaşlarına m nnet ve
şükranlarımızı sunar, Cumhur yet m z n kuruluşunun 96.yılını kutlarım. Ülkem z n Ulusal
Kurtuluş Savaşının ardından yaptığı devr mlerle batı meden yetler düzey ne get ren
Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda üretmeye ve çalışmaya devam edeceğ z.

* 29 Ek m Cumhur yet Bayramı M that
Körler Konser
Tar h: 29 Ek m 2019
Yer: Urla Cumhur yet Meydanı
Saat: 20.00
Urla Jandarma kavşağından başlayan 29
Ek m Cumhur yet kortej Cumhur yet
Meydanında M that Körler konser le
devam ett . Pop müz ğ n ünlü sm M that
Körler, Urla'da Cumhur yet Meydanı'nda
verd ğ konserle sevenler n coşturdu.
* Kırsalda Üret m ve İst hdam Temell Kalkınma Çalıştayı
Tar h: 1-3 Kasım 2019
Yer: Esk Tam rhane B nası
Cumhur yet Halk Part s Genel Merkez öncülüğünde, Urla Beled yes , İzm r Büyükşeh r
Beled yes ve Tarım Orman İş Send kası ş b rl ğ yle Urla'da düzenlenen “Kırsalda Üret m
ve İst hdam Temell Kalkınma Çalıştayı” sona erd . 3 gün süren çalıştayda Kırsal
kalkınmanın önem vurgulandı. Grup çalışmaları ve tartışmaların ardından çalıştayın
sonuç b ld r s okundu.
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* 2019 Yapex Restorasyon Koruma Ve Kültür M rası Fuarı
Tar h: 6-8 Kasım 2019
Yer: Konyaaltı Nazım H kmet Fuar ve Kongre Merkez
Tar h Kentler B rl ğ desteğ ve ÇEKÜL Vakfı İşb rl ğ le Antalya'da düzenlenen 2019
YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür M rası Fuarı açılışına katıldık. Antalya
Büyükşeh r Beled ye Başkanımız Muh tt n Böcek ve lçe Beled ye Başkanlarımızla
b rl kte fuarın açılışını gerçekleşt rd kten sonra fuardak lçe stantlarını gezd k. Sayın
Muh tt n Böcek' fuarda yer alan Urla Beled yes standında m saﬁr ett k. Başkanımıza,
lçem z n köklü tar h anlatarak Urlamıza özgü hed yeler verd k.
Urla Beled yes , Tar h Kentler B rl ğ tarafından düzenlenen Tar h ve Kültürel M rası
Koruma Proje ve Uygulamalarını Özend rme Yarışması'nda, “Malgaca ve Arasta Sokakları
Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım” projes yle ödül aldı. Kazanan beled yelere ödüller ,
YAPEX Antalya Fuarı'nda düzenlenen törenle ver ld .
* 10 Kasım Atatürk'ü Anma Çelenk Sunma Tören
Tar h: 10 Kasım 2019
Yer: Urla Cumhur yet Meydanı
Türk ye Cumhur yet 'n n kurucusu Ulu Önder m z Gaz Mustafa Kemal Atatürk,
aramızdan ayrılışının 81. Yılında Urla'da anıldı.
Anma programı, Urla Cumhur yet Meydanı'nda çelenk sunma tören le başladı. Törene
Urla Kaymakamı Önder Can, Garn zon Komutanı Den z Albay Cem Bayram, Urla
Beled yes Başkan Vek l Meltem Bodrumlu, Urla Cumhur yet Başsavcısı Tuncay Çel k,
beled ye mecl s üyeler , b r m müdürler , s v l toplum kuruluşlarının ve s yas part ler n
tems lc ler le Urlalılar katıldı. Çelenk sunma tören n n ardından saat 09:05'te Urla'da
hayat durdu. Cumhur yet Meydanı'ndak tören n ardından program Hakan Çeken Kültür
Merkez 'nde devam ett .

* Mahurla' dan Atamıza Konser
Tar h: 10 Kasım 2019
Yer: Atatürk Kültür Merkez
Ulu Önder Gaz Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 81. yılında Urla Beled yes
Türk Sanat Müz ğ MAHURLA Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkez 'nde sevd ğ
türküler le anıldı.
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* Urla Tek Ses: “Kadına Ş ddete Hayır”
Tar h:25 Kasım 2019
Yer: Atatürk Kültür Merkez
Saat: 14.30
Urlalı kadınlar, “25 Kasım Uluslararası
Kadına Yönel k Ş ddetle Mücadele Günü”
kapsamında düzenlenen etk nl kte b r araya
geld . Urla Beled yes , Urla Kent Konsey
Kadın Mecl s , Urla Kadın Platformu, Türk
Kızılay'ı Urla Şubes , Türk Kadınlar B rl ğ ,
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ , Urla
Üret c Kadın Kooperat ﬁ şb rl ğ yle
gerçekleşt r len etk nl ğ n ardından Kadın
İzler El Sanatları Serg s yer aldı.
* 3 Aralık Dünya Engell ler Günü
Tar h: 3 Aralık 2019
Yer: Tam rhane B nası
Farkındalık yaratmak adına 3 Aralık Dünya Engell ler Günü kapsamında Esk Tam rhane
B nasında düzenlenen etk nl k İzm r Büyükşeh r Beled yes , Urla Beled yes ve Türk
Kızılayı Urla Şubes şb rl ğ yle gerçekleşt . Performans göster ler n n yer aldığı etk nl ğ n
mesajı “herhang b r Aralık'ta değ l, her zaman yanındayız” oldu.
* Urla'da Kadın Hakları Günü Kutlandı
Tar h: 5 Aralık 2019
Yer: Urla Cumhur yet Meydanı, Tam rhane B nası
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü le Kadına Seçme ve Seç lme Hakkı'nın tanınmasının
85. yılı Urla'da kutlandı. Urla Beled yes ve Türk Kadınlar B rl ğ şb rl ğ le gerçekleşen
etk nl kler kortej yürüyüşü le başladı. Sefer h sar Beled yes Bandosu eşl ğ nde
gerçekleşen yürüyüşün ardından çelenk sunma tören yapıldı.
Cumhur yet Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunma
tören n n ardından program Esk Tam rhane
B nası'nda düzenlenen “Kadın Hakları Panel ” le
devam ett . Panel n konuşmacıları arasında Avrupa
B rl ğ Uzmanı Erdal Tek n ve Türk Kadınlar B rl ğ
Genel Başkanı Sema Kend rc Uğurman yer aldı. Usta
gazetec -yazar Uğur Dündar'da panele gelerek Urlalı
kadınlara destek verd . Toplumların gel şmes nde en
b ü y ü k p a y k a d ı n l a r a a t t r d y e n D ü n d a r,
Cumhur yete, kadınlara ve herkese büyük h zmetlerde
bulunan Türkan Saylan'ı anlattı.
* Besteler Tanju Okan İç n Yarıştı
Tar h: 12 Aralık 2019
Yer: Urla Hakan Çeken Kültür Merkez
Saat: 20.00
Urla Beled yes , Urla Kaymakamlığı ve Dokuz Eylül Ün vers tes şb rl ğ yle düzenlenen
4. Tanju Okan Pop Müz k Beste Yarışması'nın ﬁnal geces Urla Hakan Çeken Kültür
Merkez 'nde gerçekleşt .
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Yarışmanın b r nc s “Aşktan Korkma” s ml beste le Bade Kaynar Dedemen oldu. Usta
sanatçı Tanju Okan'ın yen bestelerle b r kez daha hatırlandığı geceye, Urla Kaymakamı
Önder Can, Urla Beled ye Başkanı Burak Oğuz, Urla Garn zon Komutanı Den z Albay
Cem Bayram, Urla Jandarma Komutanı Adem Aydoğdu, Akadem syenler, Sanatçılar,
Mecl s Üyeler ve Urlalılar katıldı. 10 yarışmacının besteler n seslend rd ğ ﬁnal
geces nde, sanatçı M that Körler Tanju Okan'ın şarkıları seslend rd . Yarışmanın jür
Başkanlığı'nı se Garo Mafyan yaptı.
* Türk ye Enduro ve Atv Şamp yonası
Tar h: 14-15 Aralık 2019
Yer: Urla Merkez – T tus Feronya
Türk ye Enduro ve ATV Şamp yonası'nın ﬁnal
yarışı İzm r' n Urla lçes nde 72 sporcunun
katılımıyla yapıldı. Türk ye Motos klet
Federasyonu (TMF) tarafından Urla Beled yes ,
Urla Kaymakamlığı destekler yle T tus Feron a
Motor ve Doğa Sporları Kulübü ev sah pl ğ nde
düzenlenen yarışta, seremon k start Urla
Meydanı'nda ver ld . Yeş l Sev, Doğayı Koru”
sloganıyla last k, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden
oluşan yapay parkurda sıralama turlarında yarışan
sporcular, kürsüye çıkab lmek ç n mücadele verd .
* G r tl Türkler, Urla' da Buluştu
Tar h: 15 Aralık 2019
Yer: Urla Tahaﬀuzhanes
Saat: 13.00İzm r Büyükşeh r Beled yes , Urla
Beled yes ve İzm r G r tl ler Derneğ 'n n
şb rl ğ yle 8. “Mübadelede G r t'ten İzm r'e İlk
Adım” etk nl ğ Urla Karant na Adası'nda
gerçekleşt . Yapılan etk nl kle G r tl mübad ller n
torunları Urla'nın Karant na Adası'nda yer alan
Tahaﬀuzhane' de buluştu. Etk nl k, halk oyunları
göster s ve Evr m Ateşler' n müz k d nlet s yle
devam ett . Daha sonra katılımcılar den ze çelenk
ve karanﬁl sunarak mübadelede hayatlarını
kaybedenler ç n dua ett .
* 2019'a Veda Konser
Tar h:24 Aralık 2019
Urla Musık Gönüllüler TSM Korosu 2019'a Veda
Konser Urla Atatürk Kültür Merkez 'nde
gerçekleşt . Şef Mahmut B lk yönet m nde
gerçekleşen konsere Urla Kaymakamı ve Urla
Beled yes Başkan Vek l Önder Can le Urlalı
sanatseverler katıldı. Kaymakam Önder Can
düzenlenen güzel konser ç n Şef Mahmut B lk 'ye
ve ek b ne teşekkür ederek, “2020 yılında n ce
güzel konserlerde buluşmak üzere” ded .
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* 2. El Pazarı
Yalnızca 2. El ürünler n ve ant kalarının satışının olduğu Pazar 2019 yılının Mayıs ayı
t bar yle her ayın k nc Pazar günü Esk Tam rhane b namızda yapılmaya başlanmıştır.
Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzer ne Aralık ayı t bar yle her ayın k nc ve son Pazar
günü olmak üzere ayda 2 kez yapılmaya devam ed lm şt r.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

12 Mayıs 2019
9 Haz ran 2019
14 Temmuz 2019
11 Ağustos 2019
8 Eylül 201913 Ek m 2019
10 Kasım 2019
8 Aralık 2019
29 Aralık 2019

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ:
Atatürk Kültür Merkez nde düzenlenen etk nl kler n aylara göre l stelenm ş hal aşağıda
bel rt lm şt r.
OCAK:
Ÿ 04.01.2019 İzm r Devlet T yatrosu “İk m z n Dünyası” oyunu
Ÿ 06.01.2019 İzm r Devlet T yatrosu Necat Cumalı etk nl k provası
Ÿ 09.01.2019 Ceng z Aytmatov Sosyal B l mler Anadolu L ses sunumu
Ÿ 11.01.2019 İzm r Devlet T yatrosu “Nereye” oyunu
Ÿ 13.01.2019 İzm r Devlet T yatrosu Necat Cumalı tekn k çalışması
Ÿ 14.01.2019 Necat Cumalı Ödül tören
Ÿ 16.01.2019 M ll eğ t m okullara b lg lend rme toplantısı
Ÿ 18.01.2019 Ged z Elektr k ş sağlığı b lg lend rme toplantısı
Ÿ 24.01.2019 Köy Enst tüler Kaymakamlık “ ş çevre müdürler” toplantısı
Ÿ 24.01.2019 Balıklıova Köy T yatrosu Del ler Boşandı oyunu
Ÿ 25.01.2019 Toprak Sahne Uğur Mumcu “Bugün Ne Yazsam” etk nl ğ
Ÿ 27.01.2019 Kent Konsey ADd “Demokras Şeh tler n Anma” etk nl ğ
ŞUBAT:
04.02.2019 Kaymakamlık Toplantısı
08.02.2019 Türk Kadınlar B rl ğ Muhtarlar Eğ t m
15.02.2019 İzm r Devlet T yatrosu “Nereye” oyunu
17.02.2019 Yel değ rmen T yatrosu “Keloğlan Har kalar S rk nde” oyunu
22.02.2019 Devlet T yatroları İk m z n Dünyası” Oyunu
25.02.2019 Beled ye Kreş provası
27.02.2019 Beled ye Kreş provası
28.02.2019 Beled ye Kreş provası

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

MART:
Ÿ 01.03.2019 İzm r Devlet T yatrosu Pröm yer Part s oyunu
Ÿ 03.03.2019 İzm r Devlet T yatrosu İk köyün Masalı çocuk oyunu
Ÿ 06.03.2019 İlçe Emn yet Müdürlüğü Toplantısı
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Ÿ 07.03.2019 Toprak Sahne Uğur Mumcu “Bugün Ne Yazsam” etk nl ğ
Ÿ 09.03.2019 İzm r Büyükşeh r Beled yes Sev ml Dostlar çocuk oyunu
Ÿ 11.03.2019 Ayl n Telef, Ayşegül Çet nkalp “Ölüm yolunda barış ç n yürüyenler” serg
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

açılışı
13.03.2019 Beled ye Kreş Provası
15.03.2019 İlçe Emn yet Müdürlüğü Voleybol turnuvası kura çek m
16.03.2019 Seda Altun & Hakan Akkuş n kah tören
18.03.2019 İ.B.B. Ötek k Ber k T yatrosu “H zmetç ler Oyunu”
25.03.2019 İ.B.B. Roket Yapım ve An masyon “B r Eylül Uykusu” oyunu
26.03.2019 İ.B.B. Ötek k Ber k T yatrosu “H zmetç ler Oyunu”
28.03.2019 Beled ye Kreş Provası
28.03.2019 Yılay Hakan Çeken Meslek Tekn k Anadolu L ses Konuşma sanatları

NİSAN:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

03.04.2019 Beled ye Kreş Provası
04.04.2019 Beled ye Kreş Provası
06.04.2019 T yatro Özgün İy l k Takımı oyunu
10.04.2019 Beled ye Kreş Provası
12.04.2019 Kaymakamlık Gönül Elç ler etk nl ğ provası
16.04.2019 Kaymakamlık “Toplum kalkınmasında gönül elç ler ” sem ner
16.04.2019 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ 1Yücel n ç çekler ” s nev zyon
göster s
18.04.2019 Beled ye Kreş Provası
20.04.2019 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ “ nerakt f etk l l let ş m” konferansı
22.04.2019 Beled ye Kreş Provası
26-27-28 N san 2019 Uluslararası Urla Eng nar Fest val
30.04.2019 Çeşmealtı P.M.C. İ.Ö.O t yatro provası

MAYIS:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

01.05.2019 İzm r Devlet T yatrosu provası
02.05.2019 Mahmut B lk Konser
03.05.2019 İzm r Devlet T yatrosu çocuk oyunu
03.05.2019 Çeşmealtı P.M.C. İ.Ö.O t yatro oyunu
06.05.2019 İzm r Devlet T yatrosu çocuk oyunu
07.05.2019 İlçe Tarım Müdürlüğü toplantısı
12.05.2019 Ezg Dem r p ano res tal
15.05.2019 İzm r Devlet T yatrosu Türk ye Kayası oyunu provası
16.05.2019 İzm r Devlet T yatrosu Türk ye Kayası oyunu
17.05.2019 İzm r Devlet T yatrosu Türk ye Kayası oyunu
18.05.2019 A.D.D. Konferansı
19.05.2019 Mahurla Konser
20.05.2019 Kaymakamlık Toplantısı
20.05.2019 Albay Çolak İbrah m Bey İ.Ö.O. t yatrosu
21.05.2019 Eğ t m İş K tap İmza günü
22.05.2019 Albay Çolak İbrah m Bey İ.Ö.O. t yatrosu
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Ÿ 23.05.2019 Urla Beled ye Konservatuarı Beled ye Personel “İş m de yaparım
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

sanatımı da” t yatro oyunu provası
24.05.2019 Urla Beled ye Konservatuarı Beled ye Personel “İş m de yaparım
sanatımı da” t yatro oyunu
25.05.2019 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ t yatro oyunu provası
26.05.2019 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ t yatro oyunu
27.05.2019 M ll Eğ t m Müdürlüğü Öğretmen sem ner
28.05.2019 Atatürk İ.Ö.O. t yatro göster s
29.05.2019 Albay Çolak İbrah m Bey İ.Ö.O. t yatrosu
30.05.2019 Atatürk İ.Ö.O. t yatro göster s
31.05.2019 Ç kolatam Anaokulu provası
31.05.2019 Albay Çolak İbrah m Bey İ.Ö.O. t yatrosu

HAZİRAN:
01.06.2019 Ç kolatam Anaokulu göster s
10.06.2019 Şeh t Kemal İ.Ö.O. t yatro göster s
11.06.2019 Gülten Toner res m serg s
13.06.2019 Albay Çolak İbrah m Bey İ.Ö.O. yıl sonu göster s
14.06.2019 Urla Kent Konsey Genel Kurul Toplantısı
15.06.2019 Mahmut Altuğ N kah
16.06.2019 Bosna Sancak Karadağ derneğ toplantısı
17.06.2019 Ortanca atölyes ç n ve seram k serg s
21.06.2019 Urla Beled ye Konservatuarı Beled ye Personel “İş m de yaparım
sanatımı da” t yatro oyun
Ÿ 25.06.2019 Urla Beled yes Konservatuarı Türk halk Müz ğ Konser

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

TEMMUZ:
Ÿ 01.07.2019 Gül Güney m nyatür serg s açılışı
Ÿ 12.07.2019 D lek Koç K mses z sokak hayvanları koruma derneğ res m, seram k
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

serg s
15.07.2019 15 Temmuz Demokras Şeh tler anma tören
15.07.2019 Toprak Sahne T yatro fest val provası
16.07.2019 Balıkes r Sanat Merkez Nasrett n Hoca Çocuk oyunu
17.07.2019 Ek p Atölye “N na'nın Rüyası” t yatro oyunu
18.07.2019 Ödem ş Umut T yatrosu “İk Bavul Dolusu” t yatro oyunu
19.07.2019 T yatro Mürettebat “Prens ve Rapunzel” t yatro oyunu
22.07.2019 Zuhal Andaç, İstem Coşkunsu yağlıboya res m serg s
26.07.2019 Urla Kent Konsey Kadın Mecl s toplantısı
29.07.2019 Gülen Polat, Tuğla Türküngün serg açılışı

AĞUSTOS:
Ÿ 27.08.2019 İlçe Tarım Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü “ 13 Etap Kırsal Kalkınma

yatırımlarının desteklenmes n n toplantısı
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EYLÜL:
06.09.2019 Yayla Öneş sulu boya res m serg s açılışı
08.09.2019 Toprak Sahne T yatrosu oyun provası
09.09.2019 Toprak Sahne T yatrosu oyun provası
10.09.2019 Kaymakamlık Toplantısı
12.09.2019 Türk Kadınlar B rl ğ “İlknur Güntürkün Kalıpçının sunumuyla Kahraman
Türk Kadınları ve kurtuluş serg s
Ÿ 13.09.2019 Urla İlçe Sağlık Müdürlüğü Bağımlılıkla Mücadele le lg l nt harı önleme
eğ t m
Ÿ 16.09.2019 İzm r Devlet T yatrosu Mar a'nın Gece döngüsü oyunu provası
Ÿ 30.09.2019 Toprak Sahne T yatrosu eğ t m
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

EKİM:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

12.10.2019 Urla Beled ye Konservatuarı çocuk res m serg s açılışı
12.10.2019 Urla Beled ye Konservatuarı p yano res tal
17.10.2019 İzm r devlet T yatrosu Mar a'nın Gece Döngüsü t yatro oyunu
18.10.2019 İzm r devlet T yatrosu Mar a'nın Gece Döngüsü t yatro oyunu
23.10.2019 Toprak Sahne T yatro oyunu provası
24.10.2019 İzm r devlet T yatrosu Mar a'nın Gece Döngüsü t yatro oyunu
26.10.2019 T yatro Mürettebat Prens ve Rapunzel Çocuk oyunu

KASIM:
01.11.2019 İzm r Devlet T yatrosu Türk ye Kayası t yatro oyunu
04.11.2019 Kaymakamlık Toplantısı
07.11.2019 İzm r Devlet T yatrosu Mar a'nın Gece döngüsü oyunu
09.11.2019 Hasn ye Sakallı'nın kızının n şanlısı
10.11.2019 Urla Beled ye Konservatuarı Mahurla Konser
19.11.2019 İlçe Emn yet Müdürlüğü B lg lend rme Toplantısı
20.11.2019 İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü öğretmenler b lg lend rme toplantısı
22.11.2019 İzm r Devlet T yatrosu Türk ye Kayası t yatro oyunu
25.11.2019 Urla Beled yes Kadın ve A le H zmetler Müdürlüğü Kadına Ş ddete Hayır
konulu program ve serg açılışı
Ÿ 28.11.2019 İzm r Devlet T yatrosu Türk ye Kayası t yatro oyunu

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ARALIK:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

07.12.2019 İzm r Devlet T yatrosu İk köyün masalı çocuk oyunu
13.12.2019 Urla Haz ran Hareket Ş r d nlet s
15.12.2019 Urla Beled ye Konservatuarı “Ah Smyrna'm Güzel İzm r' m” t yatro oyunu
16.12.2019 Urla Beled ye Konservatuarı “Ah Smyrna'm Güzel İzm r' m” t yatro oyunu
19.12.2019 Kaymakamlık 1Gaz ler Madalya tören ”
20.12.2019 İzm r Devlet T yatrosu Mar a'nın Gece döngüsü oyunu
24.12.2019 Mahmut B lk Konser
25.12.2019 İlçe Emn yet Müdürlüğü Traﬁk Kuralları Eğ t m
26.12.2019 İlçe Emn yet Müdürlüğü Traﬁk Kuralları Eğ t m
27.12.2019 İlçe Emn yet Müdürlüğü Traﬁk Kuralları Eğ t m
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FOTOĞRAF SANAT EVİ:
5 Ocak 2019 – Karma Serg
2 Şubat 2019 – Umut Sens n–Karma Serg
2 Mart 2019 – Somut Olmayan Kültürel M ras–(Serg ve Sunum) Ned m
DÜVENCİOĞLU
6 N san 2019 – Urla Yaşam'da İk nc Bahar-UFGD
27 N san 2019 – Urla–(Serg ve Sunum)-UFGD
25 Mayıs 2019 – M n mal–İFOD
14 Eylül 2019 – Ş r Yüklü Fotoğraﬂar–Tuncer GÖNEN
21 Eylül 2019 – Opusrea Yed nc Mühür–İFSAK
5 Ek m 2019 – Güneş n Sofrasındayız–Uğur PİŞMANLIK
26 Ek m 2019 – İstanbul ÖDTÜ Mezunlar Derneğ Fotoğraf Çalışma Grubu Karma Serg
23 Kasım 2019- İlhan DEVİRİM, Yılmaz KARAALP Fotoğraf Serg s
30 Kasım 2019 –Dalmaçya Kıyılarında 10 Gün Fotoğraf Sunumu Dr. Özlem ÇAĞLAYAN
21 Aralık 2019 – Urla'dan Çıktık Yola –UFGD Karma Serg
NECATİ CUMALI ANI VE KÜLTÜR EVİ:
2019 yılında Necat Cumalı Anı ve Kültür Ev n z yaret eden z yaretç sayısının aylara göre
dağılımı;
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URLA BELEDİYE KONSERVATUARI:
Ÿ 15 Ocak 2019 Necat Cumalı Edeb yat Ödüller Etk nl ğ Kapsamında Müz k D nlet s
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Atatürk Kültür Merkez Urla
8 Mart 2019 Dünya Emekç ler Kadınlar Günü Kapsamında – Gülbahçe Kadın
Korosuyla Gün Etk nl ğ - Urla Tam rhane B nası
8 Mart 2019 Dünya Emekç ler Kadınlar Günü Kapsamında – Gülbahçe Kadın
Korosuyla Gün Etk nl ğ - Urla Tam rhane B nası
26 N san 2019 Eng nar Fest val - Beled ye Konservatuvarı G tar ve R t m öğrenc ler
le akust k sokak konser (Sanat Sokağı)
11 Mayıs 2019 Engell ler Haftası Etk nl kler kapsamında Beled ye Konservatuvarı
G tar ve R t m öğrenc ler le konser (Urla Kum Den z )
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Ÿ 12 Mayıs 2019 Anneler Günü neden yle Özel Baskanoğlu Urla Yaşlı Bakımev nde

Konser
Ÿ 13 Mayıs 2019 Engell ler Haftası kapsamında Urla Kızılay Hayata Bağlan Engels z

Korosu- Urla Beled ye Konservatuarı –Konser Etk nl ğ –Urla Cumhur yet Meydanı
Ÿ 19 Mayıs Atatürk' ü Anma Gençl k ve Spor Bayramı kutlamalarında Çağdaş Yaşam

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Derneğ le ortaklaşa etk nl k, g tar öğrenc ler le akust k sokak konser (Urla
Cumhur yet Meydanı)
25 Haz ran 2019 Yaza Merhaba Konser - Beled ye Konservatuvarı Bağlama
öğrenc ler ve koro
5 Temmuz 2019 Urla Sporcularıyla Buluşuyor -etk nl ğ nde G tar öğrenc ler le konser
(Urla Cumhur yet Meydanı)
8 Temmuz 2019 Urla Beled yes ve KALDER le mza tören nde enstrümantal müz k
d nlet s (Urla Beled ye B nası)
14 Temmuz 2019 Urla Kızılay Hayata Bağlan Engels z Korosu Urla Beled ye
Konservatuarı le Ata Ekmeğ ve Armola Şenl ğ –Sefer h sar Konser Etk nl ğ
31 Ağustos 2019 Urla Bağbozumu Şenl kler Kapsamında Konser ve Çoçuklardan
Oluşan p yano D nlet s – Urla Cumhur yet Meydanı
31 Ağustos - 1 Eylül 2019 Urla Bağ Bozumu fest val nde Yet şk n R t m öğrenc ler le
r t m göster s , öğrenc ler ve eğ tmenlerden oluşan karma orkestra le konser (Urla
Cumhur yet Meydanı)
1 Eylül 2019 Urla Bağbozumu Şenl kler Kapsamında Konser ve Çocuklardan Oluşan
p yano D nlet s
7 Eylül 2019 Urla Barbaros Köyü Kadın Korosu Konser -Urla Barbaros Oyuk Fest val
9 Eylül 2019 Urla Kızılay Hayata Bağlan Projes Engels z Korosu Efeler Gençl k
Kampı Kuşadası Konser
14 Eylül 2019 Samud Baba Anma Etk nl ğ - Beled ye Konservatuvarı Bağlama
öğrenc ler ve koro
18 Eylül 2019 İlköğret m Haftası kapsamında Urla Kızılay Hayata Bağlan Engels z
Korosu le Albay Çolak İbrah m Bey İlkokulunda Konser
18 Eylül 2019 Urla Tarım Kalkınma Sem ner - Eğ tmenler ve Öğrenc lerden oluşan
karma grup le konser (Urla Özbek Köyü Tarım İl Kampı)
11 Ek m 2019 Tarhana Şenl ğ - Beled ye Konservatuvarı Bağlama öğrenc ler ve koro
12 Ek m 2019 Urla Beled ye Konservatuarı Öğrenc ler P yano D nlet s Urla Atatürk
Kültür Merkez
23 Kasım 2019 Urla Kızılay Hayata Bağlan Engels z Koro le Esk Foça Konser
Etk nl ğ
3 Aralık 2019 Dünya Engell ler Günü Kapsamında Urla Kızılay Hayata Bağlan
Engels z Koro İle Konser – Urla Tam rhane B nası
5 Aralık 2019 Kadın Hakları Günü - Urla Beled yes ' n n etk nl ğ nde konser (Urla
Tam rhane)
7 Aralık 2019 Dünya Engell ler Günü Kapsamında Urla Kızılay Hayata Bağlan
Engels z Koro İle Konser- Hakan Çeken Kültür Merkez
15 Aralık 2019 Urla Beled ye Konservatuarı – Urla Kızılay Hayata Bağlan Projes
Engels z Korosu – Kuşçular Köyü Konser
30 Aralık 2019 Urla Kızılay Hayata Bağlan Engels z Koro İle Urla Cezaev Çocuk
Mahkumları Konser Etk nl ğ
30 Aralık 2019 Ayşe Başkanoğlu Yaşlı Bakımev Konser Etk nl ğ
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Urla Beled ye Konservatuarı Mahurla Korosu;
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

10 Kasım 2019 Atatürk’ü Anma Konser - Urla Atatürk Kültür Merkez
19 Mayıs 2019 Gençl k Ve Spor Bayramı -Urla Atatürk Kültür Merkez
14 Mart 2019 Tıp Bayramı Konser - Urla Atatürk Kültür Merkez
8 Mart 2019 Dünya Emekç ler Kadınlar Günü Konser - Urla Esk Tam rhane B nası

Urla Beled ye Konservatuvarı Dans Bölümü;
Ÿ 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Semt evleri ve Konservatuvar yetişkin kadın Halk

Oyunları Ekibi gösterisi.
Ÿ 23 N san Kutlamaları çin Balıklıova İlkokulu ve Özbek İlkokulu müdürlerinin isteği

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

üzerine tüm1,2,3ve 4. sınıf öğrencilerine Halk Oyunları (zeybek-kaşık) çalıştırıldı ve
sergilendi.
12 Mayıs Engell ler haftası etk nl ğ çin engelli öğrencilerle dans gösterisi düzenlendi.
24 Mayıs Urla Beled ye Çalışanları T yatrosunun '' İş m z de Yaparız Sanatımızı da''
oyununun dansları yapıldı.
5 Temmuz Urla Sporcularıyla Buluşuyor Etk nl ğ nde Bale ve Zumba göster s yapıldı.
7 Eylül Barbaros Oyuk Fest val Etk nl kler nde Çocuk Halkoyunları göster s yapıldı.
5 Aralık Kadın Hakları Günü etk nl ğ nde Kadın Halkoyunları Ek b göster s yapıldı.
15 Aralık Urla Beled ye Konservatuvarı T yatro Grubunun ''Ah Symrnam Güzel
İzm r m'' oyununun dansları yapıldı.

Urla Beled ye Konservatuvarı Res m Bölümü;
Ÿ 12 Ek m Çocuklar ve Yet şk nler Karma Res m Serg s .

Urla Beled ye Konservatuvarı T yatro Bölümü;
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

24 Mayıs Urla Beled ye Konservatuvarı Beled ye Çalışanları T yatro Ek b n n '' İş m z
de Yaparız Sanatımızı da'' s ml Urla Beled ye Konservatuvarı Met n Yazarlığı
dersler nde yazılan oyunu sahnelend .
21 Haz ran Urla Beled ye Konservatuvarı Beled ye Çalışanları T yatro Ek b n n ''
İş m z de Yaparız Sanatımızı da'' s ml oyun sahnelend .
18 Tammuz Çeşme Beled yes n n steğ üzer ne Urla Beled ye Konservatuvarı Beled ye
Çalışanları T yatro Ek b n n '' İş m z de Yaparız Sanatımızı da'' s ml oyunu Çeşme 'de
sahnelend .
15 Aralık Mübadele: G r t’ ten İzm 'e İlk Adım Etk nl ğ kapsamında Urla Beled ye
Konservatuvarı T yatro Grubu '' Ah Symrnam Güzel İzm r m'' oyunu Mübad llere
sahnelend .
16 Aralık Urla Beled ye Konservatuvarı T yatro Grubu '' Ah Symrnam Güzel İzm r m''
oyunu sahnelend .
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YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
YETKİ
Bütçe ve Program Bürosu: İlg l mevzuatın verd ğ yetk ler le yetk dev rler
kapsamındak ler.
Gel r Serv s : İlg l mevzuatın verd ğ yetk ler le yetk dev rler kapsamındak ler
Stratej Gel şt rme B r m : İlg l mevzuatın verd ğ yetk ler le yetk dev rler
kapsamındak ler.
GÖREV
Bütçe ve Program Bürosu:
Ÿ Beled ye gel r ve g derler
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

le lg l muhasebe şlemler n yürütmek, gerekl kayıtları
tutmak, dönem sonu şlemler yapmak, hesapları kontrol etmek.
Beled ye g der bütçes ndek ödeneklerle lg l harcamaların kanunlara uygun olarak
yapılmasını sağlamak.
Yönet m dönem hesabını Sayıştay'a göndermek.
Beled ye adına bankalar nezd nde açılan hesapları zlemek ve uygunluğunu sağlamak.
İdaren n Performans programına l şk n çalışmaları koord ne ederek, İdare Performans
programını hazırlamak
Beled yen n zleyen k yıla a t bütçe tahm nler n çeren dare bütçes n yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak.
Kanun, tüzük ve yönetmel klerle ver len d ğer görevler yer ne get rmek.
Mevzuatı uyarınca bel rlenecek bütçe lke ve esasları çerçeves nde ayrıntılı harcama
programını hazırlamak ve h zmet gereks n mler d kkate alınarak ödeneğ n lg l
b r mlere gönder lmes n sağlamak.
Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına l şk n ver ler toplamak,
değerlend rmek ve bütçe kes n hesabı le mal stat st kler hazırlamak.
İlg l mevzuatında fade ed len görevler yer ne get rmek.

Gel r Serv s :
Ÿ Kanun ve yönetmel klerle bel rlenen beled ye gel rler n n tarh, tahakkuk ve tahs latının

yasalar çerçeves nde tak p ve tahs latlarının tak b n yapmak.
Ÿ İlg l mevzuatına st naden görevler yer ne get rmek.
Stratej Gel şt rme B r m :
Ÿ Ulusal kalkınma stratej ve pol t kaları, yıllık program ve hükümet programı

çerçeves nde daren n orta ve uzun vadel stratej ve pol t kalarını bel rlemek,
amaçlarını oluşturmak üzere gerekl çalışmaları yapmak.
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Ÿ İdaren n görev alanına g ren konularda performans ve kal te ölçütler gel şt rmek ve bu

kapsamda ver lecek d ğer görevler yer ne get rmek.
Ÿ İdaren n yönet m le h zmetler n gel şt r lmes ve performansla lg l b lg ve ver ler

toplamak, anal z etmek ve yorumlamak.
Ÿ İdaren n görev alanına g ren konularda, h zmetler etk leyecek dış faktörler ncelemek,

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

kurum ç kapas te araştırması yapmak, h zmetler n etk l l ğ n ve tatm n düzey n
anal z etmek ve genel araştırmalar yapmak.
Yönet m b lg s stemler ne l şk n h zmetler koord ne etmek.
İdaren n stratej k planının hazırlanmasını koord ne etmek ve sonuçlarının konsol de
ed lmes çalışmalarını yürütmek.
Harcama b r mler tarafından hazırlanan b r m faal yet raporlarını da esas alarak
daren n faal yet raporunu hazırlamak.
İç kontrol s stem n n kurulması, standartlarının uygulanması ve gel şt r lmes
konularında çalışmalar yapmak; üst yönet m n ç denet me yönel k şlev n n etk l l ğ n
ve ver ml l ğ n artırmak ç n gerekl hazırlıkları yapmak.

SORUMLULUK
Bütçe ve Program Bürosu: İş ve şlemler nden doğan ve lg l mevzuatın yükled ğ
sorumluluklar.
Gel r Serv s : İş ve şlemler nden doğan ve lg l mevzuatın yükled ğ sorumluluklar.
Stratej Gel şt rme B r m : Stratej Gel şt rme B r mler n n Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmel k, Üçüncü Bölüm, Stratej Gel şt rme B r mler n n İş ve İşlemler le
bel rt ld ğ üzere; Stratej Gel şt rme B r m , Stratej k Planlama ve Peformans Programı
çalışmalarının koord nasyonu, İdare faal yet raporunun hazırlanması, İç kontrol s stem ve
standartları le lg l ş ve şlemler nden sorumludur.
MÜDÜRLÜK MEVZUATI
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

5216 sayılı Büyükşeh r Beled ye Kanunu
5393 sayılı Beled ye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu
Mahall İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmel ğ
Her yıl çıkan Merkez Yönet m Bütçe Kanunları
2886 ve 4734 sayılı İhale Kanunları
2464 sayılı Beled ye Gel rler Kanunu
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs l Usulü Hakkında Kanun
Tahs lat Yönetmel ğ
Stratej Gel şt rme B r mler n n Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel k
İlg l mevzuatın görev yetk sorumluluklarının l ş kl olduğu mevzuat
Görevlend rme yapılan konulara l şk n mevzuat
Personel n n ve kamu şley ş n n tab olduğu mevzuat le d ğer lg l mevzuat.
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SUNULAN HİZMETLER
Bütçe ve Program Bürosu:
Kamu h zmet olarak mevzuatında bel rt len fonks yonlara l şk n yürütülen h zmetler.
Gel r Serv s :
Ÿ İlçe mahalle emlak b ld r mler ne a t b lg ler n n Mal H zmetler Müdürlüğü'ne bağlı
Gel r Serv s Tahakkuk B r m 'nde b lg sayar ortamında tutmak.
Ÿ 2464 sayılı Beled ye Gel rler Kanunu, 1319 sayılı Emlak Verg Kanunu ve d ğer lg l
kanunlar kapsamındak tüm gel rler n tarh, tahakkuk şlemler n Gel r Serv s olarak
yürütmek.
2464 sayılı Beled ye Gel rler Kanununda bel rt len beled ye gel rler olarak;
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

İlan ve Reklam Verg s
Eğlence Verg s
Haberleşme Verg s
Yangın S gorta Verg s
Elektr k Tüket m Verg s
Çevre Tem zl k Verg s
Emlak Verg s
İşgal Harcı
Tellallık Harcı
Çeş tl Harçlar
3194 Sayılı İmar Kanunu İle Zabıta Yönetmel ğ nce Tanz m Olunan Para Cezalarının
Maden İşletmeler Gel rler Payının
Çeş tl K ra Gel rler n
Çeş tl Bağışların
Harcamalara Katılma Paylarının
İmarla İlg l Harç Ve Ücretler n n
Beled ye Mecl s nce bel rlenen bedel/ücretler n yasalara uygun ve düzenl olarak tarh
ve tahakkuklarının yapılmasını sağlamak.

Stratej Gel şt rme B r m :
B r mde sunulan kamu h zmet şu fonks yonlar dâh l nde gerçekleşt r lmekted r; Stratej
Gel şt rme B r mler n n Çalışma Usul ve Esasları Hakkındak Yönetmel ğe göre, stratej k
yönet m ve planlama fonks yonu, performans ve kal te ölçütler gel şt rme fonks yonu,
yönet m b lg s stem fonks yonu le malî h zmetler fonks yonundak “a-1) Performans
programı hazırlıklarının koord nasyonunu sağlamak, 9) İdare faal yetler n n stratej k plan,
performans programı ve bütçeye uygunluğunu zlemek ve değerlend rmek.” (Mal
h zmetler fonks yonu le lg l olarak; lg l yönetmel k, madde4-İdareler n görev alanı ve
teşk lat yapılarına göre, bu fonks yonlar alt b r mler tarafından yürütülür.) c-1)İç kontrol
s stem n n kurulması, standartlarının uygulanması ve gel şt r lmes konularında çalışmalar
yapmak, 2) İdaren n görev alanına l şk n konularda standartlar hazırlamak,
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Ölçü ve Ayar Memurluğu:
3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu kapsamında İzm r İl Grup Merkez olarak ölçü ve ayar
h zmetler , Ölçü ve Ayar H zmetler B r m nce gerçekleşt r lmekted r.
Bütçe Değerlend rme;
2019 Mal yılı bütçe g derler n n ekonom k sınıflandırmanın 1.sev yes ne göre dağılımı
aşağıdak tablo ve graf kte bel rt lm şt r.

Personel G derler
Sosyal Güvenl k Kurumlarına Dev. Pr m
G d.
Mal ve H zmet Alım G derler
Fa z G derler
Car Transferler
Sermaye G derler
Sermaye Transferler
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Toplam Bütçe

0,00

Ver len Ödenek
25.952.500,00

Toplam Harcama
24.012.482,67

4.380.500,00

3.709.919,93

51.929.000,00
600.000,00
2.163.000,00
39.145.000,00
520.000,00
1.310.000,00
10.000.000,00
136.000.000,00

35.827.120,22
971.254,57
1.657.055,72
5.012.221,61
267.649,09
14.886,60
0,00
71.472.590,41

20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00

Personel G derler
Sosyal Güvenl k Kurumlarına Dev. Pr m
G d.
Mal ve H zmet Alım G derler

Fa z G derler

Car Transferler

Sermaye G derler

Sermaye Transferler

Borç Verme

Yedek Ödenekler

Ver len Ödenek
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Toplam Harcama

G derler n ekonom k sınıflandırmanın 1.sev yes ne ve yıllara göre dağılımı aşağıdak tablo
ve graf kte bel rt lm şt r.

Personel G derler
Sosyal Güvenl k Kurumlarına
Dev. Pr m G d.
Mal ve H zmet Alım G derler
Fa z G derler
Car Transferler
Sermaye G derler
Sermaye Transferler
Borç Verme
Yedek Ödenek
Toplam

2017
16.466.202,00

2018
19.607.142,28

2019
24.012.482,67

2.743.506,91

3.163.930,56

3.709.919,93

31.663.681,59
23.905,99
1.241.029,45
7.127.874,63
3.548.588,17
0,00
0,00
62.814.788,74

37.251.388,94
531.777,48
1.185.419,21
10.834.396,33
590.144,55
1.005.993,66
0,00
74.170.193,01

35.827.120,22
971.254,57
1.657.055,72
5.012.221,61
267.649,09
14.886,60
0,00
71.472.590,41

0,00

20.000.000,00

Personel G derler
Sosyal Güvenl k Kurumlarına
Dev. Pr m G d.
Mal ve H zmet Alım G derler

Fa z G derler

Car Transferler

Sermaye G derler

Sermaye Transferler

Borç Verme

Yedek Ödenek

2017

2018

2019
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2016
2019

Personel g derler n n ekonom k sınıflandırmanın 2.sev yes ne ve yıllara göre dağılımı
aşağıdak tablo ve graf kte bel rt lm şt r.
Memurlar
Sözleşmel
Personel
İşç ler
Geç c
Personel
D ğer
Personel
Toplam

2017
6.670.263,76

2018
9.039.351,10

2019
11.148.309,25

12.000.000,00

1.182.247,65

1.243.922,67

1.858.053,65

8.000.000,00

8.085.100,29

8.763.781,22

10.412.655,36

6.000.000,00

240.750,59

241.428,37

209.668,07

287.839,71

318.658,92

383.796,34

16.466.202,00

19.607.142,28

24.012.482,67

10.000.000,00

4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
Memurlar

Sözleşmel
Personel
2017

İşç ler

2018

Geç c
Personel

D ğer
Personel

2019

Sosyal Güvenl k Kurumlarına Devlet pr m g derler n n ekonom k sınıflandırmanın
2.sev yes ne ve yıllara göre dağılımı aşağıdak tablo ve graf kte bel rt lm şt r.

Memurlar
Sözleşmel
Personel
İşç ler
Geç c
Personel
D ğer
Personel
Toplam

2017
834.091,88

2018
1.046.304,25

2019
1.299.355,15

203.565,54

221.293,09

325.278,09

1.678.483,29

1.862.102,03

2.068.466,07

22.330,93

24.317,03

16.820,62

5.035,27

9.914,16

0,00

2.743.506,91

3.163.930,56

3.709.919,93

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Memurlar

Sözleşmel
Personel
2017

İşç ler
2018

Geç c
Personel

D ğer
Personel

2019

Mal ve h zmet alım g derler n n ekonom k sınıflandırmanın 2.sev yes ne ve yıllara göre
dağılımı aşağıdak tablo ve graf kte bel rt lm şt r.

Tüket me Yönel k Mal ve
Malzeme Alımları
Yolluklar
Görev G derler
H zmet Alımları
Tems l Tanıtma G derler
Menkul Mal, Gayr madd
Hak Alım, Bakım ve
Onarım G derler
Gayr menkul Mal Bakım
ve Onarım G derler
Tedav ve Cenaze
G derler
Toplam

2017

2018

2019

6.647.640,11

7.476.467,33

8.055.408,74

34.188,74
461.152,34
18.832.077,59
2.583.510,48

63.153,08
584.046,71
25.193.737,46
1.867.645,67

98.193,63
479.594,09
24.281.791,23
1.564.366,41

2.441.300,92

1.750.761,79

1.209.952,86

663.811,41

315.576,90

137.813,26

0,00

0,00

0,00

31.663.681,59

37.251.388,94

35.827.120,22
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Tüket me yönel k mal ve malzeme
alımlarının yıllara göre dağılım graf ğ ;

H zmet alımlarının yıllara göre dağılım
graf ğ ;
H zmet Alımları

Tüket me Yönel k Mal ve Malzeme Alımları

30.000.000,00

9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00

25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
2017

2018

2019

2017

Car transferler n ekonom k
sınıflandırmanın 2.sev yes ne ve yıllara
göre dağılımı;

Görev Zararları
Haz ne Yardımları
(Mahall İdare
Yardımları)
Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan Transferler
Hane Halkına
Yapılan Transferler
Yurtdışına Yapılan
Transferler
Gel rlerden Ayrılan
Paylar
Toplam

2018
0,00

2019
1.152.042,31

686.840,42

0,00

0,00

736.518,67

86.928,21

6.135,57

72.175,36

18.648,34

0,00

0,00

5.316,73

2019

Sermaye g derler n n ekonom k
sınıflandırmanın 2.sev yes ne ve yıllara
göre dağılımı;

2017
0,00

189.144,58

2018

358.908,88

376.725,18

394.120,13

1.241.029,45

1.185.419,21

1.657.055,72

Mamul Mal
Alımları
Menkul Sermaye
Üret m G derler
Gayr Madd Hak
Alımları
Gayr menkul
Alımları ve
Kamulaştırması
Gayr menkul
Sermaye Üret m
G derler
Menkul Malların
Büyük Onarım
G derler
Gayr menkul
Büyük Onarım
G derler
D ğer Sermaye
G derler
Toplam

2017

2018

2019

1.424.780,92

1.863.099,70

1.690.780,71

0,00

969.997,46

315.466,42

83.581,88

448.905,57

202.191,91

391.231,36

87.723,01

121.114,30

5.228.280,47

6.992.146,91

2.443.467,31

0,00

165.778,20

83.783,11

0,00

306.745,48

155.417,85

0,00

0,00

7.127.874,63

10.834.396,33

5.012.221,61

2019 Mal yılı harcamalarının, harcama kalemler ne göre dağılımı aşağıdak tablo ve
graf kte bel rt lm şt r.;

01
03
04
05
06
07
08
10

Genel Kamu H zmetler
Kamu Düzen ve
Güvenl k H zmetler
Ekonom k İşler ve
H zmetler
Çevre Koruma
H zmetler
İskan ve Toplum Refahı
H zmetler
Sağlık H zmetler
D nlenme, D n ve Kültür
H zmetler
Sosyal Güvenl k ve
Sosyal Yardım
H zmetler
Genel Toplam

Harcama
20.887.717,93

%
29,22

635.434,91

0,89

5,00%

1,29%

0,81%

3.884.592,95

5,44

13.018.659,32

18,21

27.970.648,93

39,13

578.017,25

0,81

01
03
29,22%

05
06

39,13%
0,89%
5,44%

3.573.316,59

5,00

04

18,21%

07
08
10

924.202,53

1,29

71.472.590,41
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2019 Mal yılı bütçe gel rler n n ekonom k sınıflandırmanın 1.sev yes ne göre dağılımı
aşağıdak tablo ve graf kte bel rt lm şt r.;

Verg Gel rler
Teşebbüs ve Mülk yet
Gel rler
Alınan Bağış ve
Yardımlar le Özel
Gel rler
D ğer Gel rler
Sermaye Gel rler
Alacaklardan Tahs lat
Red ve İadeler (-)
Toplam

25.729.231,55

%
36,67

13.303.299,51

18,96

0,48%
Verg Gel rler

Teşebbüs ve
Mülk yet Gel rler

245.699,81

0,35

36,67%

Alınan Bağış ve
Yardımlar le Özel
Gel rler

43,54%

30.545.750,90
336.904,80
0,00
0,00
70.160.886,57

43,54
0,48
0,00
0,00

D ğer Gel rler
18,96%
Sermaye Gel rler
0,35%

Gel rler n ekonom k sınıflandırmanın 1.sev yes ne ve yıllara göre dağılımı aşağıdak tablo
ve graf kte bel rt lm şt r.;

Verg Gel rler
Teşebbüs ve Mülk yet
Gel rler
Alınan Bağış ve
Yardımlar le Özel
Gel rler
D ğer Gel rler
Sermaye Gel rler
Alacaklardan Tahs lat
Red ve İadeler (-)
Toplam

2017
15.015.374,90

2018
21.423.727,87

2019
25.729.231,55

15.051.221,10

12.471.874,50

13.303.299,51

761.250,23

1.339.869,19

245.699,81

22.514.966,60
2.950.427,89
0,00
0,00
56.293.240,72

24.584.028,92
1.613.477,80
0,00
0,00
61.432.978,28

30.545.750,90
336.904,80
0,00
0,00
70.160.886,57

35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
Verg Gel rler

Teşebbüs ve
Mülk yet
Gel rler

Alınan Bağış ve D ğer Gel rler
Yardımlar le
Özel Gel rler
2017
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Sermaye
Gel rler
2018

2019

Verg gel rler n n, ekonom k sınıflandırmanın 2.sev yes ne ve yıllara göre dağılımı
aşağıdak tablo ve graf kte bel rt lm şt r.;

Mülk yet Üzer nden Alınan
Verg ler
Dah lde Alınan Mal ve
H zmet Verg ler
Harçlar
Başka Yerde
Sınıﬂandırılmayan Verg ler
Toplam

2017

2018

2019

10.992.246,84

16.851.796,23

19.620.196,81

2.211.381,86

3.101.049,63

4.477.006,05

1.810.708,21

1.469.386,46

1.631.828,68

1.037,99

1.495,55

200,01

15.015.374,90

21.423.727,87

25.729.231,55

25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
Mülk yet Üzer nden Dah lde Alınan Mal
Alınan Verg ler
ve H zmet Verg ler

Harçlar

2017

2018

Başka Yerde
Sınıﬂandırılmayan
Verg ler
2019

Teşebbüs ve mülk yet gel rler n n, ekonom k sınıflandırmanın 2.sev yes ne ve yıllara göre
dağılımı aşağıdak tablo ve graf kte bel rt lm şt r.;

Mal ve H zmet Satış
Gel rler
Malların Kullanma veya
Faal yette Bulunma İzn
Gel rler
Kurumlar Hasılatı
K ra Gel rler
D ğer Teşebbüs ve
Mülk yet Gel rler
Toplam

2017

2018

2019

12.938.987,93

10.161.758,81

9.862.031,71

0,00

8.000,00

10.000,00

0,00
2.002.783,17

300,00
2.125.455,69

400,00
2.806.819,82

109.450,00

176.360,00

624.047,98

15.051.221,10

12.471.874,50

13.303.299,51

14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
Mal ve H zmet
Malların
Satış Gel rler Kullanma veya
Faal yette
Bulunma İzn
Gel rler

Kurumlar
Hasılatı
2017

K ra Gel rler D ğer Teşebbüs
ve Mülk yet
Gel rler
2018

2019

2019 Mal yılı bütçes 136.000.000,00TL olup, Gel r 70.160.886,57TL ve %51,59 olarak,
G der 71.472.590,41TL ve %52,55 olarak gerçekleşm şt r.

FAALİYET RAPORU

2016
2019

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
Bütçe ve Program Bürosu
► Gel r ve G der Evraklarının Muhasebe Kaydının Tutulması
► Tal mat ve Gönderme Em rler n n Düzenlenmes
►Tesl mat Müzekkeres Düzenlenmes
►Ön Ödeme
►Memur ve İşç Maaşlarının Bankaya Gönder lmes
►İcra Nafaka Kefalet Ödemeler n n Yapılması
►Beled ye Telefon ve Elektr k Faturalarının Ödenmes
►Encümen Kararlı Yardımların Ödenmes
►Asker A le Yardımlarının Dağıtılması
►İnternet Tahs lat İşlem n n Yapılması
►Mal ye Bakanlığına Aylık M zan Ver ler n n G r ş
►Aylık Muhtasar Beyannameler n n Düzenlenmes
►Aylık Damga Verg s Beyannames Ver lmes
►Aylık Katma Değer Verg s Beyannames Ver lmes
►Aylık SGK B ld rgeler n n İnternet Ortamında Gönder lmes
►Taşınır Kayıtların Yapılması
►Taşınmaz Kayıtların Yapılması
►Taşınmaz Kültür Payının Beyanname Düzenlemes
►Mal ve H zmet Alımları İç n Geç c ve Kes n Tem nat Mektupları Kayıtlarının Tutulması
►Taşınmaz Mal K ralama İşlemler n n Geç c Tem nat Çıkışlarının Yapılması
►Mal Yıl Bütçes Hazırlanması
►Bütçe Kes n Hesabının Hazırlanması

Gel r Serv s
01.01.2019-31.12.2019 tar hler arasında 2464 Sayılı Beled ye Gel rler Kanunu 'nda
bel rt len Beled ye Gel rler n n Tarh, Tahakkuk İşlemler :
İlan ve Reklam Verg s : 1035 adet beyanname alınarak, 833.089,76TL İlan ve Reklam
Verg s tahakkuku yapıldı.
Haberleşme Verg s : 12 adet beyanname alınarak, 50.565,47TL Haberleşme Verg s
tahakkuku yapıldı.
Elektr k Tüket m Verg s : 279 adet beyanname alınarak, 3.982.218,41TL Elektr k
Tüket m Verg s tahakkuku yapıldı.
Çevre Tem zl k Verg s : 4175 mükellef, 5998 adet b ld r m bulunmaktadır. 407
mükellef m ze yoklama yapılmış, 350 adet yen b ld r m düzenlenm şt r. 833.089,76TL
Çevre Tem zl k Verg s tahakkuku yapılmıştır.
Emlak Verg s : 105717 mükellef, 241655 b ld r m bulunmaktadır. 6306 mükellef ç n;
7415 adet b na, 2731 adet arsa, 1425 adet araz olmak üzere 11571 adet yen b ld r m
alınmıştır. 73 mükellefe emekl l k 3 mükellefe gel r olmayan, 3 mükellefe engell , 1
mükellefe şeh t-gaz muaf yet uygulanmıştır. 126 adet mükellef m z ç n yoklama
yapılmıştır. 146 adet hatalı b ld r m olmak üzere 1455 adet beyana davet yapılarak tarh ve
tahakkuk şlemler tak p ed lm şt r. 22.793.636,54TL Emlak Verg s Tahakkuku
yapılmıştır.
6319 adet kurum dışı, 1460 adet kurum ç olmak üzere 7779 adet evrak gelm şt r. 6189
adet kurum dışı, 1309 adet kurum ç olmak üzere 7498 adet yazışma yapılmıştır.
01.01.2019 le 31.12.2019 tar hler arasında 52.401.397,48TL gel r tahakkuku yapılmıştır.

01.01.2019 le 31.12.2019 tar hler arasında Beled ye Gel rler nde Yapılan Tahs lat
İşlemler :
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URLA BELEDİYESİ

Tahs lat Serv s m zce yapılan çalışmalar sonucunda:
01.01.2019 le 31.12.2019 tar hler arasında Gel rler Tahakkuk/Tahs lat Serv s nce Gel r
Tahs latı aşağıdak tabloda göster lm şt r.
Tahs lat Türü
Banka
Dekontu
Posta Çek
El Makbuzu
Makbuz
Makbuz
Toplam

Ödeme
Türü

Toplam
17.538.989,96

Nak t
Nak t
Kred
Kartı
Nak t

231.575,40
0,00
11.029.732,26
15.687.284,26
44.487.581,88

Tahs ldarlar tarafından yapılan tahs lat ve ödemeler n gerekl kontrolü yapılarak
Müdürlüğümüzün Muhasebe Serv s ne b ld r lerek muhasebeleşt r lmes sağlanmaktadır.
Borçlu mükellefler m z n borçlarını süres nde ödenmemes neden yle 6183 Sayılı Amme
Alacakları Tahs l Usulü Hakkındak Kanun lg l hükümler ç n 4742 adet Ödeme Emr
düzenlenm ş ve adresler ne tebl ğ ed lm şt r. Ayrıca adres değ ş kl ğ neden yle ödeme
emr tebl ğ edemed ğ m z mükellefler m z ç n İlçe Nüfus Müdürlüğü le yazışmalar
yapılarak yen adres b lg ler ed n lm şt r.
Ödeme konusunda herhang b r g r ş mde bulunmayan mükellefler m z ç n Hac z
İşlemler başlatılmak üzere çalışmalara başlanmış ve bugün t bar le 2382 mükellef m z n
tapu, araç ve banka hesaplarına hac z şlem başlatılmıştır.
Yapılan tak p şlemler ne rağmen halen K ra ve İmar Para Cezası bulunan
mükellefler m z n s m l stes Hukuk İşler Müdürlüğüne b ld r lm şt r.
Ölçü ve Ayar Memurluğu:
İzm r Urla Beled yes hudutlarında Ölçüler ve Ayar B r m ne bağlı; Çeşme, Karaburun,
Güzelbahçe Beled yeler nde 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun tatb katına da r
çıkartılan Ölçüler n zamnames n n 12. maddes n n ve S.M.T. n n 7. maddes gereğ nce 15
gün önceden yapılan lan ve tebl gatlar üzer ne 2019 yılı senel k muayene kayıtlarına
02.01.2019 tar h nde başlamış ve 28.02.2019 tar h nde sona erm şt r. Alınan beyannameler
muayene kayıt defter ne kayıt ed lerek, ölçü sah pler ne müracaat kağıdı ver lm şt r.
S.M.T. n n 11.maddes gereğ nce Urla Grup Merkez ve gruba bağlı beled yelerden alınan
müracaat sonuçlarına göre senel k muayenelere başlamak üzere b r program yapılarak
tekn k bakımdan bağlı bulunduğumuz; İzm r İl Sanay ve Teknoloj İl Müdürlüğünce
tasd k ed len yıllık muayene programına uygun olarak 01.04.2019 tar h nde başlamıştır.
Her yıl olduğu g b bu yılda aylık çalışma raporları, İzm r İl B l m, Sanay ve Teknoloj İl
Müdürlüğüne 12 aylık sunulmuştur.
Ÿ Grup Merkez nde Yapılanlar

Urla Ölçüler ve Ayar B r m m zde kanunî süre ç nde 20 mükellef n beyanı kabul
ed lm şt r. Yıl ç nde 26 ölçü ve tartı alet n n per yod k muayenes yapılmış olup, kanun
hükümler ne uygun bulunan 26 aded damgalanmış ve alım satımda kullanılmasına
müsaade ed lm şt r. Ölçü ve Ayar B r m olarak Beled yem z n veznes ne makbuz karşılığı
toplam 370,00TL yatırılmıştır.
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Ÿ Gruba bağlı Beled yelerde Yapılanlar

Grup Merkez ne bağlı Beled yeler m zde kanunî müracaat süres ç nde 10 mükellef n
müracaatı kabul ed lm şt r.
Yıl ç nde bağlı beled yelerde 10 ölçü ve tartı aletler n n per yod k muayenes yapılmış
olup, kanun hükümler ne uygun bulunan 10 aded damgalanmış ve alım satımda
kullanılmasına müsaade ed lm şt r. Ölçüler ve ayar h zmetler olarak bağlı beled ye
vezneler ne makbuz karşılığı mükellefler 150,00TL yatırmışlardır.
Ÿ Grup Merkez ve bağlı Beled yelerde ş b ten toplu sonuçlar

Kanunî müracaat süres ç nde 30 mükellef n müracaatı alınmış ve Merkez ve Grupların
Beyanname yekünü 30 olmuştur. Normal müracaattan ş b ten beyanname yekünümüz 30
olmuştur. Urla ve Grubumuza bağlı beled yelerde gelmeyen mükellef olmamıştır. Urla
Ölçüler ve Ayar b r m olarak 30 mükellef n ş b t r lm şt r. Yıl ç nde toplam olarak 36
ölçü ve tartı alet n n per yod k muayenes yapılmış olup, kanun hükümler ne uygun
bulunan 36 aded damgalanmıştır. Yıl ç nde da rem ze 18 adet yazı gelm ş olup çeş tl
b r mlere 20 adet yazı gönder lm şt r.
2019 yılı çer s nde Urla Beled yes hudutları dah l nde ansızın muayyene tab tutulan
şyer ve ölçü aletler sayılarının aylara göre dağılımı aşağıdak tabloda bel rt lm şt r.
İşyer
sayısı
Mart
Mayıs
Haz ran
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Toplam

10
14
11
20
15
8
14
92

Ölçü
alet
(adet)
14
15
13
28
16
12
15
113

30
25
20
15
10
5
0
Mart

Mayıs

Haz ran

Ağustos

İşyer sayısı

Eylül

Ek m

Kasım

Ölçü alet (adet)

2019 yılı çer s nde ansızın muayyene tab tutulan şyer ve ölçü aletler sayılarının Urla
Beled yes Grup merkez ne bağlı olan İlçe ve Beldelere göre dağılımı aşağıdak tabloda
bel rt lm şt r.
35

İşyer
sayısı
Çeşme
Karaburun
Güzelbahçe
Toplam

28
8
21
57

Ölçü
alet
(adet)
31
9
27
67

30
25
20
15
10
5
0
Çeşme

Karaburun
İşyer sayısı

Güzelbahçe

Ölçü alet (adet)

2019 yılı çer s nde Urla Beled yes hudutları dah l nde ansızın muayyene tab î tutulan
şyer sayısı 92 ve asma teraz , masa teraz s , mey l ağırlıklı teraz , kantarlar, basküller,
elektron k teraz , elektron k baskül, p r nç tartılar, dökme tartılar, ağaç uzunluk ölçekler ,
akıcı madde ölçekler g b aletler sayısı 113 ken, lçedek ansızın muayyene tab tutulan
şyer sayısı 57 ve ölçü aletler sayısı 67 d r. Toplamda muayyene tab tutulan şyer sayısı
149 ve ölçü alet sayısı 180 d r.
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2019 yılında Gruba bağlı beled yeler n bütçeler ne st naden İzm r Sanay Teknoloj İl
Müdürlüğü tarafından hesaplanmış olan; Güzelbahçe Beled yes nden 11.708,52TL,
Çeşme Beled yes nden 33.140,64TL, Karaburun Beled yes nden 8.508,24TL katılım
paylarının Beled yem z hesabına yatırmaları hususunda ödeme yazıları gönder lm şt r.
Stratej Gel şt rme B r m :
1. Urla Beled yes 2018 Yılı Faal yet Raporunun Hazırlanması
Ÿ 5393 sayılı Beled ye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu

le Kamu İdareler nce Hazırlanacak Faal yet Raporları Hakkındak Yönetmel k
esaslarına göre: Beled yem z 2018 yılı İdare Faal yet Raporu hazırlama sürec nde,
harcama b r mler ne b r m faal yet raporu hazırlanması ç n öncel kle çağrıda
bulunulmuştur.
Ÿ Harcama b r mler nden gelen müdürlük

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

b lg ler , lg l müdürlükler le yapılan
görüşmeler ışığı altında Kamu İdareler nce
Hazırlanacak Faal yet Raporları Hakkındak
Yönetmel kte yer alan raporlama lkeler ndek
şek l ve kapsama uygun olarak konsol de
ed lm şt r.
Konsol de ed len b r m faal yet raporları tablo,
graf k, fotoğraf standartları ayarlanarak
m zanpajı (sayfa düzen ) yapılarak lg l
programda k tap hal ne get r lm şt r.
Hazırlanan İdare faal yet raporu b r m m z
tarafından Başkanlık makamına arz ed lm şt r.
Urla Beled yes 2018 yılı Faal yet Raporu
düzenlenm ş ve Beled ye Mecl s ne
sunulmuştur.
İdarem z n 2018 yılı Faal yet Raporu,
mecl s m z n kararına müteak p Beled yem z
b r mler ne ve lg l kurum ve kuruluşlara
dağıtımı yapılmış, ayrıca beled yem z n
www.urla.bel.tr adres nde de yayımlanmıştır.
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2. Urla Beled yes 2020-2024 Yılı Stratej k Planının Hazırlanması
24.12.2003 tar h ve 25326 sayılı Resm Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mal
Yönet m ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddes nde “Kamu dareler ; kalkınma planları,
Cumhurbaşkanı tarafından bel rlenen pol t kalar, programlar, lg l mevzuat ve
ben msed kler temel lkeler çerçeves nde geleceğe l şk n m syon ve v zyonlarını
oluşturmak, stratej k amaçlar ve ölçüleb l r hedefler saptamak, performanslarını önceden
bel rlenm ş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürec n zleme ve
değerlend rmes n yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratej k plan hazırlarlar. Kamu
dareler , kamu h zmetler n n sten len düzeyde ve kal tede sunulab lmes ç n bütçeler le
program ve proje bazında kaynak tahs sler n ; stratej k planlarına, yıllık amaç ve hedefler
le performans göstergeler ne dayandırmak zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır.
Stratej k Plan çalışmaları Mayıs 2019 tar h nde Üst Yönet c tarafından ç genelgen n
yayınlanması le başlamış olup, hazırlanan Stratej k Planın Cumhurbaşkanlığı Stratej ve
Bütçe Başkanlığı'na ve İç şler Bakanlığı'na gönder lmes le son bulmuştur. Bu duruma
st naden 13.05.2019 Tar h nde Stratej k Plan sürec ne l şk n Stratej k Plan Zaman
Ç zelges n de kapsayan İç Genelgen n yayımlanması le çalışmalara başlanmıştır. İlk
aşamada 17.06.2019-09.07.2019 Tar hler arasında, farklı görev tanımlarından oluşan
beled ye personel le öğleden önce ve sonra farklı gruplar le durum anal z çalışmaları
kapsamında kurumsal tar hçe, uygulanmakta olan stratej k planın değerlend r lmes ,
mevzuat anal z , üst pol t ka belgeler anal z , faal yet alanları le ürün ve h zmetler n
bel rlenmes , paydaş anal z , kuruluş ç anal z (teşk lat şeması, personel yapısı, f z k
kaynaklar, teknoloj k kaynaklar, mal yapı vb.), PESTLE anal z , GZFT anal z , tesp tler ve
ht yaçların bel rlenmes çalıştayları yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar anal z ed l p,
derlenerek durum anal z çalışması taslak hal n almıştır. Çalıştaya katılan personel le
daha öncede kurum genel nde katılım sağlanmış olan m syon, v zyon ve temel değerlere
gösterge teşk l ed lecek, fırsat ve tehd tler le güçlü ve zayıf yönler n tesp t ne yönel k
anket çalışması yen lemes yapılmıştır. Ayrıca kurum kültürü anal z çalışmaları ç n
personel n görüşler n n alındığı kurum kültürü anket çalışması yürütülmüştür.

Urla Beled yes 2020-2024 Yılı Stratej k Planı gerek kurum ç gerekse kurum dışı
paydaşlar le katılımcı b r yaklaşımla; çalıştay, anket, anal z, görüşmeler, araştırmalar,
toplantılar ve değerlend rmeler sonrasında sayfa düzen , m zanpaj tasarım vb. çalışmaları
da tamamlanarak son şekl n almıştır.
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Urla Beled yes 2020-2024 Yılı Stratej k Planı 6 Odak Alanı, 6 Amaç, 12 Hedef, 60
Faal yet, 47 Performans Gösterges , 25 Temel Performans Gösterges olmak üzere bunlara
bağlı olarak mal yetlend rme, sorumlu müdürlükler, r skler ve faal yetler n alt kırılımı
olarak projelerden oluşan b r yapı oluşturmaktadır.

3. Urla Beled yes 2020 Yılı Performans Programının Hazırlanması
Ÿ 5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Beled ye Kanunu ve

bunlara bağlı mevzuat hükümler ne uygun olarak Beled yem z m syon, v zyon, temel
lke ve pol t kalarını, amaç, hedef ve öncel kler n gözeterek 2020 Yılı İdare Performans
Programı çalışmaları yürütülmüştür.

Ÿ Performans programı hazırlama sürec nde Kamu İdareler nce Hazırlanacak Performans

Programları Hakkındak Yönetmel kte göster len usul ve esaslar le Performans
Programı Hazırlama Rehber nde göster len yönteme uygun olarak hazırlanması
yönünde harcama b r mler ne lg l destek sağlanmıştır.
Ÿ Performans Programında faal yet ve projeler oluşturulurken başka faal yet ve projelerle
çakışmamasına, kaynak ht yaçlarının gerçekç ver lere dayanılarak bel rlenmes ç n
faal yet bütçes oluşturulmasına d kkat ed lm şt r.
Ÿ Harcama b r mler tarafından yürütülecek 6 odak alanı başlığı altında 6 stratej k amaç,
12 stratej k hedef le 2020 yılı ç n 12 performans hedef ne bağlı 60 faal yet ve proje
oluşturulmuştur.
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Ÿ Harcama b r mler

le faal yet ve proje tekl fler , performans göstergeler n n
bel rlenmes , yen proje öner ler konusunda çalışma yürütülmüştür.
Ÿ Stratej Gel şt rme B r m , Harcama B r mler ve Mal H zmetler Müdürlüğü le
koord nel olarak yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan tekl f performans
programı Beled ye encümen ne sunulmuştur. Tekl f performans programı Beled ye
encümen tarafından bel rlenen bütçe tekl f ne göre düzelt lerek tasarı performans
programı olarak Beled ye mecl s ne sunulmuştur.
Ÿ Mecl s m z plan ve bütçe kom syonu tarafından görüşülen 2020 yılı Performans
Programı n ha hal mecl s m zce kabul ed lm şt r. 2020 Yılı Performans Programı
Beled yem z b r mler ne ve lg l Kamu Kurum ve Kuruluşlarına dağıtımı yapılmıştır.

4. Urla Beled yes 2019-2020 Yılı Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı Raporu
Ÿ 5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununun 55 nc maddes nde ç kontrol,

“ daren n amaçlarına, bel rlenm ş pol t kalara ve mevzuata uygun olarak faal yetler n
etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde yürütülmes n , varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî b lg ve
yönet m b lg s n n zamanında ve güven l r olarak üret lmes n sağlamak üzere dare
tarafından oluşturulan organ zasyon, yöntem ve süreçle ç denet m kapsayan malî ve
d ğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır.
Ÿ Planda 2019 yılına l şk n öngörülen eylemler n tak b sağlanarak lg l eylemler n
gerçekleşt r lmes nde b r m olarak katal zör görev yürütülmüştür.
Ÿ Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2019 yılı yarıyıl değerlend rme raporu
hazırlanarak Mal ye Bakanlığına (Bütçe ve Mal Kontrol Genel Müdürlüğüne)
gönder lm şt r. Ayrıca 2019 yılsonu raporu hazırlıkları tamamlanmış olup, yılsonu
t bar yle Mal ye Bakanlığına gönder lecekt r.
5. Urla Beled yes 2019 Yılı Kurumsal Mal Durum ve Beklent ler Raporu
5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununa göre;
Bütçe pol t kası, gel r ve g derler n zlenmes
Madde 30- Cumhurbaşkanı, merkezî yönet m bütçe kanununun uygulamasına l şk n
olarak; harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengel ve etk l b r bütçe pol t kası
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yürütmek ç n gel r ve g derlere l şk n kanun, tüzük, yönetmel k ve kararnamelerle
bel rlenm ş konularda uygulamaları düzenlemek üzere gerekl önlemler almaya,
standartları bel rlemeye, sınırlamalar koymaya, kamu st hdam pol t kasının
bel rlenmes ne ve uygulanmasına yön vermeye, bütçe harcama ve gerçekleşmeler n
zlemeye, ödenekler n dağıtım ve kullanımını bel rl esaslara bağlamaya ve bu hususlarda
kamu dareler ç n uyulması zorunlu düzenlemeler yapmaya yetk l d r.
Genel yönet m n tüm gel r ve g derler le borç ve malî mkânlarının tesp t n n ve tak b n n
yapılab lmes amacıyla, genel yönet m kapsamındak kamu dareler ve merkezî yönet m
bütçes nden yardım alan kurum, kuruluş, vakıf ve dernekler le benzer teşekküller; gel r ve
g der tahm nler n , malî tablolarını, b rb rler yle olan borç ve alacak durumlarını, personel
g derler ne l şk n her türlü b lg ve belgeler , sten lmes hal nde Cumhurbaşkanlığına
vermek zorundadırlar. B lg , belge ve hesap durumlarını braz etmeyen veya uygun
harcama yapmayan kamu dareler ve d ğer kuruluşlarla lg l olarak gerekl önlemler
almaya Cumhurbaşkanı yetk l d r.
(Değ ş k son fıkra: 22/12/2005-5463/10 md.) Genel yönet m kapsamındak dareler
bütçeler n n lk altı aylık uygulama sonuçları, k nc altı aya l şk n beklent ler ve hedefler
le faal yetler n ; Cumhurbaşkanlığı se merkezî yönet m bütçe kanununun lk altı aylık
uygulama sonuçları, f nansman durumu, k nc altı aya l şk n beklent ler ve hedefler le
faal yetler kapsayan malî durumu temmuz ayı ç nde kamuoyuna açıklar.
Ÿ Hazırlanan Urla Beled yes 2019

yılı Kurumsal Mal Durum ve
Beklent ler Raporu, beled yem z n
www.urla.bel.tr adres nden
kamuoyu le paylaşılmıştır.

6. Anket Çalışmaları
Anket çalışmaları; bel rlenen hedefe l şk n araştırmalar ve değerlend rmeler yapılarak
soruların hazırlanması, m zanpajı, anketler n dağıtılarak b lg lend rmen n yapılması, lg l
saha organ zasyonu, d ğer yandan data base s stem n n formüle ed lerek hazırlanması,
ver ler n şlenmes , ortaya çıkan ver ler n anal z ed lerek raporlanması aşamalarından
oluşmaktadır.
Urla Beled yes 2020-2024 Yılı
Stratej k Planı hazırlıkları kapsamında,
çalıştaya katılan personel le m syon,
v zyon ve temel değerlere gösterge
teşk l ed lecek, fırsat ve tehd tler le
güçlü ve zayıf yönler n tesp t ne
yönel k derecelend rme sağlayan 7
sorudan oluşan anket çalışması
yapılmıştır. Ayrıca kurum kültürü
anal z çalışmaları ç n personel n
görüşler n n alındığı 15 sorudan oluşan
kurum kültürü anket çalışması
yürütülmüştür.

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

URLA BELEDİYESİ

İç şler Bakanlığı Mahall İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2015 tar h ve 13316537349-4467 sayılı yazısında bel rt len 2015/8 numaralı Genelgen n 6. Maddes n n C
bend nde bel rt ld ğ şekl yle Muhtarlık İşler Müdürlüğü'nün kurulması gerekmekted r.
22.02.2007 tar hl ve 26442 sayılı Resm Gazetede yayınlanan Beled ye ve Bağlı
Kuruluşları le Mahall İdare B rl kler Norm Kadro İlke ve Standartlarına Da r
Yönetmel kte Değ ş kl k Yapılmasına İl şk n Yönetmel k doğrultusunda değ ş kl ğe
uğramıştır. Bel rt len Genelge ve Yönetmel klere st naden İdar ve Büro İşler le
Muhtarlıklar alt b r m nden oluşmak üzere Muhtarlık İşler Müdürlüğü'nün kurulmasına,
Beled ye mecl s m z n 6 Ek m 2015 tar h ve 335 sayılı kararı le karar ver lm şt r. 4 Kasım
2015 tar h nde se müdür görevlend r lmes yapılarak müdürlüğün çalışmaları
başlatılmıştır.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Müdürlüğün görevler :
Ÿ Muhtarlık İşler Müdürlüğü, İç şler Bakanlığının 2015/8 sayılı Genelges nde bel rt len

ş ve şlemler n tamamının etk n ve ver ml b r şek lde yapılmasından sorumludur.
Ÿ İç şler Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzer nden oluşturulan MUHTAR

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

BİLGİ SİSTEMİ aracılığıyla beled yem ze let len talep, ş kayet, öner ve stekler n
mevzuatta bel rt len sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
MBS har c nde muhtarlıklardan gelen (b zzat, telefonla, ma lle, d lekçe le vb) hertürlü
taleb n uygun b r me ve uygun k ş lere yönlend r lmes n sağlamak ve sonuçlarını tak p
etmek.
MBS üzer nden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, ş kayet, öner ve
steklerle lg l stat st k kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak.
Yılın bel rl zamanlarında Muhtarlarla “ st şare toplantıları” düzenlemek ve mahalle
bazlı h zmetler n değerlend r lmes n yapmak.
Beled yem z müdürlükler tarafından yapılan tüm h zmetler n mahalle bazlı
raporlanmasını sağlamak. İlg l müdürlüklerde mahalle bazlı raporlama ve arş v
oluşturulmasını sağlamak.
Beled yem zde üret len tüm h zmetlerle lg l mahalle bazlı raporlar hazırlayarak
Başkanlık Makamına sunmak.
Yürüttüğü şler le lg l düzenl olarak ver toplamak, değerlend rmek, rapor
hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan s stemler n yönet lmes ne yönel k ş ve
şlemler yürütmek.
Sorumluluğu altındak şler le lg l mal ve h zmet alımları ç n 4734 sayılı kamu hale
mevzuatına göre gerekl çalışmaları yürütmek, bu kapsamda tekn k ve dar
şartnameler n hazırlanmasını sağlamak.
İhale le yaptırılan şler n kontrol ve denet m n n yapılmasını sağlamak ve aylık hak
ed şler n onaylamak.
Müdürlük bünyes kapsamında gerçekleşt r lecek faal yetler n uygulama adımlarını ve
şlem süreçler n bel rlemek, ş akış şemalarını hazırlamak.
Müdürlüğün lg l mevzuatı gereğ nce görev, yetk ve sorumluluk alanına g ren
konularda, lg l Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda,
Başkanlık oluru le kom syonlarda yer alıp, gerekl ş ve/veya şlemler n yürütülmes n
sağlamak.
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Ÿ Yürütülen h zmetler le lg l olarak gerek doğrudan ve gerekse Beled yem z n b r mler

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

kanalıyla b ld r len talep ve ş kâyetler n ved olarak değerlend r lmes ve ş kayet
sah b n n b lg lend r lmes n n sağlanması.
Muhtarlık İşler Müdürlüğünün görev alanına g ren konularda, 5393 sayılı Beled ye
Kanunu ve lg l d ğer mevzuata dayanılarak, beled ye encümen ve mecl s ne, görüş
ve/veya karar alınması ç n yazı yazmak.
Yürüttüğü faal yetler sırasında Beled ye Müdürlükler ve d ğer Kurum ve Kuruluşlarla
etk n ve ver ml b r şb rl ğ ç nde çalışmalarını yürütmek.
Beled yen n benzer konularla lg l görevler olan d ğer b r mlerle (zabıta, kültür, fen
şler ) ortak projeler gel şt rmek ve uygulamak, lg l müdürlüklerden gelen evrakların
tak b n ve koord nasyonunu sağlamak.
Sürdürüleb l r kalkınma lkes ne uygun olarak çevren n ve tarım alanlarının
korunmasını sağlamak, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla, bu kapsamda
Beled ye Başkanı tarafından ver len görevler n yapılmasını ve sonuçlandırılmasını
sağlamak, Büyükşeh r Beled yes , İlçe Beled yeler , Muhtarlıklar, Kamu Kurum
Kuruluşları, Ün vers teler, S v l Toplum Örgütler , Z raat Odaları ve Kooperat flerle
ortak veya ayrı projeler gel şt rerek uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, bunlar
arasında şb rl ğ ve eşgüdümü sağlamak, tekn k, yasal/ dar altyapının oluşturulması
ç n çalışmalar yapmak, Beled ye Başkanlığı Makamınca onaylananların uygulamasını
yapmak.
Tarımsal h zmetler le lg l lçe sınırları çer s ndek her türlü taleb yer nde ncelemek
gerekl altyapı, etüt ve proje çalışmalarını gerçekleşt rerek üret c ye tekn k yardım ve
danışmanlık sağlamak, gerekt ğ nde bu h zmetler yaptırmak.
Stratej k plan çerçeves nde lçen n tarımsal ve kırsal gel ş m ne katkıda bulunmak.
Urla lçes sınırları çer s nde yet şt r len ve yet şt r lecek ürünlerle lg l üret m
hakkında eğ t m ver lmes amacıyla ün vers teler n desteğ le eğ t m programlarının
hazırlanması, çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürüleb l rl kle lg l
yen teknoloj ler ve b lg ler ç ftç lere ulaştırmak.
Vatandaştan gelen tarım le lg l ş kâyetler değerlend rmek ve d lekçeler cevaplamak,
Urla lçes nde tarım yapılan alanların envanter n n çıkarılmasını ve yıllık
güncellenmes n sağlamak.
Tarım alanlarının korunması ve kullanılmasına da r yönetmel k le d ğer mevzuat
çerçeves nde lçe beled yes ne ver len görevler müdürlük b lg s dah l nde yer ne
get rmek.
Tarımsal üret m alanlarındak görevler n planlanması, gel şt r lmes , desteklenmes ,
denetlenmes ve koord nasyonunu sağlamak.
Beled ye sınırları çer s ndek tarımın gel şmes ne yönel k tarımsal faal yetler le lg l
üret m sürec nde muhtarlıklar müdürlüğü tarafından ç ftç lere b lg lend rme, eğ t m
h zmetler vermek ve etk nl kler düzenlemek,
Urla lçes nde yaşam düzey n n yükselt lmes amacıyla alternat f ürün yet şt r c l ğ
eğ t mler vererek tarımsal ürün çeş tl l ğ n arttırmak,
İy tarım uygulamaları ve ekoloj k üret m le lg l eğ t m ve uygulamalı çalışmalar
yapmak.
D ğer kurum ve kuruluşlarca yapılan eğ t m faal yetler ne ve etk nl kler ne katılım
sağlamak,

187

URLA BELEDİYESİ

Ÿ Ç ftç ler n kooperat f veya b rl k şekl nde teşk latlanmasını ve kooperat fç l ğ teşv k

etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperat fler n ve b rl kler n kurulması
ç n tekn k yardımda bulunmak.
Ÿ Urla lçes sınırlarında organ k Pazar ve üret c pazarlarının kurulmasına destek
vermek,
Ÿ Toprak ve su anal zler nde numuneler n alınması konusunda üret c ye danışmanlık
h zmet vermek.
Ÿ Tarımla lg l yapılan çalışmaları basın, yayın organlarına duyurusunu yapmak.

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
1. İdar ve Büro İşler
1.1. MBS
Muhtarlarımız tarafından MBS
(Muhtar B lg S stem ) s stem
üzer nden gönder len stek, öner ve
ş kâyet d lekçeler ved l kle
cevaplandırılmaktadır.

1.2. HİM
Hemşehr ler m ze güler yüzlü,
m saf rperver, çözüm odaklı profesyonel
anlayışla h zmet vermey , Beled yem z le
hemşehr ler m z arasında köprü oluşturarak,
hızlı ve güven l r let ş m kurmayı
hedefleyen İzm r Büyükşeh r Beled yes
Hemşehr İlet m Merkez uygulaması le
müdürlüğümüze gelen stek ve ş kâyetler
ved l kle cevaplandırılmıştır.

2. Muhtarlıklar B r m
Kamu h zmetler n n etk n, ver ml ve güvenl b r şek lde sunulması, sorunların en kısa
sürede yetk l makamlara let lmes , muhtarların etk nl k ve şlevler n n arttırılarak
talepler n n sonuçlandırılması amacıyla muhtar talepler tak p ed lm ş ve
sonuçlandırılmıştır.
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2.1. İst şare Toplantıları
Beled ye Başkanımızın önderl ğ nde b r m müdürler ve mahalle muhtarları, sonuçlanan
şler n son durumunu paylaşmak, var se sorunları çözüme ulaştırmak, yen stek ve
öner ler st şare etmek amacıyla aşağıdak tar hlerde b r araya gelm şt r.
Toplantı Tar h

Toplantı Yer

Katılan MuhtarlarMahalle/Kırsal

15.04.2019

İskele-Ur t Restoran

Tüm Mahalle Muhtarları

Merkez-Mecl s Salonu

Tüm Mahalle Muhtarları

Merkez-Mecl s Salonu

Kırsal Mahalle Muhtarları

Merkez-Mecl s Salonu

Mahalle Muhtarları

Merkez-Mecl s Salonu

Kırsal Mahalle Muhtarları

Güvend k-Ur t Restoran

Tüm Mahalle Muhtarları

14.05.2019
18.06.2019
02.07.2019
28.08.2019

.

11.10.2019

2.2. Mahalle ve Muhtar Z yaretler
Müdürlüğümüz, lçe sınırları çer s nde yer alan 37 mahalle muhtarını ayda en az b r kere
z yaret etmey planlayarak aylık b r ş takv m hazırlamaktadır. Bu kapsamda 2019 yılı
çer s nde muhtarlarımıza toplam 372 adet z yaret gerçekleşt r lerek, onların talep, öner ve
ş kâyetler yer nde tesp t ed lm şt r. Alınan bu talep, öner ve ş kâyetler lg l
müdürlüklerdek lg l k ş lere let lm şt r. Yıl boyunca yapılan muhtar z yaretler n n aylara
göre dağılımı graf kte göster lm şt r.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Mahalle ve
Muhtar
Z yaretler
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2.3. “19 Ek m Muhtarlar Günü”müzü Kutladık
Muhtarlarımız ve muhtarlık müesseses n n ht yaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu
sorunlara yönel k çözüm öner ler le bu müessesen n tar hsel bağlarını koruyarak geleceğe
l şk n v zyonunun bel rlenmes ne yönel k çalışmaların yürütülmes amacıyla 19 Ek m
günü Muhtarlar Günü olarak bel rlenm ş, bu kapsamda yapılacak etk nl kler, İç şler
Bakanlığı tarafından bel rlenen esas ve usuller çerçeves nde yürütülmekted r.
Muhtarlarımız ç n yapılan bu törenler kapsamında, muhtarlarımızla b rl kte Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılmaktadır. Tören n önces nde veya sonrasında muhtarlarımıza
kahvaltı düzenlenmekted r. Hem günün anısına st naden hem de muhtarlarımızın özver l
çalışmalarına teşekkür etmek ç n kend ler ne hed yeler takd m ed lmekted r.
3. Tarımsal İşler B r m
Üret c ler n faal yetler nde yaşadıkları sorunların çözümü ç n gerekl tekn k destek
ver lm ş, gereğ nde lg l kurum ve kuruluşlar le ş b rl ğ yaparak koord nasyonlar
sağlanmıştır.
3.1. Eğ t mler
İzm r Büyükşeh r Beled yes Tarımsal H zmetler Da res Başkanlığı tarafından ''Bal ve
Alternat f Ürünler n Üret m n n Teşv k Ed lmes '' kapsamında ve Urla Beled yes
ortaklığında üret c ler m ze eğ t m ver lm şt r.
3.2. Destekler
3.2.1. Meyve F danı
İzm r Büyükşeh r Beled yes Tarımsal
H zmetler Da res Başkanlığı ''Kırsal
Kes mde Gel r Get r c Faal yetler n
Desteklenmes Kapsamında Ağaçlandırma
Projes '' ç n Urla Beled yes ortaklığında
lçem zde meyve f danları dağıtmıştır.
Projen n 1.etaplık kısmında lçem z n toprak
ve kl m ne uygun bel rlenen meyve f danları
muhtarlarımıza tesl m ed lmek üzere
dağıtılmıştır. Dağıtım kapsamında 50
üret c ye badem, cev z ve satsuma mandal na
c ns toplam 1.110 adet meyve f danı
ver lm şt r. 2020 yılı çer s nde de 2.etap
meyve f danları dağıtımı devam edecekt r.
3.3. Projeler
3.3.1. Salep Yet şt rme Projes
Bu proje lçem z n Barbaros ve B rg mahalleler m zdek tarımsal alanlarımızda katma
değer yaratmak ve bölgem z n kırsal kalkınmasını sağlamak amacıyla hayata geç r lm şt r.
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Geçm şte bölgem z n mülk yet dışı topraklarında yet şen ancak yaban koşullarda
kontrolsüz toplayıcılık faal yet n engelleyemed ğ m z salep b tk s n n yen den üret m n n
desteklenmes n sağlamak amacı le İzm r Büyükşeh r Beled yes Tarımsal H zmetler
Da res Başkanlığı'mızın destekler ve Urla Beled yes ortaklığında 24 üret c le b rl kte
b lg lend rme toplantısı yapılmış olup talepler alınmıştır. Proje kapsamında 2020 yılı
sonbahar mevs m nde salep yumrularının dağıtımı ve d k m n n yapılması
planlanmaktadır.

3.3.2. Bal Ormanı Projes
Urla Beled yes , Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzm r Orman Bölge Müdürlüğü,
İzm r T caret Borsası ortaklığında ön görüşme toplantıları yapılmış olup, protokolü
hazırlanmış olan Kuşçular mahalles nde 37 dekarlık araz ye ''Bal Ormanı'' yapılması
planlanmaktadır. Yıl çer s nde araz keş fler , koruma planlamaları ve d k m yapılacak
tıbb aromat k b tk ler n çeş t ve sayılarını bel rleme çalışmaları yapılmıştır. Projen n
amacı, Urla lçes Kuşçular mahalles nde arıcılığın gel şt r lmes , kadın üret c ler n
gel rler n n ve tarımsal çeş tl l ğ n arttırılmasıdır. Üret c ler n b lg ve becer ler n n
eğ t mle gel şt r lmes , üret c lere ekonom k düzeyde arıcılık yapab lecekler arıcılık
materyaller n n sağlanması, arıcılıkta üret len ürünler n çeş tlend r lmes , üret c gel r n n
arttırılması ve pazarlama kab l yet n n gel şt r lmes hedeflenmekted r. Proje kapsamında
üret lecek balın paketlenmes şlemler nde de kadınların st hdam ed lmes
planlanmaktadır.
3.3.3. Alternat f Ürünler Deneme Projes
B rg Mahalles 'nde mülk yet beled yem ze a t tarım araz s ne yörem ze uygun farklı
alternat f ürünler yet şt rmek amacı le 8 dekarlık b r deneme sahası oluşturulmuştur. Tarım
araz s n n 1 dekarlık alanına damlama boru sulama s stemler çek lerek bu alana daha
öncek yıl Zeyt nler Mahalles 'ndek üret c ye destek ver lerek d k lm ş olan ve olumlu
sonuçlar alınan “goj berry (kurt üzümü)'' f danı d k lm şt r. Bu yılda ekonom k değer
yüksek olan, yapraklarından çay ve ç çekler nden bal elde ed len, meyves nden se hem
kuru hem yaş olarak faydalanılan bu ürünün f danları B rg Mahalles 'nde oluşturulan bu
alana 190 adet d k lm şt r. Yıl çer s nde gözlemler ve araz çalışmalarımız doğrultusunda
ekonom k değer yüksek, lçem z n toprak ve kl m ne uygun farklı alternat f ürünler
bel rlenerek çalışmalara devam ed lecekt r.
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4. Urla Kent Tar h Kapsamında Yapılan Çalışmalar
Kent Belleğ n oluşturmak amacıyla kütüphane, arş v ve canlı tar h araştırmaları g b
çalışmalar Müdürlüğümüz bünyes nde sürdürülmekted r.
İş n Tanımı

İş n Koord nasyonu ve İş n Tak b

İş n Durumu

Sürekl

Yayın
araştırması

İzm r M ll Kütüphane, Ege Ün vers tes
Kütüphanes ve İzm r Ahmet P r şt na Kent
Arş v ve Müzes g b kütüphanelerle
let ş me geç lmes , Urla hakkında
araştırma çalışmalarının yapılması

Urla hakkındak
dokümanların araştırılması ve
tem n devam etmekted r.

Sürekl

Fotoğraf/
doküman
araştırması

Urla'nın eşrafı ve muhtarlarımız le
let ş me geç lmes ve eller nde bulunan
fotoğraf/dokümanların kopyalarının alınıp
arş vlenmes

Urla’nın ler gelenler nden,
fotoğraf ve doküman
toplanması ve arş vleme
çalışması devam etmekted r.

İş n Tar h

4.2. Destek Ver len Projeler
Fen İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen “İlçe Merkez ve Özbek Mahalles 'nde Yer Alan
Tar h Çeşme ve Çamaşırhaneler n Restorasyonu” proje ş n n “Sanat Tar h Raporu”
müdürlüğümüz tarafımızdan yazılmıştır. Proje Koord natörlüğü tarafından yürütülen,
Kültür ve Tur zm Bakanlığı tarafından düzenlenen “EDEN 2019 Avrupalı Seçk n
Dest nasyonlar Yarışması” ç n hazırlanan başvuruya destek ver lm şt r.
4.3. Yapılan Sunumlar
Ün vers teler n M marlık, Şeh r ve Bölge Planlama g b bölümler ndek öğret m üyeler ve
öğrenc ler ; kamu kurum ve kuruluşlarında görevl uzmanlar; Urla'nın kültür varlıklarını
korumaya yönel k araştırma yapan ve proje hazırlayan k ş ve grupların çalışmaları ç n
gerekl olan tar h b lg , yazılı kaynak ve s t alanları g b konuların anlatıldığı kapsamlı
sunumlar müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
Tar h

Sunum Yapılan Grup

Sunumun Konusu

28.02.2019

İstanbul Tekn k Ün vers tes

Urla Tar h ve S t Alanları

27.06.2019

MEB-Sem ner programı kapsamında
lçede görev alan tüm öğretmenler

Urla Tar h , Urla da
z yaret ed lecek alanlar

07.10.2019

B lkent Ün vers tes

Urla Tar h ve S t Alanları

10.10.2019

İzm r Yüksek Teknoloj Enst tüsü

Urla Tar h ve S t Alanları
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4.4. Yapılan Alan Z yaretler
Ün vers teler n M marlık, Şeh r ve Bölge Planlama g b bölümler ndek öğret m üyeler ve
öğrenc ler ; kamu kurum ve kuruluşlarında görevl uzmanlar; Urla'nın kültür varlıklarını
korumaya yönel k araştırma yapan ve proje hazırlayan k ş ve grupların çalışmaları ç n
kenttek s t alanlarının tanıtımı ve alan z yaretler müdürlüğümüz tarafından
yürütülmekted r.
Tar h

Z yaret Eden

Z yaret Ed len Alan

12.02.2019

Dokuz Eylül Ün vers tes

Kentsel S t Alanı

26.02.2019

Dokuz Eylül Ün vers tes

Kentsel S t Alanı

27.02.2019

Ekonom Ün vers tes

İskele Arkeoloj k S t Alanı

28.02.2019

İstanbul Tekn k Ün vers tes

İskele Arkeoloj k S t Alanları

17.05.2019

İzm r Yüksek Teknoloj Enst tüsü

Kentsel S t Alanı

23.05.2019

Dokuz Eylül Ün vers tes

Kentsel S t Alanı

10.10.2019

İzm r Yüksek Teknoloj Enst tüsü

Kentsel S t Alanı

12.10.2019

Sakız Adası Esnaﬂarı

İskele Arkeoloj k S t Alanı
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YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Başkanlık Makamının protokol ş ve şlemler n düzenlemek ve yürütmek.
Tems l ağırlama tören ş ve şlemler n planlamak, koord ne etmek ve yapmak.
Başkanlık Makamının resm ve özel haberleşmeler n yürütmek.
Başkanlığın em rler üzer ne lg l müdürlükler, kurum ve kuruluşlarla l şk kurmak ve
şb rl ğ yapmak.
Beled ye Başkanı’nın dış ülkelere yaptığı seyahatlerle lg l ş ve şlemler ve
yazışmaları yapmak.
Demokrat k yönet m anlayışı çerçeves nde Başkanlık makamı le personel arasındak
let ş m sağlamak maksadı le kurum ç düzenlemeler sağlamak.
Anma ve tören gerekt ren özel günlere l şk n Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce
organ ze ed lecek faal yetler n protokol şler n n yürütülmes n sağlamak.
Beled ye Başkanı le görüşme taleb nde bulunanların görüşmeler n planlamak.
Beled ye Başkanına telefon, e-ma l, ya da şahsen başvuranların ş kâyet ve talepler n
kayda alarak lg l b r mlere letmek; sonuçlarını lg l lere ve Başkanlık Makamına
letmek.
Başkanlıkça sten len belge ve b lg ler b r mlerden tem n ederek sunmak.
Resm ve özel tebr k, teşekkür, taz ye g b konularda mektup ve telgrafları hazırlamak.
Başkanlık Makamının medya le olan l şk ler n n protokol şler n yürütmek.
Özel Kalem Müdürlüğü görevler n 5393 sayılı Beled ye Kanununa dayanarak
Beled ye Başkanınca kend s ne ver len tüm görevler yasalar ve d ğer mevzuat
çerçeves nde yapmaya yetk l d r.
Özel Kalem Müdürlüğü, Beled ye Başkanınca ver len ve yasalarda bel rt len görevler
gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
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YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Ÿ 1/5000 Ölçekl Nazım İmar Planları ve uygulama hükümler , 1/5000 ölçekl Koruma

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Amaçlı Nazım İmar Planları ve uygulama hükümler le lg l kanun ve yönetmel k
hükümler ne uygun olarak 1/1000 ölçekl uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekl
Koruma amaçlı mar planları ve değ ş kl ğ n yapmak/yaptırmak.
Yapılan veya yaptırılan 1/1000 ölçekl Uygulama İmar Planlarını lg l kurumlardan
alınan görüşler doğrultusunda düzenleyerek 3194 sayılı mar kanunu ve 5216 sayılı
Büyükşeh r Beled yes kanunları hükümler ne uygun olarak Beled ye Mecl s ne
sunmak, Mecl sce uygun bulunan planları gereğ ç n İzm r Büyükşeh r Beled yes ne
letmek.
İzm r Büyükşeh r Beled ye Mecl s nce onaylanan 1/1000 ölçekl Uygulama mar
planlarını 3194 sayılı mar kanunu ve Mekânsal Planlar yapım yönetmel ğ uyarınca
lan etmek.
İlan ed len plana yapılan t razları değerlend r lmek üzere beled ye mecl s ne letmek.
İlçem z sınırı çer s nde yer alan ve lg l kurumlarca projelend r lm ş dere ıslah
projeler le Çevre ve şeh rc l k İl Müdürlüğünce yen leme ve değ ş kl ğ yapılan kıyı
kenar ç zg ler n n İmar Planlarına şlenmes .
Kültür varlıkları koruma bölge kurulu ve tab at varlıkları koruma kom syonunca alınan
kararların arş vlenerek b lg sayar ortamında parsel üzer ne şlenmes n n sağlanması.
1/1000 ölçekl uygulama mar planları ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde
uygulama yönetmel ğ kapsamında konut yapımına hazır arsa üret lmes , mar
yollarının açılması ve yeş l alan, otopark, g b alanların kamu el ne geçmes n n
sağlanması amacıyla; resen uygulama yapılması gereken alanların tesp t ed lmes ,
bel rlenen sınırın onaylanmak üzere Beled ye Encümen ne sunulması, 18. Md.
Uygulanması kararı alınan ve sınır tesp t yapılmış olan alanlarda İmar Kanununun 19.
maddes uyarınca dağıtım cetveller n n hazırlanması/hazırlattırılması, hazırlanan
dağıtım cetveller n n kontrol ed lerek onaylanmak üzere Beled ye Encümen ne
sunulması, onay sonrası İzm r Büyükşeh r Beled yes le gereken yazışmaların
yapılması, lg l s ne b lg ver lmes askı şlemler n n yürütülmes ve yapılan t razların
değerlend r lmek üzere Beled ye Encümen ne sunulması ve kes nleşen uygulamaların
Kadastro Müdürlüğüne let lmes .
Yüklen c s tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeler ne göre Tevh t,
fraz, yola terk, hdas ve rt fak hakkı le lg l talepler n ncelenmes ve Beled ye
Encümen ne sunulması. Encümen kararlarının kontrol şlemler ç n Kadastro
Müdürlüğüne let lmes . Beled yem ze a t parsellerle lg l olarak aynı yasa maddes ne
göre resen yapılan şlerde şlem dosyasının hazırlanması.
Vatandaşlara ve resm kurumlara, mar durum belges ve plan b lg s tanz m etmek
gerekl hallerde Gıda Tarım İl Müdürlüğü İZSU, DSİ g b kurumlarla yazışmaların
yapılması.
İKVKK ve İTVKK tarafından tesc ll esk eser kaydına alınan/çıkarılan parseller n
b lg sayar ortamında şlenmes .
İlg l Müdürlüklere 3194 sayılı mar kanununa göre şlem yapılan b naların tesc ll esk
eser kaydının bulunup bulunmadığı hakkında b lg ver lmes .
Tapu müdürlüğünce tesc l şlemler gerçekleşen uygulamaların sayısal ver olarak
b lg sayar ortamına aktarılması, pafta ters matının yapılması ve aylık sayısal ver ler n
İzm r Büyükşeh r Beled yes ne let lmes .
Arş v yönetmel ğ doğrultusunda dosyalama şlemler n n yapılması
L sanslı Har ta ve Kadastro bürolarınca hazırlanan c ns değ ş kl k şlemler ne l şk n
evrak üzer nde ve yer nde gerekl ncelemeler yapmak.
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Ÿ Mal k n taleb le lg l mühend s nce hazırlanan, İnşaatı b tm ş olan ruhsatlı b naların

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

yapı kullanma z n belges ve tesc l şlemler ne esas onaylı m mar projes nde göster len
zem n kat planı, çekme mesafeler ve apl ke ed lm ş olan koord nat değerler n
göster ld ğ vaz yet planı/röperl krok ve bağımsız bölüm l stes n n kontrol
ed lmes /onaylanması.
2286 sayılı devlet hale kanununa göre Beled yem z mülk yet nde bulunan yerler n
lg l Müdürlüklerce yürütülen k ralama şlemler ne esas ölçüm ve tesp tler n yapılarak
mar durumu ve krok ler n n hazırlanması.
Üzer ne b na yapılacak parsel n mar durumu belges ne göre m mar projeler n
hazırlanmasına altlık teşk l eden ve yüklen c s tarafından hazırlanan, b naların kütle
ebatlarını, çekme mesafeler n , kotlarını ve yol gen şl ğ n bel rten yapı yer uygulama
ve yapı yer kot krok s n n kontrol ve onayının yapılması.
Tapu Müdürlüğü'nün h ssel satış ve yabancı uyruklu satış hakkındak yazılarının
cevaplandırılması.
Karayolu üzer nde açılacak şyerler ve geç ş yolu belgeler ne l şk n vaz yet planlarının
kontrol ed lerek onaylanmak üzere Karayolu Bölge Müdürlüğüne let lmes
onaylanması hal nde Karayolu Geç şyolu İz n Belges n düzenlemek.
Har ta uygulama ve planlama arş v n d j talleşt rmek ç n gerekl
tarama/fotoğraflama/koord natlandırma şlemler n n yapılması.
Müdürlüğe gelen yazı ve d lekçeler le talep ed len görüş, b lg ve belgeler n
hazırlanarak süres çer s nde cevaplandırılması.
Müdürlüğümüz personel n n z n/rapor şlemler n n tak p ed lerek düzenl olarak İnsan
Kaynakları ve Eğ t m Müdürlüğüne b ld r lmes .

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
Plan ve proje müdürlüğünün temel görevler arasında kamu yararını üstün tutarak
toplumsal ht yaçlara uygun ve çevreye duyarlı sosyal, ekonom k ve kültürel amaçlı
kentsel planlamalar ve uygulamalar vardır. Müdürlüğümüzce sorumluluk alanımızdak
yerleşme alanlarının mar planlarının hazırlanması ve bu planlara uygun gel şmes ve
hayata geç r lmes şlemler yürütülmekted r.
İdar ve Büro İşler :
Gelen-g den evrakların kayıt şlemler n n, dağıtımlarının, posta, arş v ve tahakkuk
şlemler n n yapılması, lg l k ş lere havaleler n n yapılması, personel z n ve raporlarının
düzenlenmes , aylık ve yıllık faal yet raporlarının düzenlenmes şler yapılmaktadır.

199

URLA BELEDİYESİ

Planlama B r m :
1/100.000 ölçekl Çevre Düzen Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekl Nazım İmar Planları
doğrultusunda plan çalışmalarını yürütmek ve 1/1000 ölçekl Uygulama İmar Planı
çalışmalarının, plan tekl fler n n lg l mevzuat hükümler doğrultusunda ncelenerek
Mecl se sunmak. Plan değ ş kl kler n n onay süreçler n n tamamlanmasını sağlamak (askı
lan tutanaklarını hazırlamak, yapılan t razları Mecl se sunmak. Planlamaya lşk n kurumvatandaş yazışmalarının yapılması çalışmaları yapılmaktadır.
Har ta B r m :
B naların kot tesp t , temel ve subasman v zeler , vaz yet planı ve röperl krok onayı, araz
ölçümler n n yapılması ve yapı ruhsatına göre malatının projes ne uygunluğunun
denet m n yasa ve denet mler bütününde yapılması çalışmaları yapılmaktadır.
Har ta Uygulama B r m :
Parselasyon, tevh t, fraz ve bunun g b mar uygulamalarının ncelenerek görüş ver lmes ,
sonuçların kayıtlara aktarılması, rt fak hakkı tes s kurulması g b talepler n beled ye
encümen ne sunulması çalışmaları yapılmaktadır.
Numarataj B r m :
Yapıların numaralandırılması, lg l mevzuat gereğ mesafe ölçümler n n yapılması,
numarataj belgeler n n hazırlanması, numarataj krok s onayı yapılması, güncel adres
b lg s ver lmes çalışmaları yapılmaktadır.
* 3194 sayılı İmar Kanunu 14-15-16-18. Madde uygulamalarının (Yola terk, Tevh d, İfraz)
yıllara göre dağımı;

Yıl

Adet

2010

218

2011

184

700

2012

184

600

2013

336

500

2014

233

400

2015

237

300

2016

320

2017

298

2018

710

2019

306

200
100
0
2010

2011

2012

200

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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* Kot tesp t uygulamasının yıllara göre dağılımı;
Yıl

Adet

2010

331

2011

287

2012

244

800

2013

342

700

2014

177

600

2015

475

2016

496

300

2017

987

200

2018

350

100

2019

427

1000
900

500
400

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

* Numarataj belge ve krok s uygulamasının yıllara göre dağılımı;

Yıl

Adet

2010

1173

2011

1156

2012

1155

5000

2013

955

4000

2014

741

2015

661

2016

1454

2000

2017

1629

1000

2018

5698

2019

5760

6000

3000

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

* Vaz yet planı/ röperl krok uygulamasının yıllara göre dağılımı;
Yıl

Adet

2010

400

2011

400

2012

377

1800

2013

110

1600

2014

416

1200

2015

332

1000

2016

335

2017

363

2018

1960

2019

441

2000

1400

800
600
400
200
0
2010

201

2011

2012

2013

2014

2015
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2000

1281

1500

2014

1539

1000

2015

1695

500

2016

1661

0

2017

2408

2018
01.01.201930.06.2019

2378
935

01.01.2019-30.06.2019

1073

2013

2018

2012

2017

2500

2016

1073

2015

2011

2014

1578

2013

2010

2012

Adet

2010

Yıl

2011

* Yazılı mar ve s t durumunun yıllara göre dağılımı;

* 2019 yılında yapılan d ğer şlemler n dağımı;
0

Adet
Zem n Apl kasyon

Zem n Apl kasyon

358

Subasman V zes
Karayolları Geç ş İz n
Bel.
Mesafe Uyg.-Güncel
Adr.B l.-İcra Yazıları

378

Subasman V zes

2
Karayolları Geç ş İz n Bel.

581
Mesafe Uyg.-Güncel Adr.B l.-İcra Yazıları

MAKS (Mekânsal Adres
Kayıt S stem

2000

D ğer Yazışmalar

3203

Plana İl şk n Yazışmalar
Plan Değ ş kl ğ
Konuları

712

MAKS (Mekansal Adres Kayıt S stem

D ğer Yazışmalar

Plana İl şk n Yazışmalar

28
Plan Değ ş kl ğ Konuları
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RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

URLA BELEDİYESİ

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Ÿ 5216 Sayılı Büyükşeh r Beled yes Kanunu ve 5393 Sayılı Beled ye Kanunu

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

hükümler ne göre açılması beled yen n zn ne bağlı olan sıhh ş yerler n n,2 nc ve 3
üncü sınıf gayr sıhh müesseseler n, umuma açık st rahat ve eğlence yerler n n
ruhsatlandırılması
3572 sayılı İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl şk n Kanun ve bu kanuna dayalı
olarak yürürlüğe konulan 2005/9207 karar sayılı İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İl şk n Yönetmel ğe göre ruhsatlandırılması, kontrolü ve sınıflarının tesp t ed lmes ,
2559 sayılı Pol s Vaz fe ve Salah yet Kanununun 5259 sayılı yasa le değ ş k 6 ve
7.maddes ve 5393 sayılı Beled ye Kanununun 15.maddes gereğ nce Umuma Açık
İst rahat ve Eğlence Yerler n n denetlenmes ve ruhsatlandırılması, kanuna aykırı
davranan şletmelere uygulanacak cezalar hakkında yasal şlemler n yürütülmes ,
2005/9207 karar sayılı İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl şk n Yönetmel ğ n
35.maddes gereğ mes'ul müdür görevlend rmeler nde Mes'ul Müdürlük Belges
düzenlenmes ,
2005/9207 karar sayılı İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl şk n Yönetmel ğ n
38.maddes gereğ Canlı Müz k Yayını İzn şlemler n yürütmek,

Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü'nün görev ve sorumlulukları arasındadır.

SUNULAN HİZMETLER
İşyer Açma ve Ruhsat Serv s :
Ÿ İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatı Ver lmes
Ÿ Mesul Müdür Belges Düzenlenmes
Ÿ Canlı Müz k Yayın İzn Ver lmes
Ÿ Ruhsat Başvurusunda Bulunan İşletmeler ç n İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğüne Görüş

Sorulması
Ruhsat Başvurusunda Bulunan Umuma Açık İşletmeler ç n Kolluk Kuvvet ne Görüş
Sorulması
Ÿ Ruhsatlandırılan Umuma Açık İşletmeler n Ruhsat B lg ler n n ve Mesul Müdür
Tay nler n n Kolluk Kuvvet ne B ld r lmes
Ÿ Ruhsatlandırılan İşletmeler n Ruhsat B lg ler n n Sosyal Güvenl k Kurumuna
B ld r lmes
Ÿ Ruhsatlandırılan İşletmeler n Ruhsat B lg ler n n Sosyal Güvenl k Kurumuna
B ld r lmes
Ÿ Ruhsat Belge Yen lenmes
Ÿ İşyer Açma ve Çalışma Ruhsat Arş v n n Düzenlenmes
Ÿ Gelen Yazı ve D lekçeler n İncelenerek Yanıtlanması
Ÿ Sürel ya da Süres z Olarak Kapatılan Umuma Açık İşletmeler n Kolluk Kuvvet ne
B ld r lmes
Ÿ Ruhsat önces ve sonrası denet mler le D ğer kurum ve b r mlerden b ld r lmes
hal nde;
- Yasa ve Yönetmel klere Uygun Olmayan İşyerler n n Tesp t
Yasa ve yönetmel klere aykırı faal yet gösteren şyerler n n uygun hale get r lmes ç n
uyarılması
- Yasa ve Yönetmel klere Uygun Hale get r lmes ç n uyarılan şyerler n n yen den
denetlenmes
Ÿ
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Uygun hale get r lmeyen şyerler ne gerekl şlem n yapılması amacıyla lg l yasa ve
yönetmel klere st naden Başkanlık Oluru le gerekl şlemler n yapılması
Beled ye Encümen n n bel rled ğ cezaların Zabıta Müdürlüğü mar fet yle tebl ğ ed lerek
uygulanması
Genel İşyer Sayımı ve Kayıtların Güncellenmes
İnternet Salonlarına Yönel k Denet m Yapılması
Ÿ

Denet m Serv s :

Ÿ Ruhsat Önces Denet mler
Ÿ Ruhsat Sonrası Denet mler
Ÿ D ğer kurum ve b r mlerden b ld r lmes hal nde;

a) Yasa ve Yönetmel klere Uygun Olmayan İşyerler n n Tesp t
-Yasa ve yönetmel klere aykırı faal yet gösteren şyerler n n uygun hale get r lmes ç n
uyarılması
b)Yasa ve Yönetmel klere Uygun Hale get r lmes ç n uyarılan şyerler n n yen den
denetlenmes
-Uygun hale get r lmeyen şyerler ne gerekl şlem n yapılması amacıyla lg l yasa ve
yönetmel klere st naden Başkanlık Oluru le gerekl şlemler n yapılması
-Beled ye Encümen n n bel rled ğ cezaların Zabıta Müdürlüğü mar fet yle tebl ğ ed lerek
uygulanması
Ÿ Genel İşyer sayımı ve kayıtların güncellenmes
Ÿ İnternet salonlarına yönel k denet m yapılması

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
İşyer Açma ve Ruhsat Serv s
2019 yılı çer s nde, 152 adet sıhh müessese, 96 adet umuma açık şyer , 13 adet gayr sıhh
müessese olmak üzere toplam 261 adet şyer ruhsatlandırılmıştır.
2019 yılı çer s nde düzenlenen İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatlarının aylara göre
dağılımı;

Ay

Sıhh
İşyerler

Ocak
Şubat
Mart
N san
Mayıs
Haz ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık
Toplam

8
5
8
11
12
5
8
4
6
7
51
27
152

Umuma
Açık
İşyerler
5
9
4
12
12
4
15
4
2
7
6
16
96

Gayr sıhh
İşyerler

Toplam

0
1
1
1
3
0
2
1
2
0
0
2
13

13
15
13
24
27
9
25
9
10
14
57
45
261
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5%

37%
58%
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Açık
İşyerler
Gayr sıhh
İşyerler
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50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Sıhh İşyerler

Umuma Açık İşyerler

Gayr sıhh İşyerler

Düzenlenen İşyer ve Çalışma Ruhsatlarının yıllara ve aylara göre dağılımı;
Ay/Yıl
Ocak
Şubat
Mart
N san
Mayıs
Haz ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık
Toplam

2016
14
20
21
20
16
20
7
20
10
14
15
12
189

2017
16
15
20
18
26
13
15
24
17
16
18
21
219

2018
12
21
21
17
22
17
22
7
13
6
6
18
182

2019
12
15
13
24
27
9
25
9
10
14
57
46
261

22%

31%

26%
21%

2016

2017

2018

2019

60
50
40
30
20
10
0
Ocak

Şubat

Mart

N san

Mayıs
2016

Haz ran
2017

Temmuz
2018

Ağustos

Eylül

Ek m

Kasım

Aralık

2019

Ÿ 40 şyer nde görevlend r len mesul müdür ç n Mesul Müdürlük belges düzenlenm şt r.
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2019 yılında Yasa ve Yönetmel klere aykırı faal yet gösteren şyerler ne, yapılan ceza
şlemler n dağılımı;
Ruhsatsız İşyerler
kapatılan

Ruhsatsız İşyerler kapatılan
Mevzuata aykırı faal yet gösteren İşyerler -Ruhsatı
ptal ed lerek kapatılan
Kend l ğ nden Kapanan İşyerler -Ruhsatı ptal ed len
Mevzuata aykırı faal yet gösteren İşyerler -Yalnız
para cezası ver len

35
25

7%

Mevzuata aykırı faal yet
gösteren İşyerler -Ruhsatı
ptal ed lerek kapatılan

6%

4
5

51%
36%

Kend l ğ nden Kapanan
İşyerler -Ruhsatı ptal
ed len

Mevzuata aykırı faal yet
gösteren İşyerler -Yalnız
para cezası ver len

Ÿ Ruhsatsız faal yet gösteren 35 adet şyer ne Beled ye Encümen m z n kararıyla

kapatma ve para cezası ver lm ş, bu şyerler nde 25 adet şyer mühürlenerek
kapatılmış, 5 adet şyer ne se ruhsat aldığı ç n sadece ceza yaptırım uygulanmıştır.
Ÿ Mevzuata aykırı faal yette bulunan 5 şyer ne yalnız para cezası ver lm şt r.

33%

34%

Yazışmaların yıllara göre dağılımı;
Yazışma sayısı

2017
2.180

2018
2.230

2019
2.250

33%
2017

2018

2019

Denet m Serv s
Ÿ 2019 yılı çer s nde,124 ruhsat önces ncelemeye g d lm şt r. Bu şyerler nden 15 adet

sıhh , 96 adet umuma açık, 13 adet gayr sıhh şyer d r.
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2019 yılı ruhsat önces denet mler n n dağılımı;
Sıhh
İşyerler
Ocak
Şubat
Mart
N san
Mayıs
Haz ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık
Toplam

0
1
1
0
1
0
0
1
2
2
3
4
15

Umuma
Açık
İşyerler
5
9
4
12
12
4
15
4
2
7
6
16
96

Gayr sıhh
İşyerler

Toplam

0
1
1
1
3
0
2
1
2
0
0
2
13

5
11
6
13
16
4
17
6
6
9
9
22
124

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Sıhh İşyerler

Umuma Açık İşyerler

Gayr sıhh İşyerler

Ÿ 152 adet sıhh şyer , 96 adet umuma açık şyer ve 13 adet gayr sıhh şyer olmak

üzere toplam 261 adet şyer ne ruhsat sonrası denet me g d lm şt r.
2019 yılı ruhsat sonrası denet mler n n dağılımı;
Sıhh
İşyerler

Umuma
Açık
İşyerler

Gayr sıhh
İşyerler

Toplam

Ocak

8

5

0

13

Şubat

5

9

1

15

Mart

8

4

1

13

N san

11

12

1

24

Mayıs

12

12

3

27

Haz ran

5

4

0

9

Temmuz

8

15

2

25

Ağustos

4

4

1

9

Eylül

6

2

2

10

Ek m

7

7

0

14

Kasım

51

6

0

57

Aralık

27

16

2

45

Toplam

152

96

13

261
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FAALİYET RAPORU

2016
2019

Ÿ 2019 yılı çer s nde, 124 ruhsat önces denet m, 261 ruhsat sonrası denet m olmak

üzere toplam 385 adet denet m yapılmıştır.

Ocak
Şubat
Mart
N san
Mayıs
Haz ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık
Toplam

Ruhsat
önces
5
11
6
13
16
4
17
6
6
9
9
22
124

Ruhsat
sonrası
13
15
13
24
27
9
25
9
10
14
57
45
261

Toplam
18
26
19
37
43
13
42
15
16
23
66
67
385

32%

68%

Ruhsat önces

60
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0

Ruhsat önces

209

Ruhsat sonrası

Ruhsat sonrası

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

URLA BELEDİYESİ

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sağlık İşler Müdürlüğümüz; gerek sağlık konusunda halkı b lg lend rme çalışmalarıyla,
gerekse veter nerl k h zmetler yle Müdürlüğü Başkanlık huzurunda tems l eder. D ğer
müdürlükler arasında koord nasyon sağlayarak h zmet n devamlılığı ve etk nl ğ ç n
şb rl ğ yapıp, sağlıkla lg l h zmetler koord ne eder, ayrıca sah ps z hayvanların
muayene, tedav ve aşılama h zmetler , ısırma vakalarında müşahede şlemler le sokak
hayvanlarının rehab l tasyonunu sağlamak amacı le kısırlaştırma operasyonları yapmak
da görev alanımız ç nded r. Tüm bu çalışmaları yaparken Müdürlüğümüz faal yet alanına
g ren konularla lg l k ş , b r m ve kuruluşlarla haberleşme yetk s n kullanır.
Sorumluluklarımızın hukuk dayanağını; 5393 sayılı Beled ye Kanunu, 5179, 5996, 5216,
5199 Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmel ğ , 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu le lg l mevzuatın verd ğ yetk lerden almaktayız.

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
Urla Beled yes Veter nerl k Serv s , hayvan hakları, sağlığı ve refahının sağlanması,
hayvan hastalıklarının tedav s , salgın hayvan hastalıkları ve hayvanlardan nsanlara geçen
zoonoz hastalıkların kontrolü yoluyla koruyucu halk sağlığı h zmetler vermekted r.
Urla Beled yes Veter nerl k Serv s tarafından aşağıdak faal yetler yürütülmekted r.
a) İlçe sınırları çer s ndek hayvan sayısının bel rleneb lmes ve dares ç n sah pl ve
sah ps z hayvanları kayıt altına almak,
b) Isırma/tırmalama olayları sonrasında hayvanların yasal gözet m süreler n , b r m
gözet m ün tes nde ya da sah b nde konaklatılarak zlenmes ,
c) Isırma/tırmalama yapmış hayvanların yasal gözet m süreler b tmeden ölmeler
hal nde, kuduz yönünden değerlend r lmes ç n Bornova Veter ner Kontrol ve Araştırma
Enst tüsüne gönder lerek tak b n n yapılması,
d) Traf k kazası geç rm ş, zeh rlenm ş, akut yaralanması olan sah ps z hayvanların ac l
olarak b r m kl n ğ ne ulaştırılması,
e) Sah ps z hayvanların müdürlük kapas tes ne uygun b r performans le sokaktan
alınması, kısırlaştırma, şaretleme ve aşılamalarının yapılarak sah plend r lmes ya da
sah plend r lememes durumunda alındıkları ortama bırakılması,
f) Hayvan ed nme aşamasından başlayarak, sağlığı, bakımı ve yasal mevzuat yönünden
daha b l nçl b r toplum oluşturab lmek ç n eğ t m faal yetler düzenlemek, haklarının
ve sorumluluklarının farkında olan b reyler ve hayvan severler oluşturmak, amacıyla
faal yetler n sürdürmekted r.
Halk ve çalışan personel m z n her türlü sağlık sorunuyla lg l olarak, rt batta bulunduğu
kurum ve kuruluşlarla b rl kte eğ tmenl k h zmet de sunmaktadır.
Urla Beled yes Veter nerl k Serv s Geç c Köpek Bakımev ve Rehab l tasyon Merkez ;
Orman ve Su İşler Bakanlığı'nın ''Geç c Bakımevler ve Mob l Kısırlaştırma Ün teler ''
konulu 2008/4 Genelges uyarınca 10.01.2017 tar h nde ruhsatlandırılmıştır.
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Veter nerl k Serv s Küçük hayvan kl n ğ yılda en az b r kez olmak üzere Tarım ve Orman
Bakanlığı İzm r İl Müdürlüğü tarafından denet me tab tutulup kullanılan tıbb ürünler
kontrol ed lmekted r.
Hayvan Tedav Kl n ğ nde 2019 yılı Ocak-Aralık dönem nde; 2200 adet sokak hayvanına
Ant paraz ter uygulama, 1725 adet sokak hayvanına Kuduz Aşısı uygulaması le halk
sağlığını korumak amaçlanmıştır.
Sağlık İşler Müdürlüğü Veter nerl k Serv s 'ne 2019 yılı Ocak-Aralık dönem nde;
telefonla gelen sokak hayvanları le lg l ş kayetlerden 1400 aded n, yaklaşık 950 's , ema l le gelen 350'e yakın ş kayetler n se yaklaşık 300 aded müdürlüğümüz tarafından
çözüme kavuşturulmuştur.
İzm r Val l ğ 'n n 13.03.2012 tar h, B.05.4.VLK.0.35.07.00-250/6734 sayılı yazısı ve Gıda
Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün 04.04.2012 tar h, B.12.İLM.0.35.58.03/683 sayılı
yazısı ve 5996 sayılı Veter ner H zmetler , B tk Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğ nce
yerel yönet mlere a t kl n k ve pol kl n klerde sah pl hayvanlara h zmet ver lmes
yasaklanmış olup 02 NİSAN 2012 tar h nden t baren Urla Beled yes Veter ner Serv s
Kl n k ve Geç c Bakımev nde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında
sadece sah ps z hayvanlara h zmet ver lmekted r.
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanunun uygulama yönetmel ğ ne göre
sah pl hayvanlara a t b lg ler Sah pl Hayvan Kayıt Defter ne, sah ps z hayvanlara a t
b lg ler de Sah ps z Hayvan Kayıt Defter ne günlük olarak tutulmaktadır. Kısırlaştırılan
sokak köpekler M ll Parklar Hayb s s stem ne kayded lmekted r. Kullanılan laçlar Tarım
Orman Bakanlığı Hayvan B lg S stem ne kayded l p reçetelend r lmekted r. Geç c bakım
ev ne gelen köpekler ve hayvan sever vatandaşlarımızın sokakta baktığı ked köpeklerde
randevu ver lerek bel rl günlerde veter ner kl n ğ m zde kısırlaştırılmaktadır.
Kısırlaştırılan köpekler n d ş ler n n sol ,erkekler n n de sağ kulağına İzm r Büyükşeh r
Beled yes Veter ner Müdürlüğünden tem n ed len numaralı kulak küpeler kullanılmakta
olup ked lerde se d ş ler n sol kulak ucu erkekler nde sağ kulak ucu kes lerek
şaretlenmekted rler. Kısırlaştırılan hayvanlar Kuduz Aşıları yapılarak tekrar alındıkları
ortama bırakılmaktadır.
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2019 yılında kısırlaştırılan sokak köpekler n n aylara göre dağılımı;
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2019 yılında kısırlaştırılan sokak ked ler n n aylara göre dağılımı;
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Kısırlaştırılan sokak köpekler ve ked ler n n yıllara göre dağılımı;
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2016

2017
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2019
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Sah ps z hayvanlara uygulanan kuduz aşısı m ktarının yıllara göre dağılımı;
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URLA BELEDİYESİ

Urla Beled yes Teft ş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmel ğ ; Urla Beled ye
Mecl s n n 06/02/2015 tar h 82 sayılı “Beled ye Mecl s m z n 08.10.2014 tar h ve 255
sayılı kararı le kabul ed lerek İzm r Val l ğ le Mahall İdareler Müdürlüğü'nün
29.12.2014 tar h ve 253-35511 sayılı yazısına uygun olarak son değ ş kl kler yapılmış
olan Teft ş Kurulu Müdürlüğü le Yazı İşler Müdürlüğü ve Hukuk İşler Müdürlüğü'nün
Görev ve Çalışma Yönetmel kler n n kabulüne Hukuk Kom syon Raporu doğrultusunda
şaret oylamayla oy b rl ğ le karar ver ld ” şekl ndek kararı le yayınlanmasını müteak p
yürürlüğe g rm şt r. Müdürlüğümüzde 18/03/2015 tar h nde göreve başlayan 1 müfett ş
bulunmakta olup, Müdürlük görev de vekaleten yürütülmekted r.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Teft ş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmel ğ ; Urla Beled yes Teft ş Kurulu
Müdürlüğü'nün teşk lat ve görevler le teft ş ed len n yükümlülükler n , müfett şler n
mesleğe g r ş ve yeterl l k sınavlarını, atanma, görev, yetk ve sorumluluklarını
kapsamaktadır. Yönetmel ğ n 7. maddes gereğ nce, Teft ş Kurulu Müdürlüğü’nün görev,
yetk ve sorumlulukları aşağıda bel rt lm şt r:
Teft ş Kurulu, Başkanın onayı üzer ne Başkan adına aşağıdak görevler yapar:
Ÿ Kamu h zmetler n n gel şt r l p etk nleşt r lmes n , ver ml l k ve performansın

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

artırılmasını, Beled yen n mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını
sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekl görüş ve öner ler hazırlayıp Başkana
sunmak,
Gerekt ğ nde, Beled ye h zmetler nde performans, etk nl k ve ver ml l ğ n artırılması
ç n üret lecek pol t ka, proje ve h zmet standartlarının oluşumuna katılmak,
İnceleme ve teft ş n etk n b r şek lde yürütülmes n sağlamak amacıyla genel prens pler
tesp t etmek ve personel n çalışmalarını teşv k ed c teft ş s stem n gel şt rmek,
24/12/2003 tar h ve 25326 sayılı Resm Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g ren 5018
sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetç ler n görev alanına
g ren şler har ç, Beled yen n yönet m ve denet m altındak k ş ve b r mler le her türlü
ş ve şlemler ve etk nl kler yle lg l olarak teft ş ve soruşturma şlemler n yürütmek,
Beled ye b r mler le bütçe ç nde kurulan şletmeler n n çalışma şlemler n n hukuka
ve önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunun denet m n yürütmek,
Kanunlar, tüzükler ve yönetmel kler le ver len d ğer görevler yapmak,
04/12/1999 tar h ve 23896 sayılı Resm Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g ren 4483
sayılı Memurlar ve D ğer Kamu Görevl ler n n Yargılanması Hakkındak Kanun
hükümler ne görev yetk l makamlar tarafından ver lecek ön nceleme görevler n
yer ne get rmek.

Müdürlüğümüzce 2019 yılında 11 adet İnceleme Raporu düzenlenm şt r.
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URLA BELEDİYESİ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Ÿ Cadde ve sokakların elle ve mak ne le süpürülüp tem zlenmes .
Ÿ Cadde ve sokakların yıkanarak tem zlenmes
Ÿ Cadde ve sokakların kenarlarına bırakılan ot ve dal yığınlarının kaldırılmasını

sağlamak.
Ÿ Den ze g r len sah l kenarlarının tem zl ğ n n ve düzenlemes n n yapılmasını sağlamak.
Ÿ Cadde ve sokakların kaldırım üstler n n ve kenarlarının otlarının b ç lmes n ,
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

tem zl ğ n n yapılmasını sağlamak.
Çalışma bölges nde çıkan evsel katı atıkların toplanması ve nakled lmes .
Konteynerler n yıkanması ve dezenfekte ed lmes .
Çalışan personele araç-gereç tem n .
Yasal olmayan şek lde yapıştırılan lanlarının sökülmes .
Pazar yerler n n süpürülmes , dezenfekte ed lmes ve yıkanması.
Çevre gönüllüler le mahalle muhtarlıklarımızın taleb üzer ne bölge genel nde boş
alan ve arsalarda yapılan mıntıka tem zl ğ .
Otobüs duraklarının zem n tem zl ğ le tretuvar tem zl ğ .
İbadet yerler n n ç ve dış tem zl ğ .
Çöp konteynır noktalarının d zaynı, park yapılmasını engelleyecek tedb rler n alınması
ve mevcut çöp konteynerler n bakım ve onarımı le boyanması.
Kağıt, karton, metal vb. ger dönüşeb len ambalaj atıklarının,atık yağ,cam-ş şe
atıklarının çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmel klere uygun b r
şek lde geç c çalışma z nl /l sanslı yüklen c f rmalara toplatmak,bu amaca l şk n
çalışma plan ve programını bel rlemek,yüklen c f rmanın bu plan dah l nde
çalışmalarını aksatmadan yürütmes n sağlamak.
Atık p ller ve bataryaların toplanmasını sağlamak.
Kış aylarında soba ve kalor fer kömür atıklarının toplanmasını sağlamak.
Su tankerler n n çalışma programının hazırlanması.
Okulların, okul önces ve öğret m süres nce her türlü tem zl k konusunda, İlçe M ll
Eğ t m Müdürlüğü le koord nel ve okul dareler n n talepler doğrultusunda çalışmalar
yapılması.
Sah ps z arsaların tem zl ğ n n yapılması, İlçe Kaymakamlığı le koord nel dareler n
talepler doğrultusunda çalışmalar yapılması.
İlçen n bulunduğu kl m kuşağı ve konumu düşünülerek s vr s nek, karas nek ve
haşereler le duraksamadan ve kes nt s z mücadele etmek, özell kle yaz aylarında
d nlenme alanı olarak seç len yerler le mahalleler n sürekl laçlanmasını sağlamak.
Bütün bu şler n yapılab lmes ç n eğ t m çalışmaları, gönüllü çevre faal yetler ,
af ş,broşür vb yayınlarla aydınlatıcı ve eğ t c çalışmalar yapmak.
Resm yazı ve vatandaş d lekçeler n yasal süreler çer s nde cevaplandırmak ve
gereğ n yapmak, ayrıca halkımızın telefonla, e-ma l yolu le b zzat müdürlüğümüze
müracaatları hal nde haklı talepler n yer ne get rmek.
Tem zl k İşler le lg l olarak yapılan haleler n sözleşmeler ndek şler n yasalara göre
yaptırılması ve denetlenmes ; aylık hak ed şler n düzenlenmes n n sağlanması.
İşler n yürütülmes nden Tem zl k İşler Müdürü, Tem zl k İşler Am r ve Tem zl k
İşler Memuru sorumludur.
Müdürlük konusu le lg l plan, projeler hazırlar veya hazırlatır, Başkanlığa onaylatır.
Konusu le lg l yıllık çalışma raporu hazırlanması.
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Mevcut çöp kamyonları ve ş mak naları aşağıdak g b d r:
Model
1990
1996
2011
2012
2012
2004
2001
2015
2015
2016
2016

Model
1997
1997
1992
1995
2006
1991
2016
2015
2019
2016
2016
2016

Özell k
1 adet büyük (13+1.5m3)
2 adet büyük (13+1.5m3)
1 adet büyük (13+1.5m3)
1 adet büyük (13+1.5m3)
2 adet küçük (8+1m3)
1 adet küçük (8+1m3)
2 adet küçük (8+1m3)
1 adet büyük (13+1.5m3)
1 adet küçük (8+1m3)
3 adet büyük (13+1.5m3)
2 adet küçük (8+1m3)

Özell k
1 adet hamarat süpürge takılı traktör
1 adet JCB kepçe
2 adet damperl fat h kamyon
1 adet basınçlı su aracı
1 adet römorklu traktör
1 adet römorklu traktör
1 adet kazıcı yükley c kepçe
1 adet römorklu traktör
1 adet damperl kamyon
1 adet çöp konteyner yıkama aracı
1 adet yol yıkama aracı
1 adet moloz kaldırma konteyner
aracı
2 adet sah l tem zleme mak nası
2 adet ot İlaçlama mak nası
2 adet çapa mak nası
2 adet ot b çme tambur mak nası

SUNULAN HİZMETLER
Evsel atıklar İzm r Büyükşeh r Beled yes Zeyt nalanı Evsel Katı atık Transfer İstasyonuna
taşınmaktadır. Urla Beled yes h zmet sınırlarında 37 mahallede 3 vard ya gece ek b dah l
22 çöp toplama ek b , 5 traktör ek b ,1 ot b çme ve sah l tem zleme ek b , 14 k ş merkez
mahallelerde ve sah lde görev yapan meydancı ek b ,1 yol süpürme mak nası, 2 sah l
tem zleme mak nası, 2 adet çalı ve moloz kaldırmak ç n kepçe-kamyon ek b (3 damperl
kamyon, 2 kepçe), traktör ek pler n n topladıkları çalı ve molozları harmandalı döküm
sahasına taşımak ç n 1 adet TIR, 1 adet moloz konteyner toplama ek b , 1 adet basınçlı
araçla yıkama ek b , 1 adet çöp konteyner yıkama ek b , 1 adet araç kazanı, traktör
römoğu tam r ve bakım ek b le çalışılmaktadır. Neredeyse 24 saat h zmet veren b r
müdürlük hal ne gelm şt r.
Araç parkımızda faal durumda 16 adet çöp kamyonu, 3 adet damperl kamyon, 2 kepçe, 5
adet römorklu traktör, 2 sah l tem zleme mak nası, 1 yol süpürme mak nası, 1 adet moloz
konteyner toplama kamyonu, 1 adet basınçlı su le yıkama aracı, 1 adet yol sulama aracı,
1adet çöp konteyner yıkama aracı, 1 adet atık taşımak ç n damperl kasalı tır olan araç
bulunmaktadır.
2019 yılında çek len evsel atık m ktarı: 34000 ton
Kış aylarında günlük ortalama çöp m ktarı: 90-110 ton arası
Yaz aylarında günlük ortalama çöp m ktarı: 120- 150 ton arası
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Çöp Konteyner ve Çöp Var ller :
Sahada yaklaşık 10.000 adet konteyner m z, 200 adet
var l m z bulunmaktadır.
Çöp Konteynerler n n Tam r ve Bakımı:
Çöp konteynerler n n bakımları ve boyaları kend m z
tarafından yapılarak tekrar kullanıma
kazandırılmaktadır. Konteynerler n dezenfekte ve
laçlamaları da yapılmaktadır.

2019 yılında 300 adet 770 l trel k galvan z çöp konteyner alınarak ana yollardak esk çöp
konteynerler n n değ ş m yapılmıştır. 2019 yılı alınan çöp var l m ktarı 72 adett r.

Ot ve Dalların Kepçe ve Kamyon Ek b yle Toplanması:
Köylerde budanan dal ve otlar köylüler tarafından bertaraf ed leb lmekted r. Fakat
lçem ze bağlı özell kle sah l mahalleler nde yazlarını geç ren vatandaşların evler n n ve
s teler n bahçeler nden çıkan artıklar sorumsuzca yollara atılmakta çevre k rl l ğ ne
sebeb yet vermekte olup k m n yaptığı bulunamadığı ç n tem zl k şler müdürlüğü
tarafından kepçe ve kamyonlarla taşınmakta ve döküm alanı sorunları sebeb yle çoğu
zaman çöple b rl kte İzm r harmandalı çöp döküm alanına taşınmaktaydı.
2019 yılında çek len ot , dal ve moloz m ktarı 18.500 ton c varındadır.
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Ot ve Dalların Traktör Ek b yle Toplanması:
Kamyonların g remed ğ sokaklarda traktör ek pler m zle ot, çalı, moloz ve ağaç atıkları
traktör ek pler m zle toplanmaktadır.
2019 yılında traktörlerle çek len ot ve dal m ktarı 9.500 ton c varındadır.

Sah ller n ve Den z Samanının Tem z ğ :
80 km sah l şer d ne sah p lçem zde sah ller n ve den z yosunlarının tem zl ğ zorlu b r
çalışma le nsan gücü traktör ve kepçe kamyon yardımıyla yapılmaktadır. Sah llerden
kepçe, kamyon ve traktör yardımıyla toplanan yosun ve den z samanı m ktarı 1500 ton
c varındadır.
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Sah ller m z n tem zl ğ ne ve kum get r lmes ne önem
verd k. Zeyt nalanı, Zeyt nel , Kuşçular, Dem rc ler,
Balıklıova mahalles sah l kısmında düzenleme çalışmaları
yapılmıştır. Urla sınırları ç ndek sah llerde kum ser m ve
düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Çeşmealtı, İskele,
Kalabak, Zeyt nalanı mahalleler nde ana yol ve sah l
yolunda çöp konteynerler muhafaza le g yd r lm şt r.

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
1) Çöp Toplama H zmetler :
Evsel katı atıkların nsan sağlığı açısından en etk l ve çağdaş s stemlerle toplanmasını
sağlamak amacıyla, bayram ve tat l günler de dah l olmak üzere lçem z sınırları çer s nde
bulunan cadde ve sokakların evsel katı atıkları per yod k günlerde 05.00-12.00 ve 12.0019.00 vard yaları olmak üzere 2 vard ya şekl nde aşağıdak bölgelerde toplama şlemler
gerçekleşt r lm şt r:
Ÿ Yelaltı mahalles ,Yen ce,Cam at k,Çarşı ve r ng bölges tem zl ğ ve evsel katı atıkları

günlük olarak muntazam alınmıştır.
Ÿ 544 Konutlar,2.Sanay Bölges tem zl ğ ve evsel katı atıkları günlük olarak muntazam

alınmıştır.
Ÿ Gülbahçe, Karapınar bölges tem zl ğ ve evsel katı atıkları günlük olarak muntazam

alınmıştır.
Ÿ Kalabak Bölges ve Kocadağ Mevk bölgeler tem zl ğ ve evsel katı atıkları günlük

olarak muntazam alınmıştır.
Ÿ Torasan ve Özbek bölges tem zl ğ ve evsel katı atıkları günlük olarak muntazam
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

alınmıştır.
B n Konutlar bölge tem zl ğ ve evsel katı atıkları günlük olarak muntazam alınmıştır.
İskele merkez,Evrenkaya s tes nden Gel nkayaya, Yıldıztepe, esk Çeşme yolundan ada
yoluna kadar bölge tem zl ğ ve evsel katı atıkları günlük olarak muntazam alınmıştır.
Ada yolundan Adres Balık Restaurantına kadar bölge tem zl ğ ve evsel katı atıkları
günlük olarak muntazam alınmıştır.
İçmeler Bölges , Sıra mahalles , Umutköy bölge tem zl ğ ve evsel katı
atıkları
muntazam alınmıştır.
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Ÿ Yaka Mahalles , Kuşçular köyü (otoban köprüsüne

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

kadar),bölge tem zl ğ ve evsel katı atıkları günlük
olarak muntazam alınmıştır.
Zeyt nalan merkez, Çamlıçay köyü bölge tem zl ğ
ve evsel katı atıkları günlük olarak muntazam
alınmıştır.
Zeyt nalan merkez, Öztuncerler bölge tem zl ğ ve
evsel katı atıkları günlük olarak muntazam
alınmıştır.
Çeşmealtı merkez, Kocadere köyü, Den zl köyü,
Güvend k bölge tem zl ğ ve evsel katı atıkları
günlük olarak muntazam alınmıştır.
Çeşmealtı ,Yolluca asker bölge tem zl ğ ve evsel
katı atıkları günlük olarak muntazam alınmıştır
Barbaros,Zeyt nel ,Kadıovacık,Nohutalan,B rg ,Z
e y t n l e r, U z u n k u y u , Ü n v e r s t e , U z u n k u y u
Jandarma bölges tem zl ğ ve evsel katı atıkları
günlük olarak muntazam alınmıştır.
Balıklıova, bölge tem zl ğ ve evsel katı atıkları
günlük olarak muntazam alınmıştır.
Bademler-Yağcılar bölge tem zl ğ ve evsel katı
atıkları günlük olarak muntazam alınmıştır.
İçmeler Bölges , İTO kent, darüşşafaka bölge
tem zl ğ ve evsel katı atıkları
muntazam
alınmıştı
Kuşçular-Dem rc l -Yağcılar bölge tem zl ğ ve
evsel katı atıkları günlük olarak muntazam
alınmıştır.

2) Cadde, Sokak Ve Kaldırımların Süpürülmes H zmetler :
İlçem z sınırları çer s nde bulunan tüm mahalle, cadde, sokak, pazaryerler , park, meydan,
otogar, refüj ve kaldırımları süpürme şler günlük per yod k zamanlar çer s nde bayram
ve tat l günler de dah l olmak üzere 07.00-15.00 saatler arasında aşağıdak bölgelerde
gerçekleşt r lm şt r.
Ÿ Esk pazaryer ,jandarma kavşağı kaldırımları cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

yapılması sağlanmıştır.
Gülbahçe Mah. kaldırımları, cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n yapılması sağlanmıştır.
Yen Pazar yer ve yen garajın kaldırımları cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n
yapılması sağlanmıştır.
Zeyt nalanı Mah. merkez kaldırımları cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n yapılması
sağlanmıştır.
İskele Mah. merkez kaldırımları cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n yapılması
sağlanmıştır.
Çeşmealtı Mah. merkez kaldırımları cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n yapılması
sağlanmıştır.
Özbek köyü Mah. kaldırımları cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n yapılması
sağlanmıştır.
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Ÿ Çeşmealtı Mah. gece pazarı kaldırımları cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n yapılması
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

sağlanmıştır.
Köprübaşı sanay kavşağının kaldırımları cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n yapılması
sağlanmıştır.
Malgaca pazarı, mermer çeşme kaldırımları cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n
yapılması sağlanmıştır.
Zeyt nalanı Mah. sah l tarafı cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n yapılması
sağlanmıştır.
Balıklıova Mah. cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n yapılması sağlanmıştır.
Bademler Mah. cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n yapılması sağlanmıştır.
Barbaros Mah. cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n yapılması sağlanmıştır.
Hükümet B nası yolunun cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n yapılması sağlanmıştır.
75.Yıl yolunun cadde ve sokaklarının tem zl ğ n n yapılması sağlanmıştır.

3) Traktör Ek pler -Ot B çme Ek pler :
a) Traktör ek pler m zle beraber cadde ve sokaklardak dal moloz ve kış aylarında çıkarılan
küller alınmakta ve ot b çme ek pler le yol cadde ve kaldırım kenarlarındak otlar
b ç lmekte ve toplanmaktadır.
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b) Dal öğütme mak nası le öğütülmeye uygun dallar öğütülerek vatandaşa ver lmekted r.
c) Sah ller m z n, okullarımızın, cam ler n, mezarlıkların, tem zl ğ ve yıkanma şlemler
yapılmıştır.

Semt pazarlarının gece tem zl ğ ve yıkama şlemler yapılmaktadır.

Sah l yollarının ve caddeler n yıkaması yapıldı.
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Moloz kaldırma konteyner aracımızla 37 mahalleye bırakılan moloz konteyner tem zl k
çalışmaları yapıldı.
Yaz aylarında muntazaman 2 araçla gece ve sabah erken s nek laçlaması ç n ulv
mak neler yle laçlama yapılmıştır.
Dere yataklarında tem zl k ve laçlama yapıldı.

Karas nek yapan alanların laçlaması yapıldı.
Yaz aylarındak yoğunluk sebeb yle çöp konteynerler n laçlama çalışmaları yapılmıştır.

Yağmur ve sel anında dere ve su kanallarına
gerekl müdahaleler ek pler m z tarafından
yapılmıştır.

Çöp konteynerler gözükmemes ç n muhafazalar yapıldı. Çeşmealtı, İskele, Kalabak,
Zeyt nalanı mahalleler nde ana yol ve sah l yolunda çöp konteynerler muhafaza le
g yd r lm şt r.
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Çöp konteynerler n ve ağaçları boyadık.

STK'ların yaptığı tem zl k kampanyalarına destek verd k.

Sah ller m ze, okullarımıza ve yürüyüş yollarına çöp sepetler takıldı.

Kurduğumuz dem r atölyes nde malat ve tam rat yapmaya başladık.
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Fest vallerde çevrey tem z tutmak ç bütün ek pler m zle görev başındaydık.

Ger dönüşeb len ambalaj atıkları, atık yağ, cam, ş şe atıkları çevre kanunu ve bu kanuna
dayanarak çıkartılan yönetmel klere uygun b r şek lde l sanslı b r yüklen c f rma
tarafından toplatılmaktadır.

2019 yılında toplanan ger dönüşümlü atık m ktarı: 740 ton
Toplanan atık yağ m ktarı: 3 ton
Atık cam ş şe toplama m ktarı: 1748 ton
Atık kıyafetler n toplanması ç n bel rl noktalara kıyafet kumbaraları bırakıldı.
Okullara, marketlere, muhtarlıklara, cam lere p l kutuları dağıtıldı.
2019 yılında toplanan atık p l m ktarı: 1 ton
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2019 yılında bütün H.İ.M d lekçeler ne, 300 adet yazılı d lekçeye cevap ver lm şt r.
3000 tane ye yakın telefon ş kâyet ne cevap ver lm şt r.
126.000 TL tutarında makbuz karşılığı bahçe atığı ve moloz toplanmıştır.
Toplanan atık m ktarının aylara ve yıllara göre dağılımı;
0

Ocak
Şubat
Martı
N san
Mayıs
Haz ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık
Toplam

2017

2018

2019

Toplam
(Ton)

2.450
2.000
2.350
2.400
2.800
3.250
3.550
3.800
3.400
2.620
2.510
2.460
33.590

2.300
2.100
2.340
2.300
2.720
3.350
3.620
3.750
3.630
2.700
2.590
2.400
33.800

2.250
2.150
2.320
2.310
2.680
3.450
3.580
3.860
3.750
2.710
2.560
2.380
34.000

7.000
6.250
7.010
7.010
8.200
10.050
10.750
11.410
10.780
8.030
7.660
7.240
101.390

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Ocak
Şubat
Martı
N san
Mayıs
Haz ran

Ağustos
Eylül
Ek m
Kasım
Aralık
2017
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2019 yılı çöp toplama saatler ;
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YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Ÿ Müdürlüklerden Beled ye Mecl s ne ve Encümen ne görüşülmes

ç n sevkl gelen
evraklarla Başkanlık adına Mecl s ve Encümen gündemler n n hazırlanmasını
sağlamak.

Ÿ Encümen toplantısında alınan kararların yazılmasını, yazılan kararların mzalatılıp

lg l müdürlüğüne sevk n n sağlanmasını, karar özet n n yazılmasını ve arş vlenmes n
sağlamak.
Ÿ Encümen ve Mecl s üyeler n n huzur hakkı ücretler ç n İnsan Kaynakları ve Eğ t m

Müdürlüğüne üst yazı le mza l steler n n sevk n n yapılmasını sağlamak.
Ÿ Beled ye Başkanı tarafından bel rlenen gündem maddeler n , 5393 sayılı Beled ye

Kanunu'nun 20 ve 21. maddeler gereğ nce en az 3 gün önceden, alma haberl posta, eposta, telefon vb. yollar le Beled ye Mecl s üyeler ne ulaşmasını ve Zabıta
Müdürlüğüne leterek gündem n lan ed lmes n ve Beled yem z nternet s tes nde
yayımlanmasını sağlamak.
Ÿ B r öncek Mecl s toplantısı tutanak özet n n ve bazı b r mlere a t geçm ş ayın faal yet

raporlarını e-posta le tüm Mecl s üyeler ne gönder lmes n ve grup başkanlarına
fotokop le çoğaltarak toplantı sırasında dağıtımını sağlamak.
Ÿ Mecl s toplantısında görüşülüp karara bağlanan konuların karar özetler n , toplantı

tutanaklarını ve kararları yazmak.
Ÿ Mecl ste alınan kararları en geç 7 gün ç nde Kaymakamlığa gönder lmes n , lg l

Müdürlüğüne sevk n , Beled ye nternet sayfasında yayımlanmasını, Zabıta
Müdürlüğüne leterek lan ed lmes n sağlamak.
Ÿ Beled ye Mecl s le lg l tüm evrakların arş vlenmes n yapmak.
Ÿ Beled ye Başkanlığına gelen tüm evrakların kaydının yapılmasını müteak p

lg l

Müdürlüğe z mmet defter le tesl m ed lmes n sağlamak.
Ÿ D lekçeler n tak p etmek steyen ve b lg almak steyen vatandaşları lg l Müdürlüğe

yönlend rmek.
Ÿ Müdürlük bünyes ndek tüm evrakların arş vlenmes n sağlamak.
Ÿ B lg Ed nme Yasasına uygun olarak başvuruları lg l Müdürlüğe yönlend rmek ve

yıllık raporu Kaymakamlık kanalıyla Val l ğe b ld rmek.
Ÿ CİMER' den gelen evrakların lg l Müdürlüklere let lmes n sağlamak.
Ÿ Yazı İşler Müdürlüğü le lg l evrakların yazışmalarını yapmak.
Ÿ Beled ye Başkanının bulunmadığı zamanlarda vekalet yazısının yazılması ve yazının

lg l kurumlara tesl m ed l p, Beled ye Müdürlüklere haber ver lmes n sağlamak.
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Ÿ Müdürlükler tarafından hazırlanan verg tebl ğ , tebl gat ve postalarının gereğ n

yapmak.
Ÿ Müdürlüklerden gelen kurum dışı evrakların çıkışının yapılması, merkez ç ndek resm

da relere g decek olan har c evrakların z mmet defter ne şlen p mza karşılığında
dağıtımını sağlamak.
Ÿ Müdürlüğün lg l mevzuatı gereğ görev, yetk ve sorumluluk alanına g ren konularda,

lg l Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık oluru
le kom syonlarda yer alıp, gerekl ş ve/veya şlemler n yürütülmes n sağlamak.
Ÿ Yazı İşler Müdürlüğünün görev alanına g ren konularda 5393 sayılı Beled ye Kanunu

ve lg l d ğer mevzuata dayanılarak, Beled ye Encümen ve Mecl s ne, görüş ve/veya
karar alınması ç n yazı yazmak.
Ÿ Yürürlüktek mevzuatın öngördüğü d ğer görevler le Başkan ve Başkan Yardımcıları

tarafından ver len d ğer görevler yer ne get rmek.

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
Genel Evrak Bürosu
Beled ye Başkanlığımıza h taben, tüm kamu kurum ve
k u r u l u ş l a r ı t a r a f ı n d a n g e l e n r e s m e v r a k l a r,
vatandaşlarımızın stek ve ş kâyetler n n yer aldığı talepler
kayda alınıp havales yapılarak lg l müdürlüklere z mmetle
gönder lm şt r. 2019 yılı çer s nde Beled yem ze tüm kamu
kurum kuruluşlarından ve vatandaşlar tarafından gelen
evrak sayısı 38840, Yazı İşler Müdürlüğü tarafından kurum
dışına gönder len evrak sayısı 31271 adett r.

Gelen evrak

G den evrak

45%
55%

2019 yılında, b lg ed nme taleb le CİMER s stem üzer nden ve Müdürlüğümüze gelen
d lekçe sayısı toplam 131 adett r.
2019 yılında Cumhurbaşkanlığı İlet ş m Merkez (CİMER) tarafından Müdürlüğümüze
gönder len evrak sayısı 1720 adet olup yasal süreler çer s nde lg l lere cevap ver lmes
sağlanmıştır.
2019 Yılında Beled yem z Kayıtlı Elektron k Posta (KEP) adres ne 6700 adet resm evrak
gelm ş olup, lg l Müdürlüklere sevk sağlanmıştır. Ayrıca, KEP s stem üzer nden 11325
adet resm evrak kamu kurum ve kuruluşlarına gönder lm şt r.
17.05.2018 tar h nden t baren Beled yem z Müdürlükler nde Elektron k Belge Yönet m
S stem (EBYS) kullanılmış olup, 27.12.2019 tar h nden t baren se E-Beled ye S stem ne
geç lm şt r.
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Kararlar Bürosu

B

ELEDİYE MECLİSİ

Beled ye Mecl s n n görev ve yetk ler şunlardır:
a) Stratej k plan le yatırım ve çalışma programlarını, beled ye faal yetler n n ve
personel n n performans ölçütler n görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kes n hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan b r mler le
fonks yonel sınıflandırmanın b r nc düzeyler arasında aktarma yapmak.
c) Beled yen n mar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşeh r ve l beled yeler nde l
çevre düzen planını kabul etmek. (Ek cümle: 5538 - 1.7.2006 / m.29/b) Beled ye sınırları l
sınırı olan Büyükşeh r Beled yeler nde l çevre düzen planı lg l Büyükşeh r Beled yeler
tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Beled ye Mecl s tarafından onaylanır.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahs s ne, tahs s şekl n n değ şt r lmes ne
veya tahs sl b r taşınmazın kamu h zmet nde ht yaç duyulmaması hal nde tahs s n
kaldırılmasına; üç yıldan fazla k ralanmasına ve süres otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar
üzer nde sınırlı ayn hak tes s ne karar vermek.
f) Kanunlarda verg , res m, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve lg l ler n steğ ne
bağlı h zmetler ç n uygulanacak ücret tar fes n bel rlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) Verg , res m ve harçlar dışında kalan ve m ktarı beşb n TL'den fazla dava konusu olan
beled ye uyuşmazlıklarını sulh le tasf yeye, kabul ve feragate karar vermek.
) Bütçe ç şletme le 6762 sayılı Türk T caret Kanununa tab ortaklıklar kurulmasına veya
bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayr menkul yatırım ortaklığı
kurulmasına karar vermek.
j) Beled ye adına mt yaz ver lmes ne ve beled ye yatırımlarının yap- şlet veya yap- şletdevret model le yapılmasına; beled yeye a t ş rket, şletme ve şt rakler n
özelleşt r lmes ne karar vermek.
k) Mecl s başkanlık d vanını ve encümen üyeler le ht sas kom syonları üyeler n seçmek.
l) Norm kadro çerçeves nde beled yen n ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının hdas, ptal ve
değ şt r lmes ne karar vermek.
m) Beled ye tarafından çıkarılacak yönetmel kler kabul etmek.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tes s ve benzerler ne ad vermek; mahalle kurulması,
kaldırılması, b rleşt r lmes , adlarıyla sınırlarının tesp t ve değ şt r lmes ne karar vermek;
beldey tanıtıcı amblem, flama ve benzerler n kabul etmek.
o) D ğer mahall darelerle b rl k kurulmasına, kurulmuş b rl klere katılmaya veya
ayrılmaya karar vermek.
p) Yurt ç ndek ve İç şler Bakanlığının zn yle yurt dışındak beled yeler ve mahall dare
b rl kler yle karşılıklı ş b rl ğ yapılmasına; kardeş kent l şk ler kurulmasına; ekonom k
ve sosyal l şk ler gel şt rmek amacıyla kültür, sanat ve spor g b alanlarda faal yet ve
projeler gerçekleşt r lmes ne; bu çerçevede arsa, b na ve benzer tes sler yapma, yaptırma,
k ralama veya tahs s etmeye karar vermek.
r) Fahr hemşehr l k payes ve beratı vermek.
s) Beled ye başkanıyla encümen arasındak anlaşmazlıkları karara bağlamak.
t) Mücav r alanlara beled ye h zmetler n n götürülmes ne karar vermek.
u) İmar planlarına uygun şek lde hazırlanmış beled ye mar programlarını görüşerek kabul
etmek.
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Beled ye Mecl s , Beled yen n karar organıdır. İzm r Val l ğ İl İdare ve Denet m
Müdürlüğünün 17.12.2019 tar h ve 65874 sayılı yazıları le, 5393 sayılı Beled ye
Kanununun 45/2 ve 46. Maddeler uyarınca 17.12.2019 tar hl Val l k Olur’ una st naden,
Urla Kaymakamı Önder CAN Urla Beled ye Başkan Vek l olarak görevlend r lm ş,
18.12.2019 tar h t bar yle Urla Beled ye Başkanlığındak görev ne başlamıştır.
2019 yılında Beled ye Mecl s havale ed len konularla lg l olarak 5393 sayılı Beled ye
Kanununun 20'nc maddes gereğ nce her ay Mecl s toplantısı yapmıştır. Beled ye
Mecl s nce alınan tüm Kararlar 5393 sayılı yasa ve 09.10.2005 tar h ve 25961 sayılı Resm
Gazetede yayımlanan Beled ye Mecl s Çalışma ve Yönetmel ğ hükümler ne göre gerekl
şlemler yapılmıştır.
2019 yılı çer s nde 12 adet Olağan Mecl s Toplantısı, 25 Adet Mecl s B rleş m yapılmış
olup; toplam 440 adet karar alınmıştır.

B

ELEDİYE ENCÜMENİ

Encümen n görev ve yetk ler şunlardır:
a) Stratej k plan ve yıllık çalışma programı le bütçe ve kes n hesabı nceley p beled ye
mecl s ne görüş b ld rmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan şlerle lg l kamulaştırma kararlarını almak ve
uygulamak.
c) Öngörülmeyen g derler ödeneğ n n harcama yerler n bel rlemek.
d) Bütçede fonks yonel sınıflandırmanın k nc düzeyler arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Verg , res m ve harçlar dışında kalan dava konusu olan beled ye uyuşmazlıklarının
anlaşma le tasf yes ne karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahs s ne l şk n mecl s kararlarını uygulamak;
süres üç yılı geçmemek üzere k ralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerler n açılış ve kapanış saatler n bel rlemek.
) D ğer kanunlarda beled ye encümen ne ver len görevler yer ne get rmek.
5393 Sayılı Beled ye Kanunu'nun 33.maddes ne göre oluşan Beled ye Encümen görev n
yer ne get rmek üzere, 35' nc madde kapsamında haftada b r defa toplanarak, Encümene
havale ed len konuları b r hafta ç nde karara bağlamış, kararların yazımı, mza altına
alınması, dosyalanması, lg l müdürlüğüne ulaştırılması Müdürlüğümüzce
gerçekleşt r lm şt r.
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2019 yılında Beled ye Encümen 49 defa toplanmış ve havale ed len konularla lg l olarak
1175 adet karar almıştır.
0

Müdürlük
Emlak ve İst mlak Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Hukuk İşler Müdürlüğü
İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü
Kadın ve A le H zmetler Müdürlüğü
Mal H zmetler Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü
Yazı İşler Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Toplam

Karar
Sayısı
86
3
20
598
11
10
314
97
3
33
1175

100 200 300 400 500 600

Emlak ve İst mlak Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Hukuk İşler Müdürlüğü
İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü
Kadın ve A le H zmetler
Müdürlüğü
Mal H zmetler Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü
Yazı İşler Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü

Posta İşlemler :
Kurumumuzun 10.01.2019 - 09.01.2020 tar hler arasındak
kargo ve / veya kurye gönder ler n n nd r ml olarak kabul,
taşıma ve tesl m şlemler n n yapılması amacıyla İzm r PTT
Başmüdürlüğü Urla PTT Merkez le sözleşme
mzalanmıştır.

Alma haberl
Tebl gat

Beled yem z b r mler tarafından, kamu kurum ve
kuruluşlarına ve vatandaşlara gönder lecek tüm evraklar
Müdürlüğümüz tarafından postaya ver lerek lg l yerlere
gönder lmes sağlanmıştır. 2019 yılı çer s nde posta
kanalıyla alma haberl 9924, verg tebl ğ 10144, tebl gat
olarak da 981 adet evrak gönder lm şt r.

48%

Verg tebl ğ

5%

47%

Kurumsal Arş v
Kurumumuz arş v nden Müdürlüklere 9587 adet b r mlere dosya çıkarılmış, 290 adet yen
ruhsat dosyası oluşturulmuştur.
Evlend rme Memurluğu
Ÿ Beled yem zde b r adet Evlend rme Memurluğu kadrosu bulunmakta olup, G.İ.H.

sınıfında k adet memur görev yapmaktadır.
Ÿ 2019 yılında Evlend rme Memurluğuna 508 ç ft evlenmek ç n müracaat ederek
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

kayıtları yapılmıştır.
2019 yılı çer s nde 439 ç ft n evlenme şlem yapılmıştır.
2019 yılı çer s nde 439 ç ft n evlenme b ld r mler düzenlenerek Nüfus Müdürlüğüne
gönder lm şt r.
2019 yılı çer s nde 55 ç fte evlenme z n belges düzenlenm şt r.
2019 yılı çer s nde evlenmek üzere müracaat edenlerden 12 ç ft evlenme şlem
taleb nden vazgeçm şt r.
İlçe Sağlık Grup Başkanlığına aylık evlenme b ld r mler her ay yapılmıştır.
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YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Zabıta Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esasları; 11.04.2007 tar h, 26490 sayılı Resm
Gazetede yayımlanan Beled ye Zabıta Yönetmel ğ , ve 06.05.2016 tar h 201 karar nolu
Urla Beled yes Mecl s Kararı Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmel ğ , 5393
sayılı Beled ye Kanunu’nun 51. maddes ne st naden;
a)Beled ye sınırları ç nde belden n düzen n , belde halkının huzurunu ve sağlığını
sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmel klerde, beled ye zabıtasınca yer ne
get r leceğ bel rt len görevler yapmak ve yetk ler kullanmak,
b)Beled ye karar organları tarafından alınmış kararları, em r ve yasakları uygulamak ve
sonuçlarını zlemek,
c)Kanunların beled yelere görev olarak verd ğ tak p, kontrol, z n ve yasaklayıcı hususları
yer ne get rmek,
ç)Beled ye cezaları le lg l olarak kanunlar uyarınca beled ye mecl s ve encümen n n
koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekl şlemler yapmak,
d)13/3/2005 tar hl ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu le ver len görevler yer ne get rmek
le beraber beled ye suçlarının şlenmes n önley c tedb rler alarak,değ şen,gel şen lçe
halkının stek ve beklent ler n karşılamak amacıyla 7 gün-24 saat h zmet esaslı görevler n
yürütmek şekl nded r.
Beled ye Zabıtası müdür ve memurları, görevler ne l şk n kanun, tüzük, yönetmel k ve
em rler b lmekle, h zmetler n bunların hükümler da res nde yapmakla ve görevler n
yer ne get r lmes sırasında b rb rler ne yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

SUNULAN HİZMETLER
1) 01.01.2018/31.12.2018 tar hler arası Zabıta Müdürlüğümüze gelen evrak sayısı 2637
g den evrak sayısı 1280'd r. Gelen-g den evraklar ve d lekçeler değerlend r lm ş ve kayıt,
havale, z mmet, dosyalama ve arş v şlemler tamamlanmıştır. Ayrıca gelen d lekçelerdek
ş kayet - stek ve öner ler değerlend r l p gerekl çalışmalar tamamlanmıştır.
2) 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu ve lg l mevzuatlar gereğ belden n düzen ve belde
halkının huzuru ve sağlığı le lg l 2019 yılındak denet mler m zdek aylara göre ceza
m ktarları ( dar yaptırım ve karar tutanağı, htarname, açık tutanak) aşağıda olduğu
g b d r.

İşyer Denet m
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3) Urla İlçem zde kurulan Semt Pazaryerler aşağıda olduğu g b d r:

İlçem zde kurulan semt Pazar yerler nde Zabıta Müdürlüğü olarak günler nde genel
kontrol, elektron k teraz , et ket kontroller ,tezgah hlaller , pazarcı esnafın Pazar
kurallarına uyması sağlanmış, pazaryer traf k kontrol ve denet mler yapılmış, pazarcı
esnafların çöpler poşetlend r lerek pazarların tem zl ğ sağlanmıştır.
İlçem zde üret c kadınlarımızın açtığı pazaryerler aşağıdak g b d r.

.

İlçem zde kurulan doğrudan üret c den tüket c ye satış yapılan pazarlar aşağıdak g b d r.

241

URLA BELEDİYESİ

* 11.08.2019 tar h nde başlayan Kurban Bayramından önce kurbanlık hayvan pazarı
düzen oluşturulmuş, gerekl denet mler yapılarak h zmet tamamlanmıştır.
* 07.06.2019/30.10.2019 tar hler arası
Çeşmealtı gece pazarı ç n (189) stant
açtırılmış olup, açılıştan kapanışa kadar
her akşam denet mler yapılarak pazarın
düzen sağlanmıştır. “Üzüm, bardacık,
zeyt n, eng nar, kınalı bamya ve hurma”
g b Urla'da yet şen ürünlerden
oluşturulan sokak s mler le y yecekten
g y me, hed yel k eşyadan oyuncağa ve el
yapımı takılardan oluşan Çeşmealtı Gece
Pazarı 189 stant le key fl yaz
akşamlarında Urlalı ve tüm
vatandaşlarımızın uğrak yer olmuştur.

Çeşmealtı Gece Pazarı

4) Müdürlüğümüzce 2019 yılında yazı le resm kurumların (85) adet lanları yapılmış,
ayrıca kurum ç -dışı duyuru, lan, vefat, kayıp g b (509) adet anons h zmetler
gerçekleşt r lm şt r.
5) 2019 yılı ç nde Zabıta Müdürlüğümüzce Beled ye Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü le
beraber yapmış olduğumuz ortak çalışmalarda 14/07/2005 tar hl ve 2005/9207 sayılı
şyer açma ve çalışma ruhsatlarına l şk n yönetmel k hükümler gereğ nce, lçem zdek
şyerler denetlenerek 213 Denet m tutanağı düzenlenm ş olup, açma ruhsatı alıp
almadıkları kontrol ed lm ş olup, çeş tl nedenlerle mevzuata aykırı çalışan (33) şyer
mühürlenerek kapatma cezası uygulanmıştır. Mal H zmetler Müdürlüğünce ortak yapılan
çalışmalarda 1404 adet ödeme em r tebl ğ ed lm şt r.

Pazar Denet m

İş yer Mühürleme

6) 01.01.2019/31.12.2019 tar hler arası lçem zde muhtel f kabr stanlara def n şlem
yapılan (509) adet cenaze ç n Zabıta Müdürlüğümüzce Başkanlık çeleng , p de,-ayran,
kram aracı ve anons h zmetler yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır.
7) 2019 yılında Zabıta Müdürlüğümüzce Beled yem z Kadın ve A le H zmetler
Müdürlüğünden gelen yazılara st naden (9) adet Asker A le Yardımı tahk katları yapılmış,
aynı zamanda kametler Urla olup, cezaevler nde yatan hükümlüler n 107 adet aşe bedel
bordroları tahk katları yapılarak savcılık le yazışmaları tamamlanmıştır.
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8) 2019 yılında Zabıta Traf k Memurluğumuzca yetk l organların almış olduğu kararlar
uyarınca karayolu, yol, cadde, sokak, meydan, otopark, durak yerler ve benzer yerler
üzer nde rut n denet mler yapılmış, beled yem z etk nl kler nde İlçem z Zafer Caddes ,
Malgaca Pazarı, Kemalpaşa Caddes , Cumhur yet Meydanı, 75. Yıl Cumhur yet Caddes ,
Bülent Baratalı Caddes Jandarma Kavşağı le lg l traf k uygulamaları İlçe Emn yet
Müdürlüğüne bağlı Traf k Şube Müdürlüğü le beraber yapılan ortak çalışmalar le traf k
düzen sağlanmış, ayrıca beldem zdek traf k yön levha çalışmaları İzm r Büyükşeh r
Beled yes le yapılan ortak çalışmalar le h zmetler tamamlanmış olup, 94 adet Del natör
ve Traf k Levha çalışması yapılmıştır.
9) Beled ye h zmet b nası g r ş Nöbet H zmet Zabıta Müdürlüğümüze bağlı personel
tarafından hergün saat saat 18:00-08:00 arasında vard yalı 1'er görevl olarak per yodlar
hal nde dönüşümlü olarak tat l günler ve hafta sonu nöbetler 24 saat esasına göre y ne
aynı gruplar tarafından yer ne get r lmekted r.
10) 2019 yılında Zabıta Müdürlüğü rut n denet mler m zde beldem z Cadde, Sokak, park
alanı, meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı satış yapan seyyar satıcı ve
hurdacılar men ed lerek gerekl denet mler yapılmış, aynı zamanda kaldırım şgaller
önlenerek h zmet tamamlanmıştır.

Seyyar Satıcı Denet m

Pankart Denet m

11) 2019 yılı çer s nde CİMER, MAİL ve H.İ.M yoluyla gelen 1472 adet b ld r m
hakkında gerekl tahk kat yapılarak vatandaşlara cevap ver lm ş olup, lg l merc lere
ş kayetler n sonucu hakkında b lg ver lm şt r.
12) Zabıta Müdürlüğümüzce lçem zde z ns z bez af ş asılması, tabela ve reklam panoları
le B lboard'ların takılmasına z n ver lmemekte , ana arter ve caddelerdek lanların z n
ver ld ğ şek lde kontroller yapılarak çevre k rl l ğ n n önüne geç lmekted r.
13) İzm r Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) le Urla Beled yes arasında
yapılan protokole st naden beled yem ze gelen vatandaşlarımızın Zabıta Müdürlüğünce
gerekl ş ve şlemler yürütülmüştür. 2019 yılı İş-Kur kayıtları 1390 aşağıda olduğu
g b d r.
14) Tems l-Tören-Ağırlama: 2019 yılında Zabıta Müdürlüğümüzce Ulusal Bayram ve
genel tat l günler le özell k taşıyan günlerde tems l, tören ve ağırlamaların gerekt rd ğ
h zmetler görülmüş, lçem z tören ve gerekl yerlerdek Türk Bayrakları kontrol ed lerek
h zmet tamamlanmıştır.
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URLA İMAR TURİZM TEKNİK HİZMETLER TEMİZLİK OTOPARK
HİZMETLERİ NAKİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
I-GENEL BİLGİ
01.01.2019-31.12.2019 dönem n kapsayan bu faal yet raporumuzda, 31.12.2019 tar hl
geç c m zan rakamları esas alınmış olup 2018 ve 2019 takv m yılı rakamları le
karşılaştırmalı olarak nceleme yöntem ne g d lm şt r.
Urla İmar Tur zm Tekn k H zmetler Tem zl k Otopark H zmetler Nakl ye Sanay ve
L m ted Ş rket 1990 yılında kurulmuştur. Kayıtlı Sermayes 5.267.000 TL olup tamamı
ödenm şt r. Ş rket Ortakları se;
-Urla Beled ye Başkanlığı Sermaye Payı Tutarı
-Bornova Beled ye Başkanlığı Sermaye Payı Tutarı
Toplam

5.241.000 TL
26.000 TL
5.267.000 TL

Urla İmar Ltd. Şt . 31.12.2019 tar h ne kadar aşağıdak alanlarda faal yet gösterm şt r.
-

Çok İşlevl İş Merkez (Yen Pazar Yer )
Çeşmealtı Kafeterya
Hastane Kafeterya

ÇOK İŞLEVLİ İŞ MERKEZİ DURUMU

31.12.2018 31.12.2019
Satılan ve Borcu B ten
1. Ancak tapu devr yapılmayanlar:
Pazar Tezgahı
Toplam

7 Adet
7 Adet

7 Adet
7 Adet

Satılmış ve Borcu Devam eden tapu devr yapılmayanlar:
31.12.2018
Pazar Tezgahı
Kapalı Stand
Toplam

31.12.2019

1 Adet
1 Adet
2 Ade

1 Adet
1 Adet

25 Adet
10 Adet
9 Adet
44 Adet

25 Adet
10 Adet
9 Adet
44 Adet

t

2 Adet
Satılacak Bağımsız Bölümler
Pazar Tezgahları
Üst Kat Kapalı Standlar
Alt Kat Dükkanlar
Toplam
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El m zde bulunan bağımsız bölümler n 2018 yılında İzm r T caret Odası tarafından
görevlend r len b l rk ş ler tarafından bel rlenen ray ç bedeller ve tutarları aşağıdadır:
Pazar tezgahları
Kapalı Standlar
Alt Kat Dükkanlar
Toplam

33 adetx50.000TL : 1.650.000 TL
11 adet x50.000 TL : 550.000 TL
9 adet x60.000 TL : 540.000 TL
2.740.000 TL

Yukarıda bel rt len 53 adet bağımsız bölümün tamamında
bulunmaktadır.

S.G.K.' nın hacz

PERSONEL SAYISI
Urla İmar Ltd. Şt . personel sayısı : 9 (Ek:1)
Urla İmar Ltd. Şt . hesap dönem nde yapmış olduğu yatırımlara ve harcamalara l şk n
b lg ler
Çeşmealtı Kafeterya: 12.735,00 TL
Toplam: 12.735,00 TL' l k dem rbaş alımı ve yatırım yapılmıştır.
FİNANSAL DURUM
Urla İmar Ltd.Şt . : 2019 yılını 33.190,29 TL zarar le kapatmıştır.
Urla İmar Ltd.Şt .'n n 2018-2019 yılı karşılaştırmalı kar-zarar dökümü (Ek:2)
2018 yılı
-47.683,40 TL

Dönem Karı-Zararı

2019 yılı
-33.190,29 TL (*)

(*) Matraha 141.442,64 TL Kanunen Kabul Ed lmeyen G der İlave Ed ld ğ nde Ş rket Karı
108.252,35 TL d r.
EK-1

B r m/Ay
Büro
Çeşmealtı
Kafe
Hastane
Kafeterya
Toplam

Ocak
1

Şubat
1

Mart
1

N san
1

Mayıs
1

Haz ran
1

Temmuz
1

Ağustos
1

Eylül
1

Ek m
1

Kasım
1

Aralık
1

8

8

7

7

7

7

8

8

7

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

11

11

10

10

10

10

11

11

10

9

9

9
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EK-2
Ayrıntılı Gel r Tablosu

URİT URLA İNŞAAT TURİZM İNSAN KAYNAKLARI SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ur t Urla İnşaat Tur zm İnsan Kaynakları Sanay ve T caret L m ted Ş rket 2015 yılında
kurulmuştur. 2019 yıl sonu t bar yle kayıtlı sermayes 6.473.000,00TL’d r. Ş rket n tek
ortağı Urla Beled yes tarafından sermayen n tamamı ödenm şt r.
Ur t Urla Ltd.Şt . 31.12.2019 tar h ne kadar aşağıdak alanlarda faal yet gösterm şt r.
-

-

Merkez Of s
İskele Balık Restaurant
Park Kave
Otopark
Adl ye Çay Ocağı
Kumden z Plaj-Kafeterya
SES
Güvend k Restaurant
Yıldızpark Büfe
248

FAALİYET RAPORU

2016
2019

PERSONEL SAYISI
Ur t Urla Ltd.Şt . personel sayısı : 73 (Ek:3)
696 KHK le Ş rket m ze geç ş yapan personel sayısı: 358 (Ek:4)
31.12.2019 tar h t bar yle toplam personel sayısı: 431 d r.
DEMİRBAŞ ALIMI VE YATIRIMLAR :
Ur t Urla Ltd.Şt . hesap dönem nde yapmış olduğu dem rbaş alımı ve yatırımlara l şk n
b lg ler;
1. Ş rket Merkez
2. İskele Balık Restaurant
3. Kumden z Plaj-Kafeterya
4. Güvend k Restaurant
5, Otopark
6. SES
7. Park Kave
Toplam

: 30.526,80TL
: 24.001,69TL
: 172.589,90TL
: 28.570,30TL
:
381,36TL
: 6.815,00TL
: 1.905,00 TL
: 264.790,05 TL dem rbaş alımı ve yatırım yapılmıştır.

FİNANSAL DURUM :
Ur t Urla Ltd.Şt . : 2019 yılını 232.289,36TL kar le kapatmıştır. (Ek:5)
Ur t Urla Ltd.Şt .' n n 2018-2019 yılı karşılaştırmalı kar-zarar dökümü

Dönem Karı :

2018 yılı
347.096,83TL

2019 yılı
232.289,36TL

III-SONUÇ :
Ur t Urla İnşaat Tur zm L m ted Ş rket m z n 01.01.2019-31.12.2019 dönem gel r
tablosunun ncelenmes nde aşağıdak sonuçlara varılmıştır.
1- 2019 yılı çer s nde tahakkuk eden, tüm muhtasar, gel r verg ler , Katma Değer Verg ler ,
Kurumlar Verg ler süres nde ödenm ş olup Verg Da res ’ ne borcu bulunmamaktadır.
2- 31.12.2019 tar h t bar yle Ş rket m z n 3.539.181,02TL alacağı ve 368.595,03TL car
borcu bulunmaktadır.
3- 31.12.2019 tar h t bar yle 380.449,85TL mal stoğu bulunmaktadır.
4- 2019 yılında ödenen SGK pr m 5.702.046,83TL’ d r.
5- 2019 yılında ödenen toplam verg ler 3.599.662,06 TL’ d r.
6- 2019 yılında ödenemeyen SGK pr m borcu 937.740,43 TL’ d r.
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EK-3

EK-4

B r m/Ay
Büro
İskele Balık
Restaurant
Meydan Büfe
Adl ye Çay
Ocağı
Otopark
Kumden z
Plaj-Kafe
Güvend k
Restaurant
Düğün Salonu
Yıldızpark
Büfe
Toplam

Müdürlük/Ay
İnsan
Kaynakları
ve Eğ t m
Müdürlüğü
Destek
H zmetler
Müdürlüğü
Tem zl k
İşler
Müdürlüğü
Fen İşler
Müdürlüğü
Toplam

Ocak
14

Şubat
14

Mart
14

N san
14

Mayıs
16

Haz ran
15

Temmuz
18

Ağustos
19

Eylül
20

Ek m
19

Kasım
20

Aralık
21

12

11

11

11

11

12

13

13

13

12

12

11

11

11

11

11

11

11

12

12

10

10

10

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

3

3

3

3

3

3

5

5

4

4

4

12

11

11

11

13

13

20

23

21

15

14

14

10

9

10

9

9

8

10

11

10

9

9

9

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

68

64

65

64

68

67

81

88

83

73

73

73

Ocak

Şubat

Mart

N san

Mayıs

Haz ran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ek m

Kasım

Aralık

96

96

96

96

95

95

95

95

95

93

94

95

11

11

11

11

12

13

13

11

12

11

10

10

125

125

123

122

119

118

118

118

118

119

120

120

137

137

137

137

135

134

134

133

133

133

134

133

369

369

367

366

361

360

360

357

358

356

358

358

EK-5
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOLARI

URLA BELEDİYESİ

Urla Beled yes 2019 yılı Performans Programına göre düzenlenen performans sonuçları
tabloları aşağıda bel rt ld ğ g b d r.
B lg İşlem Müdürlüğü:
İDARE ADI:

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ: 1

KURUMSAL YAPI

B l ş m ve İlet ş m Teknoloj ler n n Katkısını Artırarak H zmet Kal tes n
İy leşt rmek
B l ş m ve İlet ş m Teknoloj ler n n Katkısını Artırarak H zmet Kal tes n
PERFORMANS HEDEFİ: 1.3.1
İy leşt rmeye yönel k faal yetler n yürütülmes
2019
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2017
2018
Planlanan Gerçekleşen Gerçekleşen
(%)
1
www.urla.bel.tr z yaret sayısı
313.000
343.100 310.000
233.600 ↓
75,4
Haber alma amaçlı alternat f l nkler n kullanılmasından
Sapmanın neden
kaynaklı sapma yaşanmıştır.
STRATEJİK HEDEF: 1.3

Destek H zmetler Müdürlüğü:
İDARE ADI:
AMAÇ: 1
STRATEJİK HEDEF: 1.2

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL YAPI
Sürdürüleb l r ve etk n b r mal yönet m s stem kurmak suret yle özgel rler
artırmak, bütçe kaynaklarını plan-program l şk s n güçlend rerek
öncel kler çerçeves nde etk l ve ver ml kullanmak

Özgel rler artırmak, bütçe kaynaklarını plan-program l şk s n
PERFORMANS HEDEFİ: 1.2.1 güçlend rerek öncel kler çerçeves nde etk l ve ver ml kullanmaya yönel k
faal yetler n yürütülmes
2019
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1

Gerçekleşen hale oranı (%)

2017

2018

77

71

Sapmanın neden

Planlanan

Gerçekleşen

80

78 ↓

Gerçekleşen
(%)
97,5

Sapma düşük, gerçekleşme oranı yüksekt r.

Fen İşler Müdürlüğü:
İDARE ADI:

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ: 1

KURUMSAL YAPI

STRATEJİK HEDEF: 1.5

Beled ye h zmet b nalarını vatandaşların ve çalışanların beklent ler
doğrultusunda gel şt rmek suret yle h zmet sunum standartlarını y leşt rmek

PERFORMANS HEDEFİ: 1.5.1

Beled ye h zmet b nalarını vatandaşların ve çalışanların beklent ler
doğrultusunda gel şt rmek suret yle h zmet sunum standartlarını y leşt rmek
amacıyla faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1

Bakımı yapılan b na sayısı
Sapmanın neden

2017

2018

28

23

Planlanan

Gerçekleşen

Gerçekleşen
(%)

25

16 ↓

64

Oluşan talepler ve ht yaçlar doğrultusunda azalma yaşanmıştır.
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İDARE ADI:

2016
2019

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ: 4

SOSYO-KÜLTÜREL UYGULAMALAR

STRATEJİK HEDEF: 4.3

Toplum sağlığının öneml b leşenler nden olan sport f faal yetlerden
yararlanma mkanlarını gel şt rmek

PERFORMANS HEDEFİ: 4.3.1

Toplum sağlığının öneml b leşenler nden olan sport f faal yetlerden
yararlanma mkanlarını gel şt rmek amacıyla faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1

Yen spor alanı sayısı

2017

2018

10

5

Sapmanın neden

Planlanan

Gerçekleşen

Gerçekleşen
(%)

10

9↓

90

Sapma düşük, gerçekleşme oranı yüksekt r.

İDARE ADI:

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ: 6

İMAR PLANLAMA VE KENTSEL YAPILANMA

STRATEJİK HEDEF: 6.2

Kültürel, kentsel ve doğal değerlere yönel k korumacı yaklaşım eksen nde
kentsel tasarım ve dönüşümler gerçekleşt recek projeler le sağlıklı, planlı
kentsel yapılanma sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ: 6.2.1

Kentsel tasarım ve dönüşümler gerçekleşt recek projeler le sağlıklı, planlı
kentsel yapılanma sağlamak amacıyla faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1

Akt f ve pas f yeş l alan m ktarı
(m2)
Sapmanın neden

2

Yen yol ç n kullanılan asfalt
m ktarı (m2)
Sapmanın neden

3

Yapılan kaldırım (ç m bordürü,
kırmızı k l t taşı), kavşak, refüj
m ktarı (m2)
Sapmanın neden

2017

2018

7.701

1.930

Planlanan Gerçekleşen Gerçekleşen (%)
4.500

10.380 ↑

231

Va tandaşın yoğun taleb olan b r bölgede yer alan parkın
planlanandan önce tamamlanmasından kaynaklı b r sapma
oluşmuştur.
119.275

26.000

150.000

164.000 ↑

109

Vatandaşlarımızdan gelen talepler n fazla olması neden le yukarı
yönde b r sapma oluşmuştur.
18.200

30.000

35.000

50.000 ↑

143

1. performans gösterges nde bahs geçen sebepten dolayı poz t f
yönde sapma oluşmuştur.
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İDARE ADI:
AMAÇ: 2

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI

STRATEJİK HEDEF: 2.3

Sağlıklı Kentler B rl ğ üyes olarak Urla İlçes nde yaşam kal tes n
yükseltmek ç n çevre, nsan sağlığı ve Kültürel varlıkları Saygılı, n tel kl
altyapıya sah p b r kent yaratmaya katkıda bulunmak

Sağlıklı Kentler B rl ğ üyes olarak Urla İlçes nde yaşam kal tes n
yükseltmek ç n çevre, nsan sağlığı ve Kültürel varlıkları Saygılı, n tel kl
PERFORMANS HEDEFİ: 2.3.1
altyapıya sah p b r kent yaratmaya katkıda bulunmak amacıyla
faal yetler n yürütülmes
2019
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2017
2018
Gerçekleşen
Planlanan
Gerçekleşen
(%)
1 Ç lek üret c s sayısı
25
43
40
−
−
Yönet msel değ ş kl klere bağlı olarak projen n sürdürüleb l rl ğ
sağlanamadığı ç n gerçekleşme değer mevcut değ ld r.

Sapmanın neden

Hukuk İşler Müdürlüğü:
İDARE ADI:
AMAÇ: 1
STRATEJİK HEDEF: 1.2

PERFORMANS HEDEFİ: 1.2.1

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL YAPI
Sürdürüleb l r ve etk n b r mal yönet m s stem kurmak suret yle
özgel rler artırmak, bütçe kaynaklarını plan-program l şk s n
güçlend rerek öncel kler çerçeves nde etk l ve ver ml kullanmak
Özgel rler artırmak, bütçe kaynaklarını plan-program l şk s n
güçlend rerek öncel kler çerçeves nde etk l ve ver ml kullanmaya yönel k
faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1

Lehte sonuçlanan dava oranı (%)

2017

2018

60

86

Planlanan

Gerçekleşen

Gerçekleşen
(%)

63

79 ↑

125

Davaların yıllar çer s nde sayısal olarak gösterd ğ değ ş kl ğ
öngörmem z mümkün olmadığı ç n sapmalar yaşanmaktadır.

Sapmanın neden

İnsan Kaynakları ve Eğ t m Müdürlüğü:
İDARE ADI:
AMAÇ: 1
STRATEJİK HEDEF: 1.4
PERFORMANS HEDEFİ: 1.4.1

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL YAPI
İnsan kaynaklarını çalışan mot vasyonu ve memnun yet de gözeterek
gel şt rmek
İnsan kaynaklarını çalışan mot vasyonu ve memnun yet de gözeterek
gel şt rmeye yönel k faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1

Kurumda düzenlenen eğ t mler n,
eğ t m süres (saat)
Sapmanın neden

2017

2018

60

-

Planlanan

Gerçekleşen

Gerçekleşen
(%)

60

66 ↑

110

Kurum personel n n ht yacı doğrultusunda sapma oluşmuştur.
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2016
2019

İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü:
İDARE ADI:

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ: 5

DENETİM VE YAPTIRIMLAR

STRATEJİK HEDEF: 5.1

Sağlıklı ve güvenl kentsel yaşamın sürdürüleb l rl ğ n sağlamak ve
toplumsal farkındalığı artırmak

PERFORMANS HEDEFİ: 5.1.1

Sağlıklı ve güvenl kentsel yaşamın sürdürüleb l rl ğ n sağlamak ve
toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1

2

Kaçak yapı şlem dosya
sayısı
Sapmanın neden
Yapı kullanım z n belges
sayısı
Sapmanın neden

3

Ç z l mar durumu sayısı
Sapmanın neden

2017

2018

325

314

698

114

710

381 ↓

54

822

600

677 ↑

113

Vatandaş taleb ne bağlı olduğu ç n değ ş kl k göste rmekted r.

5

Yapı ruhsatları sayısı

1.207

1.683
1.910
1.751 ↓
Sapma düşük, gerçekleşme oranı yüksekt r.
1.210

1.215

755 ↓

92
62

Yönetmel k değ ş kl kler , mar barışı vb. dış etkenler neden yle öncek
yıllara göre değ ş kl k gösterd ğ değerlend r lm şt r.

Kat rt fakı sayısı
Sapmanın neden

197

Zem n etüt raporu sayısı

842

Sapmanın neden

754

597
1.901

7

455 ↑

Yönetmel k değ ş kl kler , mar barışı vb. dış etkenler neden yle öncek
yıllara göre değ ş kl k gösterd ğ değerlend r lm şt r.

Haked ş sayısı
Sapmanın neden

6

400

Gerçekleşen
(%)

Ş kayetlere bağlı olarak yukarı yönde düşük sapma yaşanmıştır.

4

Sapmanın neden

Planlanan Gerçekleşen

227

205

188 ↓

92

Dış değ şken talepler ne bağlı olduğu ç n sapma gösterm şt r.
845

850

183 ↓

22

Yönetmel k değ ş kl kler , mar barışı vb. dış etkenler neden yle öncek
yıllara göre değ ş kl k gösterd ğ değerlend r lm şt r.

Kadın ve A le H zmetler Müdürlüğü:
İDARE ADI:

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ: 3

SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMA

STRATEJİK HEDEF: 3.1

Kent n sosyal yapısını güçlend rmeye yönel k olarak Dezavantajlı
Konumdak B rey, Grup ve Topluluklara Yönel k (Kadın, Çocuk, Genç,
Yaşlı, Engell , vb.) Sosyal, Kültürel ve Ekonom k Alanda H zmetler
Sunmak

PERFORMANS HEDEFİ: 3.1.1

Dezavantajlı Konumdak B rey, Grup ve Topluluklara Yönel k Sosyal,
Kültürel ve Ekonom k Alanda H zmetler Sunmak amacıyla faal yetler n
yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1

Yardım yapılan hane sayı sı
Sapmanın neden

2017

2018

931

790

Planlanan

Gerçekleşen

Gerçekleşen
(%)

970

701 ↓

72

Yönetsel değ ş kl klerdek öncel klere bağlı olarak stenen oranda
gerçekleşme yakalanamamıştır.
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İDARE ADI:
AMAÇ: 4
STRATEJİK HEDEF: 4.1
PERFORMANS HEDEFİ: 4.1.1

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SOSYO-KÜLTÜREL UYGULAMALAR
Kent kültür ve sanat hayatı le sosyal dokunun gel ş m n destekleyerek
kültürlerarası kaynaşmayı ve kent kültürünü gerçekleşt rmek
Kent kültür ve sanat hayatı le sosyal dokunun gel ş m n destekleyerek
kültürlerarası kaynaşmayı ve kent kültürünü gerçekleşt rmek amacıyla
faal yetler n yürütülmes
2019
2017
2018
Gerçekleşen
Planlanan Gerçekleşen
(%)

Kadın ve A le H zmetler
Müdürlüğü tarafından
gerçekleşt r len etk nl k sayısı

20

23

15

31 ↑

207

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü le ortak gerçekleşt r len bazı
etk nl kler n, Kadın ve A le H zmetler tarafından gerçekleşt r lmes ne
bağlı olarak yukarı yönde sapma oluşmuştur.

Sapmanın neden

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü:
İDARE ADI:
AMAÇ: 4
STRATEJİK HEDEF: 4.1

PERFORMANS HEDEFİ: 4.1.1

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SOSYO-KÜLTÜREL UYGULAMALAR
Kent kültür ve sanat hayatı le sosyal dokunun gel ş m n destekleyerek
kültürlerarası kaynaşmayı ve kent kültürünü gerçekleşt rmek
Kent kültür ve sanat hayatı le sosyal dokunun gel ş m n destekleyerek
kültürlerarası kaynaşmayı ve kent kültürünü gerçekleşt rmek amacıyla
faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sosyal yaşamı teşv k eden
organ zasyon sayısı

1

Sapmanın neden
2

Fest val sayısı
Sapmanın neden

2017

2018

48

52

STRATEJİK HEDEF: 4.3
PERFORMANS HEDEFİ: 4.3.1

Gerçekleşen

Gerçekleşen
(%)

50

39 ↓

78

Daha öncek yıllarda düzenlenen bazı etk nl kler n, lg l yılda Kadın
ve A le H zmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmes sapmaya neden
oluşturmuştur.
3
6
5
4↓
80
Mevcut fest valler n marka değer n oluşturmak, korumak ve arttırma
felsefes le hareket ed lmes nden kaynaklı değ şkenl k gösterm şt r.

İDARE ADI:
AMAÇ: 4

Planlanan

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SOSYO-KÜLTÜREL UYGULAMALAR
Toplum sağlığının öneml b leşenler nden olan sport f faal yetlerden
yararlanma mkanlarını gel şt rmek
Toplum sağlığının öneml b leşenler nden olan sport f faal yetlerden
yararlanma mkanlarını gel şt rmek amacıyla faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1

Düzenlenen sport f faal yet
sayısı
Sapmanın neden

2017

2018

6

6

Planlanan

Gerçekleşen

Gerçekleşen
(%)

6

6

100

Planlandığı şek lde gerçekleşm şt r.
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2016
2019

İDARE ADI:

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ: 4

SOSYO-KÜLTÜREL UYGULAMALAR

STRATEJİK HEDEF: 4.2

Sağlıklı Kentleşme Eksen nde, Kent tur zm n n canlanmasını
sağlayacak uygulamalarla, kültürel kalkınmayı desteklemek

PERFORMANS HEDEFİ: 4.2.1

Sağlıklı Kentleşme Eksen nde, Kent tur zm n n canlanmasını
sağlayacak uygulamalarla, kültürel kalkınmayı desteklemek amacıyla
faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1

Eng nar Fest val z yaretç
sayısı

2017

2018

1.000.000

1.200.000

Planlanan
1.300.000

Gerçekleşen
(%)
Ölçüm ver ler ne
ulaşılamamıştır.

Gerçekleşen

Yönetsel değ ş kl klere bağlı olarak lg l ver n n öncel ğ değ şm ş ve
tem n ed lmem şt r.

Sapmanın neden

Mal H zmetler Müdürlüğü:
İDARE ADI:
AMAÇ: 1

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL YAPI

STRATEJİK HEDEF: 1.2

Sürdürüleb l r ve etk n b r mal yönet m s stem kurmak suret yle özgel rler
artırmak, bütçe kaynaklarını plan-program l şk s n güçlend rerek
öncel kler çerçeves nde etk l ve ver ml kullanmak

PERFORMANS HEDEFİ: 1.2.1

Özgel rler artırmak, bütçe kaynaklarını plan-program l şk s n
güçlend rerek öncel kler çerçeves nde etk l ve ver ml kullanmaya yönel k
faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1

2020 yılı performans programı ve
2019 yılı mal durum beklent ler
raporu/İzleme ve değerlend rme
raporu

2017

2018

2

2

Sapmanın neden
2

Tahakkuk tahs lat oranı (%)

Gel r gerçekleşme oranı (%)
Sapmanın neden

Gerçekleşen

Gerçekleşen
(%)

2

2

100

Planlandığı şek lde gerçekleşm şt r.
84

Sapmanın neden
3

Planlanan

97

85

86 ↑

101

Sapma düşük, gerçekleşme oranı yüksekt r.
54

49

72

52 ↓

72

Gel r gerçekleşmeler nde yıllara sarı olarak c dd b r artış olmasına
rağmen, 2019 Yılı Gel r Bütçes n karşılayamaması neden yle
sapma oluşmuştur.
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İDARE ADI:
AMAÇ: 5

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DENETİM VE YAPTIRIMLAR

STRATEJİK HEDEF: 5.1

Sağlıklı ve güvenl kentsel yaşamın sürdürüleb l rl ğ n sağlamak ve
toplumsal farkındalığı artırmak

PERFORMANS HEDEFİ: 5.1.1

Sağlıklı ve güvenl kentsel yaşamın sürdürüleb l rl ğ n sağlamak ve
toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1

Kontrolü sağlanan ölçü alet sayısı
Sapmanın neden

2017

2018

203

191

Planlanan Gerçekleşen
200

Gerçekleşen
(%)

180 ↓

90

Vatandaş taleb ne bağlı olduğu ç n değ ş kl k göstermekted r.

Muhtarlık İşler Müdürlüğü:
İDARE ADI:

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ: 1
STRATEJİK HEDEF: 1.6
PERFORMANS HEDEFİ: 1.6.1

KURUMSAL YAPI
Yönet mde Katılımcılık Anlayışı ve Şeﬀaf Yönet m İlkes Doğrultusunda
İlçedek Vatandaşlar İle Dayanışma ve İşb rl ğ Ağlarını Güçlend rmek
Yönet mde Katılımcılık Anlayışı ve Şeﬀaf Yönet m İlkes Doğrultusunda
İlçedek Vatandaşlar İle Dayanışma ve İşb rl ğ Ağlarını Güçlend rmek
amacıyla faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1

2

Muhtarlarla yapılan toplantı
sayısı
Sapmanın neden
Muhtarlardan gelen taleplere
yapılan dönüş oranı

2017

2018

9

7

Planlanan Gerçekleşen
10

Gerçekleşen
(%)

6↓

60

Yıllık programlamaya bağlı olarak gerçekleşm şt r.
72

Sapmanın neden

81

85

83 ↓

98

Sapma düşük, gerçekleşme oranı yüksekt r.

Plan ve Proje Müdürlüğü:
İDARE ADI:
AMAÇ: 6

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR PLANLAMA VE KENTSEL YAPILANMA
İlçen n Coğraﬁ dokusu le tar h -kültürel zeng nl kler n koruyarak sağlıklı
STRATEJİK HEDEF: 6.1
kentsel gel ş m n sürdürülmes n sağlamak
İlçen n Coğraﬁ dokusu le tar h -kültürel zeng nl kler n koruyarak sağlıklı
PERFORMANS HEDEFİ: 6.1.1 kentsel gel ş m n sürdürülmes n sağlamak amacıyla faal yetler n
yürütülmes
2019
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2017
2018
Gerçekleşen
Planlanan Gerçekleşen
(%)
1

2

3194 sayılı İmar Kanununa göre
yapılan 14-15-16 ve 18. Md.
uygulama sayısı
Sapmanın neden
Yazılı mar durumu sayısı *

Sapmanın neden

298

710

360

311 ↓

Sapma düşük, gerçekleşme oranı yüksekt r.
2.408
4.956
2.200
935 ↓

86

85

İlg l göstergeye l şk n ş ve/veya şlemler yılın k nc yarısı İmar
ve Şeh rc l k Müdürlüğünün görev kapsamına alındığından,
gerçekleşen ver yılın lk yarısını kapsamaktadır. Buna bağlı
olarak planlanan gösterge 1.100 kabul ed lerek gerçekleşt rme
değer bel rlenm şt r.

FAALİYET RAPORU

2016
2019

Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü:
İDARE ADI:

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ: 5

DENETİM VE YAPTIRIMLAR

STRATEJİK HEDEF: 5.1

Sağlıklı ve güvenl kentsel yaşamın sürdürüleb l rl ğ n sağlamak ve
toplumsal farkındalığı artırmak

PERFORMANS HEDEFİ: 5.1.1

Sağlıklı ve güvenl kentsel yaşamın sürdürüleb l rl ğ n sağlamak ve
toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1

2017

2018

Planlanan

Gerçekleşen

Gerçekleşen
(%)

311
275
350
385 ↑
110
Vatandaş taleb ne bağlı olarak yukarı yönde sapma oluşmuştur.

Denetlenen şletme sayısı
Sapmanın neden

Sağlık İşler Müdürlüğü:
İDARE ADI:
AMAÇ: 2
STRATEJİK HEDEF: 2.2
PERFORMANS HEDEFİ: 2.2.1

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI
Doğal yaşamı destekler n tel kte nsan ve hayvan sağlığını korumaya yönel k
uygulamalarda bulunmak
Doğal yaşamı destekler n tel kte nsan ve hayvan sağlığını korumaya yönel k
uygulamalarda bulunmak amacıyla faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1

Rehab l tasyona tab tutulan
hayvan sayısı
Sapmanın neden

2

Kent Sağlık Proﬁl
Sapmanın neden

2017

2018

1.550

1.708

Planlanan

Gerçekleşen

Gerçekleşen
(%)

1.500

1725 ↑

115

Popülasyon dağılımdak değ şkenl ğe bağlı olarak yukarı yönde sapma
oluşmuştur.
Hazırlanacak
−
−
−
−
Personel yeters zl ğ ve öncel klend rme neden le kent sağlık proﬁl
hazırlanamamıştır.
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Tem zl k İşler Müdürlüğü:
İDARE ADI:

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ: 2
STRATEJİK HEDEF: 2.1
PERFORMANS HEDEFİ: 2.1.1

ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI
Çevre Standartları Bağlamında Olumsuz Çevresel Etk ler Önleme, En Aza
İnd rme ve Telaﬁ Etmeye Yönel k Yöntem ve Uygulamalar Gel şt rmek
Çevre Standartları Bağlamında Olumsuz Çevresel Etk ler Önleme, En Aza
İnd rme ve Telaﬁ Etmeye Yönel k Yöntem ve Uygulamalar Gel şt rmek
amacıyla faal yetler n yürütülmes
2019

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1

Toplanan evsel atık m ktarı (ton)

2017

2018

33.590

33.800

Sapmanın neden
2

Toplanan bahçe atığı ve moloz
m ktarı (ton)
Sapmanın neden

3

Toplanan atık p l m ktarı (kg)
Sapmanın neden

Planlanan Gerçekleşen
33.500

Gerçekleşen
(%)

34.000 ↑

101

Sapma çok düşük, gerçekleşme oranı yüksekt r.
22.500

17.500

23.000

18.500 ↓

80

Tahm n ed len gösterge müdürlük ns yat ﬁ dışında
gerçekleşt ğ nden sapmalar oluşmaktadır.
850

750

860

1.000 ↑

116

Vatandaşların artan lg ve duyarlılığına bağlı olarak yukarı
yönde sapma oluşmuştur.

Zabıta Müdürlüğü:
İDARE ADI:

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ: 5

DENETİM VE YAPTIRIMLAR
Sağlıklı ve güvenl kentsel yaşamın sürdürüleb l rl ğ n sağlamak ve
STRATEJİK HEDEF: 5.1
toplumsal farkındalığı artırmak
Sağlıklı ve güvenl kentsel yaşamın sürdürüleb l rl ğ n sağlamak ve
PERFORMANS HEDEFİ: 5.1.1
toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla faal yetler n yürütülmes
2019
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2017
2018
Gerçekleşen
Planlanan Gerçekleşen
(%)
İdar yaptırım ve karar tutanağı
1
92
143
95
181 ↑
191
sayısı
Sapmanın neden

Vatandaşlardan gelen ş kayetler n ve denet mler n yoğunluğu
neden le poz t f yönde sapma oluşmuştur.

B-3-Performans Sonuçlarının Değerlend r lmes
Performans Sonuçlarının Değerlend r lmes ; kamu dareler n n bel rled kler stratej k
amaç ve hedeflere ulaşmak ç n zled kler yolun, performans hedefler ne ulaşmak üzere
kullanılan yöntemler le yürütülen faal yet, projeler n ve bunların sonucunda elde ed len
çıktı ve sonuçların değerlend rmes olarak tanımlanmaktadır.
Kamu dareler n n yürüttükler faal yetler n her boyutunu (g rd , süreç, çıktı, sonuç vb.)
ölçmek ve değerlend rmek ç n oluşturulan performans göstergeler ; kaynakların etk l ,
ekonom k ve ver ml kullanılıp kullanılmadığını ölçmeye yardımcı olmaktadır.
Bu kapsamda performans sonuçlarının ölçülmes ve değerlend r lmes ç n 2019 yılında 38
adet performans gösterges bel rlenm şt r. Göstergeler n müdürlük ve hedef bazında
gerçekleşme oranları performans sonuçları tablosunda bel rt ld ğ g b d r.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

URLA BELEDİYESİ

A-ÜSTÜNLÜKLER
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Kurumsallaşma çalışmalarının bell b r noktaya gelm ş olması
Yerleş k b r sosyal beled ye anlayışının olması
Şeffaf ve hesap ver leb l rl k lkes ne önem ver lmes
F nansal kaynakların doğru ve yer nde kullanılması
Beled yen n Büyükşeh r alanı çer s nde olması
Beled ye' n n kamu kurum kuruluşlarıyla dayanışma hal nde bulunması
Beled ye personel yapısının genç ve n tel kl elemanlardan oluşması
Beled ye' n n sosyal, kültürel ve spor faal yetler nde akt f olması
Türk ye Beled yeler B rl ğ , Yarımada Beled yeler B rl ğ , Tar h Kentler B rl ğ ,
Sağlıklı Kentler B rl ğ , UCLG-MEWA vb. b rl klere üyel ğ n n olması

B-ZAYIFLIKLAR
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mal durumun zayıf olması
Teknoloj k mkanların yeterl ölçüde kullanılamaması, her alanda gerekl /yeterl
yazılımın bulunmaması, B lg ve teknoloj n n y yönet lememes
H zmet b r mler n n dağınık yerleş m ve beled ye b nasının çağdaş h zmet sunumu
ç n uygun m mar plana sah p olmaması
B r mler arasında let ş m, şb rl ğ ve koord nasyon eks kl ğ
H zmet ç eğ t m n yeters zl ğ
B reysel performans ölçümüne yönel k b r s stem n kurulmamış olması
Parçalı yerleş m n yarattığı h zmet mal yet

C-DEĞERLENDİRME
Urla Beled yes 'n n 2015-2019 yıllarını kapsayan stratej k plan çalışmaları sürec nde güçlü
ve zayıf yönler n bel rlenm ş olması, ortaya konulan fırsat ve öner lerden
yararlanılmasında ve tehd tler göz önünde bulundurarak tedb r alınmasında, problemler n
çözülmes nde ve gerekl h zmetler n öncel klend r lmes nde etk n rol oynamıştır.
Kurumlara temel lke ve prens pler sunan stratej k planlama sürec kapsamında kurumsal
yönet m n bulunduğu nokta le ulaşmayı hedefled ğ durum arasındak yol
kurgulanmaktadır. Orta ve uzun vadel planlamalar doğrultusunda ler ye dönük b r bakış
açısı le hazırladığımız stratej k plan, kurumun güçlü ve zayıf yönler n n anal z ed lerek
kurumsal kapas tem z n gel şt r lmes yönünde çalışmalar yapılmasını sağlamıştır.
2014 yılında gerçekleşt rd ğ m z stratej k plan çalışması kapsamında Beled ye' n n
değerler yle uyum sağlayacak şek lde; orta ve uzun vadel , kavramsal n tel ktek stratej k
amaçlar le ölçüleb l r, somut, sonuç odaklı stratej k hedefler bel rlenm şt r. Planlanan
hedeflere başarılı b r şek lde ulaşab lmek ç n organ zasyon şeması üzer nde düzenlemeler
yapılmış ve hazırlanan Stratej k Plan le Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı
doğrultusunda organ zasyon yapısı vb. kurumsal yapı çalışmalarına da ağırlıklı b r şek lde
devam ed lecekt r.
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URLA BELEDİYESİ

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yetler ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların
etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol
s stem n n dar ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl
güvencey sağladığını ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını
b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m
olmadığını beyan eder m.

İmza
Harcama Yetk l s
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2019

URLA BELEDİYESİ HARCAMA YETKİLİLERİ

B lg İşlem Müdürlüğü

Tarık ÖZEN
Bülent PAKÇE

(01.01.2019-15.10.2019)
(15.10.2019-31.12.2019)

Destek H zmetler Müdürlüğü

Yücel IŞIK
Eng n ESER

(01.01.2019-08.02.2019)
(08.02.2019-31.12.2019)

Emlak ve İst mlak Müdürlüğü

Nalan SANCI

Fen İşler Müdürlüğü

Güner ÖZLÜK
(01.01.2019-11.06.2019)
M. Sel m DAYIOĞLU (11.06.2019-31.12.2019)

Hukuk İşler Müdürlüğü

Tayfun SİNGİ
(01.01.2019-28.10.2019)
Em ne SAĞLAM BAŞ (28.10.2019-31.12.2019)

İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü

Aslı CEZAYİRLİ
(01.01.2019-17.04.2019)
Z ya ÇAMSARILIOĞLU (17.04.2019-11.06.2019)
Den z Eng n ÇOBAN (11.06.2019-31.12.2019)

İnsan Kaynakları ve Eğ t m Müdürlüğü

Yücel IŞIK

Kadın ve A le H zmetler Müdürlüğü

İlhan KORKMAZ
Fat h GÜLIRMAK

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Mal H zmetler Müdürlüğü
(Muhasebe Yetk l s )

(01.01.2019-15.10.2019)
(15.10.2019-31.12.2019)

Göktuğ YAZICIOĞLU (01.01.2019-11.06.2019)
Hüsey n ÖZDEMİR (11.06.2019-16.08.2019)
Göktuğ YAZICIOĞLU (16.08.2019-31.12.2019)

Nuray DEMİRKOL
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URLA BELEDİYESİ HARCAMA YETKİLİLERİ

Mal H zmetler Müdürlüğü
(Harcama Yetk l s )

Erhan KIPKIP

Muhtarlık İşler Müdürlüğü

Cem KURT

Özel Kalem Müdürlüğü

Göktuğ YAZICIOĞLU

Plan ve Proje Müdürlüğü

Den z SARITAŞ
Özlem ARDIÇ

(01.01.2019-11.06.2019)
(11.06.2019-31.12.2019)

Mehmet MARABA
Z ya ÇAMSARILIOĞLU
Mehmet MARABA
Eng n ESEN

(01.01.2019-08.02.2019)
(08.02.2019-11.06.2019)
(11.06.2019-15.10.2019)
(15.10.2019-31.12.2019)

Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü

Sağlık İşler Müdürlüğü

Eng n ESER
(01.01.2019-08.02.2019)
Mehmet MARABA (08.02.2019-31.12.2019)

Teft ş Kurulu Müdürlüğü

Aynur KARANFİL

Tem zl k İşler Müdürlüğü

Barış BAŞÇOBAN

Yazı İşler Müdürlüğü

Aynur KARANFİL

Zabıta Müdürlüğü

Bülent PAKÇE
İlhan KORKMAZ
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİ BEYANI

Mal H zmetler b r m yönet c s olarak yetk m dâh l nde;

Bu darede, faal yetler n, mal yönet m ve kontrol mevzuatı le d ğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanılmasını tem n etmek
üzere ç kontrol süreçler n n şlet ld ğ n , zlend ğ n ve gerekl tedb rler n alınması ç n düşünce ve
öner ler m n zamanında üst yönet c ye raporlandığını beyan eder m.

İdarem z n 2019 yılı Faal yet Raporunun mal b lg ler bölümünde yer alan b lg ler n güven l r, doğru
olduğunu tey t eder m.

İmza:
Ad Soyad: Nuray DEMİRKOL
Ünvan: Mal H zmetler Müdürü
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönet c olarak yetk m dâh l nde;

Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yetler ç n bütçe le tahs s ed lm ş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve y mal yönet m lkeler ne uygun olarak kullanıldığını ve ç kontrol s stem n n
şlemler n yasallık ve düzenl l ğ ne l şk n yeterl güvencey sağladığını b ld r r m.
Bu güvence, üst yönet c olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dâh l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m
olmadığını beyan eder m.
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