
      
         

Sunu 

Faaliyet Raporları, tarihe tanıklık eden 
birer belgedir. GeçmiĢten, geleceğe 
Dikili‟nin aldığı mesafeyi en somut 
biçimi ile yansıtan bu çalıĢma 
raporunu değerlendirmenize 
sunuyorum 

 
 

2008 yılı Belediye çalıĢmalarımızın 
yoğunluğunu eminim takdir 
ediyorsunuz. 

 
2008; Dikilimiz için özellikle jeotermal, 
ulaĢım, turizm, ekonomi, kültürel ve 
sosyal alanlarda büyük bir atılım 
kaydettiğimiz yıl oldu. 

 
Böylesi atılımları, elbette meclisimizde 
aldığımız kararlar ıĢığında 
gerçekleĢtirdik. 

 
Birlikte aldığımız bu kararları; 
Belediyemizin ilgili birimleri ve bütün 
personeli titizlikle takip edip özveriyle 
uygulamaya çalıĢtı. Onlara buradan 
teĢekkür ediyorum. 

 
ÇalıĢma raporumuz bütün Ģeffaflığı ile 
her alandaki çalıĢmalarımızı sizlere 
sunuyor  

 
Meclisimizin kararları doğrultusunda 
yapabildiklerimizi, yapamadıklarımızı 
ve bundan böyle yapacaklarımızı 
birlikte değerlendireceğiz. 

 
Daha yaĢanılabilir bir Dikili hedefimize 
yönelik çalıĢmalara yaptığınız katkılar 
için hepinize teĢekkür ediyor,  
baĢarılar diliyorum.  
Saygılarımla.                                                                           

                                                                                       
                       Osman ÖZGÜVEN 
                    Dikili Belediye BaĢkanı 

 

 



DĠKĠLĠ BELEDĠYESĠ ORGANĠZASYON ġEMASI 
 

BELEDİYE BAŞKANI 
OSMAN NURĠ ÖZGÜVEN 

  BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 
 

 

BELEDĠYE BAġKAN VEKĠLĠ                         KÂTĠB ÜYE                          KÂTĠB ÜYE 

    YUSUF ALTIPARMAK                               MEHMET ARICI                    CEMAL ERGÜNO 

 

MECLĠS ÜYESĠ                    MECLĠS ÜYESĠ                  MECLĠS ÜYESĠ           MECLĠS ÜYESĠ 

  SEDAT ÖCAL              HALĠL ĠBRAHĠM ĠRGĠT              BÜLENT KARATAġ           SALĠM ÇELEBĠ 

  

  MECLĠS ÜYESĠ                  MECLĠS ÜYESĠ                 MECLĠS ÜYESĠ            MECLĠS ÜYESĠ 

HĠKMET GENÇTÜRK         HALĠS DEVECĠOĞLU           ġAHĠN BOZDEMĠR         ARĠF EFEOĞLU 

 

 

BELEDĠYE ENCÜMENĠ 
  BAġKAN 

 OSMAN NURĠ ÖZGÜVEN 

 
                     MECLĠS ÜYESĠ                                               MECLĠS ÜYESĠ 

                       SEDAT ÖCAL                                               BÜLENT KARATAġ 

 

               MALĠ ĠġLER MÜDÜRÜ                                   YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ 

                       NURĠ AFACAN                                                CANAN IġIK 

 
MÜDÜRLÜKLER 

 

  YAZI ĠġLERĠ                FEN ĠġERĠ                    KÜLTÜR SOSYAL ĠġLER         MALĠ ĠġLER  

MÜDÜRLÜĞÜ           MÜDÜRLÜĞÜ                       MÜDÜRLÜĞÜ                      MÜDÜRLÜĞÜ 

  CANAN IġIK            Ebru Çelik KAVAL                GÜLAY AKALIN              NURĠ AFACAN 

 

HALK SAĞ. MRK .       FEN VE ĠMAR ĠġL.                    KÜLTÜR ĠġL.   

PERSONEL ĠġL.           SU VE KNLZSYN ĠġL.                SOSYAL ĠġL. 

HUKUK ĠġL.                PARK VE BAHÇE ĠġL. 

RUHSAT ĠġL.               ĠTFAĠYE AMĠRLĠĞĠ 

EVLENDĠRME              ZABITA AMĠRLĠĞĠ  

                                  GARAJ AMĠRLĠĞĠ 

                                  VETERĠNER HEKĠMLĠĞĠ 

             TEMĠZLĠK ĠġLERĠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

MECLİS 

ÇALIŞMALARI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2008 ÇALIŞMALARI 



BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMALARI 
 

 

Belediye Meclisimiz Belediye BaĢkanı ve   11  meclis üyesinden oluĢmaktadır. 

Meclisimiz yasa ve yönetmeliklere uygun olarak 2009  yılı meclis toplantılarında ; 

5393 sayılı Belediye yasasının 20. maddesi gereğince  belediye Meclisinin tatil 
yapağı ayının belirlenmesi, 

Meclisimizin her ayın ilk haftası ÇarĢamba günleri toplanması, 

5393 sayılı Belediye yasasının 25. maddesi gereğince  denetim komisyonu üyelerinin 
belirlenmesi, 

5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin k bendi gereğince Encümen üye 
seçimi, 

Belediyemizde 2009 yılında Sağlık Teknisyeni ,ĠnĢaat Teknikeri ve Tam zamanlı 
sözleĢmeli personel çalıĢtırılması ,sözleĢmeli avukat çalıĢtırılması, 

Belediye Denetim Komisyonu seçimi, 

Ağustos ayı meclis toplantısında temizlik ĠĢleri hizmet alımı süresi dolduğundan 5393 
sayılı yasanın 67.maddesi hükümlerine uygun olarak  ihalesinin yapılması ile ilgili 
meclis kararı alınmıĢtır. 

2009 yılında  alt yapı bedellerinin tespiti yapılmıĢtır. 

Belediyemizin de hissedarı(1/2)  olduğu  arsalar  hisse sahiplerine  imar durumları 
göz önünde bulundurularak,satıĢına karar verilmiĢtir. 

Yine Meclis Kararımız ile öğrencilerimize Burs verilmesi sağlanmıĢtır. 

2009 yılında Belediyemiz Meclisi  2 kez olağan üstü  olmak üzere toplam 13 kez 
toplanmıĢ  imar komisyonundan gelen evraklar  ve vatandaĢlarımızdan ve meclis 
üyelerimizin önergeleri ek gündem maddesi olarak görüĢülerek 130 adet karar 
alınmıĢtır. 

20010 yılı bütçesi  

2010 yılı ücret tarifesi Meclisimizce görüĢülüp, onaylanıp karara bağlanmıĢtır. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ENCÜMEN 

ÇALIŞMALARI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2009 ÇALIŞMALARI 



ENCÜMEN ÇALIŞMALARI        

Belediye Encümeni ,Belediye BaĢkanı BaĢkanlığında toplanır.Belediye 
BaĢkanın,katılamadığı toplantılarda ise BaĢkan Vekili Encümene BaĢkanlık 
eder.Belediye Encümeni Yazı ĠĢleri Müdürü,Mali Hizmetler Müdürü ve Meclis üyeleri 
arasından seçilen 2 üye ile toplam 5 kiĢiden oluĢmaktadır. 

Belediye Encümeni baĢkanlıkça hazırlanan gündem doğrultusunda her hafta 
toplanmaktadır. 

Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye kanununun 34. maddesinde kanunla verilen 
görevlerin yanında diğer kanunlarda Belediye Encümenine  verilen görevleri yerine 
getirmektedir. 

Ödenek yetersizliğinden dolayı belediye bütçesinde fonksiyonel sınıflandırmanın 
ikinci düzeyleri arasında ve yedek ödenek tertibinden ihtiyaç duyulan ödeneklere 
aktarmalar yapılmıĢtır. 

Belediyemiz taĢınmazlarına iliĢkin kira artıĢları (TÜFE) fiyat endeksine göre 
yapılmıĢtır. 

Ġmar Kanununa dayalı olarak yola terk,yoldan ihdas,tevhit (birleĢtirme) ve ifraz ayırma 
iĢlemleri  imar yönetmeliği  ve ilgili mevzuatlar göz önünde bulundurularak yapılmıĢtır. 

Ġlçemiz sınırları içinde imar kanununun 32 .maddesine göre ruhsatsız  inĢaatlar ve 
projesine uygun olmayan yapılar Fen ĠĢleri Müdürlüğü ekiplerince  tutulan tutanaklar 
üzerine yıkım kararları alınmıĢtır. 

Ruhsat alınmadan baĢlanan, projesine uygun olmayan inĢaatlar  imar kanununun 42. 
maddesine göre idari para cezası verilerek cezai yaptırım uygulanmıĢtır. 

ĠĢyeri açma ve çalıĢma yönetmeliğine aykırı olarak ruhsatsız açılan ve Encümence 
belirlenen kriterlere uymayan iĢyerleri hakkında kapatma kararları alınmıĢtır. 

Umuma açık iĢyerlerinde 2559  sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa aykırı 
olarak çalıĢan iĢyerlerine idari para cezası verilmiĢtir. 

2886 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerde ihale komisyonu encümen olduğundan 
belediyemiz mülklerinin kiralanmasına iliĢkin ihaleler yapılmıĢtır. 

2886 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerde ihale komisyonu encümen olduğundan 
belediyemiz mülklerinin satıĢına iliĢkin ihaleler yapılmıĢtır. 

 Encümenimiz 2009 yılında 56 kez toplanmıĢ ve 667 adet karar almıĢtır.Ayrıca 
Belediye zabıta yönetmeliğine aykırı davrananlara düzenlenen ceza tutanaklarına   
kararlar alınmıĢtır. 

Belediyemiz Yazı ĠĢleri Ve Kararlar Müdürlüğüne ait Harcama Birimi için  2009 yılı 
Mali Yılı Bütçesi: 



Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne ait 2009 yılı bütçesine 118.192,00- TL ödenek 
verilmiĢ olup,bu ödeneğin.15.854,58-TL‟si harcanmıĢ olup,raporumuz ekinde bulunan  
çizelgede gösterildiği Ģekilde kırtasiye alımları,büro malzemeleri alımları ve diğer 
tüketim mal ve malzeme alımlarında kullanılmıĢtır. 

 

 

 

 
 
 
 



   

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

MALİ İŞLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2008 ÇALIŞMALARI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÜDÜR SUNUMU 
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MÜDÜRLÜĞÜ 
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 EVLENDİRME 

MEMURLUĞU 

 

 

 

2009 ÇALIŞMALARI 



MÜDÜR SUNUġU 

Dikili Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğümüz 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı resmi 
gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢlara Norm Kadro 
Ġlke ve Standartlarına iliĢkin esaslara uygun olarak Belediye Meclisinin 04.08.2006 
tarih ve 147 sayılı kararı ile Norm Kadro  uygulamasına geçilmesi ile Yazı ĠĢleri 
Müdürlüğü olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 

Müdürlüğümüz  5393 sayılı Belediye kanununda Meclis ve Encümen „in iĢleyiĢini 
ifade eden kanunların gereği doğrultusunda çalıĢmalarını sürdürmekte olup, 
Müdürlüğümüz:03.07.2005 tarihinde yürürlülüğe giren 5393 sayılı yasanın 56. 
maddesi uyarınca Belediye BaĢkanlığınca çalıĢma raporu düzenlenmesi 
gerektiğinden; 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4.fıkrasında 
belirtilen biçimde düzenlenmiĢtir. 

01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ve Yazı ĠĢleri 
Müdürlüğü Harcama Birimine  bağlı olarak Ruhsat ĠĢleri, Personel ĠĢleri, Evlendirme 
Memurluğu ve Hukuk ĠĢleri olmak üzere  hizmet vermektedir. 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü‟nün faaliyetlerine iliĢkin detaylı bilgiler, Yetki, Görev  ve 
Sorumluluklar , Ġdareye iliĢkin bilgiler , Amaç ve Hedefler, Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve 
Değerlendirmeler ( Mali Bilgiler) , Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin 
Değerlendirilmesi baĢlıkları altında ayrıntılı olarak 2009 yılı Faaliyet Raporu 
bilgilerinize sunulmuĢtur.   

1- GENEL BĠLGĠLER  

A- YETKĠ,GÖREV SORUMLULUKLAR 

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ – GENEL EVRAK  

1. Gelen evrakların kontrolü yapılarak  ve zimmet defterine kaydedilerek 
Müdürlüklere göre dağılımını yapmak. Kurum içi ve kurum dıĢı Gelen – Giden evrak 
akıĢını yöneterek tüm yazıĢmaların resmi yazıĢma kurallarına uygun olarak 
yapılmasını sağlamaktadır.  

2.  Giden evrakların kontrolü yapıldıktan sonra ,  kaydedilerek zimmet ile verilecek 
evraklar zimmet defterine kayıt edilerek ilgili Kurum ve KuruluĢlara zimmet karĢılığı 
teslim etmek. Posta ile gönderilecek evrakları posta makinesinden geçirilerek  PTT 
Müdürlüğüne posta zimmeti ile teslim etmek. 

3.  BaĢkanlık makamının yazıĢma iĢlemlerini, Belediyemiz adına gelen ve giden her 
türlü posta, tebligat, mektup ve havaleleri BaĢkanlık adına alıp, ilgili müdürlüklere 
ulaĢtırmak. 

4. BaĢkanın vekalet yazılarını hazırlamak, ,Kaymakamlık ve Tapu Sicil Müdürlüğüne 
ve ilgili bankalara ileterek vekalet edecek Meclis BaĢkan Vekiline  bilgi vermek. 



5. VatandaĢtan gelen dilekçeleri   kaydettikten sonra müdürlüklere iletmek. 

6. Resmi Dairelerden gelen yazıları ve yönetmelikleri müdürlüklere  zimmet karĢılığı 
vermek. 

7.  Resmi gazeteleri   düzenli bir Ģekilde arĢivlemek.   

2.YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI EVRAK AKIġI 

Gelen Evrak              :3260 

Valilik Makamı ve Ġlçemiz Kaymakamlık Makamından,  diğer  Kurum ve 
KuruluĢlardan gelen 3260 adet evrak, Belediyemiz gelen evrak kayıt defterine kayıt 
yapılmıĢ olup, Yazı iĢleri Müdürlüğümüzce  yanıtlanması  gerekenlere zamanında ve 
eksiksiz yanıtları  verilmiĢ, ilgili birimlere dağılımları yapılması gerekenlerin ise 
dağılımları zimmet kayıt defterine kayıtları yapılıp zimmetle teslimi gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Giden Evrak              :1326 

Valilik Makamı ve  Ġlçemiz Kaymakamlık Makamına, Diğer Kamu kurum ve 
kuruluĢlarına   Yazı iĢleri Müdürlüğümüzce yıl içerisinde 1326 adet çeĢitli konularla 
ilgili yazı yazılarak gönderilmiĢtir. 

Gelen Dilekçe            :5796 

Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne 2009 yılı içerisinde 5796 adet dilekçe verilmiĢ 
Dilekçeler gelen dilekçe defterine kayıtları yapılarak ilgili servislerine; Fen ĠĢleri 
Müdürlüğüne,Zabıta Komiserliğine, Ruhsat ĠĢleri Servisine, Gelir ġefliğine, Mali 
Hizmetler müdürlüğüne, Numarataj  „a, Su ĠĢlerine, Kültür ve Sosyal ĠĢler 
Müdürlüğüne, Veteriner Hekimliğine, Ġtfaiye Amirliğine, Garaj Amirliğine, Yazı ĠĢleri 
Müdürlüğüne, Hukuk ĠĢlerine, Ġlan iĢlerine Jeotermal A.ġ‟ye Personel ĠĢleri Amirliğine 
Park ve Bahçeler ĠĢyerine,Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne,meclise ,encümen‟e havale 
edilerek kayıtları yapılmıĢtır.  

2009 yılında    5.512,00.-YTL posta pulu ve Telgraf avansı olarak bütçeyle verilmiĢ, 
yıl içerisinde 3.540,00-TL posta masrafları için kullanılmıĢtır. 

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ – MECLĠS ve ENCÜMEN 

1.    Her ayın ilk haftasında yapılması gereken  meclis toplantılarını  müdürlüklere 
duyurmak, hazırlık yapmak ve belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümen‟in 
toplanmasını sağlamak, gündem oluĢturulması  ve karar alınması süreçlerindeki 
iĢlemleri yürütmek.Ayrıca karar organlarının birbiriyle, Belediye BaĢkanı ve 
belediyenin diğer birimleri ile olan iletiĢiminin düzenli iĢleyiĢini yürüterek; 

Meclis ile ilgili gündem,alınan kararların özetleri,meclis toplantılarına ait tutanaklar ile 
Encümen toplantılarında ve Meclis toplantılarında  alınan kararlar  ilgili servislere 
yazılarak gönderilmiĢtir. 



2.    Meclis toplantıları öncesi gerekli hazırlıkları  yapmak. (Toplantı yerini ayarlamak, 
gazete veya Web sayfasından ilan vermek, yazıĢmaları yapmak), 

3.    Mecliste alınan meclis kararlarını yazılı hale getirip, üst yazısını yazmak, 
onaylandıktan sonra hangi müdürlükten evrak geldiyse o müdürlüğe kararı bildirmek, 

4.    Mecliste alt komisyonlara havale edilen meclis kararlarının komisyonlarda 
görüĢülmesini sağlamak, 

5.    Mecliste karara bağlanan komisyon raporlarını meclis kararı Ģeklinde hazırlayıp 
üst yazıyla  Kaymakamlık makamına göndermek ve karar dönüĢünde  ilgili 
müdürlüklere tebliğ etmek. 

 

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ- ENCÜMEN 

1.    Encümene gelen evrakların kontrolünü yapıp gündeme almak, 

2.    Encümende karara bağlanan konuları encümen kararı olarak yazıp 
müdürlüklerine göndermek, 

3.    Encümen defterindeki meclis üyesi ve üyelerin imzalarının tamamlanmasını 
sağlamak, 

4.    Encümen, Meclis ve Komisyon toplantıları ile ilgili huzur haklarını hazırlayıp 
ödenmesini sağlamak üzere Mali Hizmetler  Müdürlüğüne göndermek. 

B -YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ’NE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

1- FĠZĠKSEL YAPI 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Norm kadro esaslarına göre ve Harcama Birimine Bağlı alt 
Birimlerin kendisine bağlanması Ģekliyle oluĢturulup ,  kurulmuĢtur. 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü  Meclis , Encümen , Genel Evrak çalıĢmalarının düzenli ve 
zamanında yürütülmesini sağlamak için gerekli çalıĢmaları yapmak ve Harcama 
birimi olarak alt birimlerinin iĢleyiĢiyle ilgilenmek. 

Dikili Belediyesi Merkez binasının üçüncü katında hizmet vermekteyiz.  
Müdürlüğümüz bir personel ve müdür odasından ibarettir. 

2- ÖRGÜT YAPISI 

1.YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

2.PERSONEL ĠġLERĠ 

3.HUKUK ĠġLERĠ 



4.RUHSAT ĠġLERĠ 

5.EVLENDĠRMEMEMURLUĞU 

6- HALK SAĞLIĞI MERKEZĠ 

 3-YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BĠRĠMLERĠN YETKĠ,GÖREV 
SORUMLULUKLARI VE ÇALIġMALARI 

                                                                                                                                                  
A-PERSONEL ĠġLERĠ 

Belediyemiz Personel ĠĢlerinde 2009 yılında yapılan iĢ ve iĢlemler aĢağıya 
çıkarılmıĢtır. 

Giden evrak: 348 adet evrak kaydı yapılarak ilgili kiĢi, kuruluĢ ve kurumlara 
gönderilmiĢtir. 

Gelen evrak: 56 adet evrak kaydı yapılmıĢtır. 

Belediyemiz memurlarına 330 adet sevk kaydı yapılmıĢtır. 

Belediyemiz iĢçilerinin sevk kağıtları hazırlanıp kendilerine verilmiĢtir. 

Memur ve iĢçilerimiz ile olan yazıĢmalar yapılmıĢtır. 

Belediyemizde halen 26 adet memur,51 adet kadrolu iĢçi ve  3 adet tam zamanlı,1 
adet kısmi zamanla sözleĢmeli personel görev yapmaktadır. 

2009 yılında 2 adet memurun, 1 adet iĢçinin emeklilik iĢlemleri hazırlanarak ilgili 
kurumlara yazıları gönderilerek emeklilik iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 

B-HUKUK ĠġLERi 

Belediyemiz hukuk servisimizde bir avukat ve bir yardımcı olmak üzere 2 personel 
çalıĢmaktadır. 

Belediyemiz ile vatandaĢlar arasında meydana gelen tüm problemler hakkında yargı 
öncesinde hukuki sınırlar içinde kalarak çözüm üretilmeye her yıl olduğu gibi devam 
etmekte, çözüm bulunulamadığında yargı yoluna baĢvurulmaktadır. 

Belediyemiz leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalar takip edilmektedir. 

Özel hukuka tabi icra takip iĢleri usul ve esaslarına uygun olarak yerine 
getirilmektedir. 

BaĢkanlık ve müdürlüklerden görüĢ istenen hususlarda 2009 yılı içerisinde 24 adet 
görüĢ sorulmuĢ, bunlara mütalaalar verilmiĢtir. 



Gerektiğinde Belediye Meclis ve Encümen toplantılarına katılınılmakta, hukuki nitelik 
taĢıyan konularda görüĢ bildirilmiĢtir. 

2009 Ocak ayından itibaren Belediyemize karĢı 56 adet Ġdari dava açılmıĢ, bu 
davalara karĢı Ġdaremiz adına cevap verilmiĢ ve takibi yapılmıĢ, yıkım kararına karĢı 
olan davalar kazanılmıĢ ancak para cezasına ait olanlar nisan 2009 tarihinden 
itibaren Anayasa mahkemesinin iptal kararı yürürlüğe girmesi dolayısıyla davalar ret 
edilmiĢtir. 

Yine 2009 Ocak ayından itibaren imar kirliliğine neden olma suçundan Cumhuriyet 
BaĢsavcılığına Ģikâyetlerimiz yapılmıĢ, Ģikayetler sonucunda Asliye Ceza 
Mahkemesinde 275 adet dava açılmıĢ, takipleri sürmektedir. 

2009 yılı içerisinde, 2005, 2006 ve 2007 yıllarından devam eden toplam 25 adet 
Asliye Hukuk, Sulh Hukuk, Asliye Ceza, Sulh Ceza ve Kadastro mahkemelerinde ki 
davalarımızın takibi yapılmaktadır. 

Yine 2009 yılı içerisinde 470 adet evrak gelmiĢ, bunlara gerekli iĢlemler yapılarak 
yazıĢmaları yapılmıĢtır. 

Belediyemize karĢı açılan Ġdare ve Vergi mahkemelerinde ki davalarımızın büyük 
çoğunluğu kazanılmıĢtır. SS. Bankacılar Konut Yapı Kooperatifine karĢı açılmıĢ 
bulunan davamız kazanılmıĢ ve tahsilatı sağlanmaktadır. Antur Motel A.ġ. nin 
Belediyemize ve Mal Müdürlüğüne karĢı Asliye Hukuk Mahkemesinde açmıĢ olduğu 
tazminat davası kazanılmıĢ karar kesinleĢmiĢtir. GeçmiĢ yılların devam eden Ġdare 
mahkemesindeki dosyalarının takibi devam etmektedir. 

Ġdare olarak kaçak su kullanımından dolayı Ģikâyet ettiğimiz dosyalarımızın bir çoğu 
sonuçlanmıĢ, karĢı taraf para cezasına çarptırılmıĢtır. Dosyalarımız temyiz 
edildiğinden Yargıtay Ceza Dairesindedir. 

Belediyemiz memurları hakkında yapılan müfettiĢ sorgulamaları sonucunda 
haklarında soruĢturma izni verilen çalıĢanlarımızın savunmaları servisimizce 
yapılmaktadır. 

Maddi gücü olmayıp vekil tutamayacak durumda olan vatandaĢlar, servisimize 
müracaat etmiĢ, hukuksal konularda gerekli yardımlar yapılarak sorunları 
çözülmüĢtür. 

Belediyemizin diğer servislerinin hukuksal sorunları birimimizce karĢılanmıĢtır. 

Belediyemizin yapacağı bazı ihale sözleĢmeler ve ihtarlar servisimizce 
hazırlanmaktadır. 

Belediyemize ve Jeotermal A.ġ. ne gelen tüm icra yazıları ve adliye yazıĢmalarına 
servisimizce süreleri içerisinde cevap verilmiĢtir. 

 

 



C-RUHSAT ĠġLERĠ 

10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Yönetmelik gereğince 

18 Adet Umuma açık içkili istirahat ve eğlence yeri  

5 Adet Ġnternet Cafe ve oyun Salonu  

44 Adet Muhtelif ĠĢyeri 

14 Adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı 

15 Adet Gayri Sıhhi Mesese Ruhsatı 

2 Adet Pansiyon Ruhsatı 

1 adet Geçici Pide Fırını 

3 Adet Geçici Kamp Yeri  

3 Adet Geçici günübirlik Tesis 

1 Adet birahane ruhsatı.  

184 adet  iĢyerine Fen ĠĢlerinden yapı kullanma izni konusunda, Ġtfaiyeden yangın 
raporu konusunda,gelir servisinden borç kayıtları konusunda,zabıtadan iĢyerinin 
sınıfına ve özelliklerine göre aranacak nitelikler konusunda  ve de sorumluluk 
bölgesine göre Jandarma ve Emniyetten Genel güvenlik ve AsayiĢin korunması 
açısından uygun yerde ve konumda bulunup bulunmadığı,Genel kolluğun denetimini 
zorlaĢtıracak konumda olup olmadığı görüĢünü aldıktan sonra  ruhsat verilmiĢtir. 

 

        Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının  sorumluluk bölgeleri 
içinde kalan umuma açık  istirahat ve eğlence yerlerinin ayrı ayrı arĢivleri oluĢturuldu. 

 

      2009 Yılı içerisinde birim için hiçbir harcama yapılmamıĢtır.Belgeler Bilgisayar 
ortamında hazırlanmıĢtır. 

 

 

 

 

 



D-HALK  SAĞLIĞI  MERKEZĠ 

 Doktor Muayene  : 6597 

 Laboratuar   : 4225 

 Röntgen   : 1161 

 Ambulans hasta nakil  :  295 

 Toplam            :12278 Hastaya Hizmet verilmiĢtir 

 Harcama bilgileri… 

 Ödenek   : 256.102,00 

 Harcama   :   82.167,40 

Kalan    : 173.934,60 

 



  

 

 

 

 

 

E-EVLENDĠRME ĠġLERĠ 

Ġlçemizde evlenmek isteyen vatandaĢlarımızın  müracaatlarını kabul edip, 
Evlenme yönetmeliği  gereğince  evlenme iĢlemlerini yerine getirmektedir. 

 

01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında Belediye Evlendirme Memurluğunda 
127 çift evlenmiĢtir. 

Evlenme akitleri ve üç aylık evlenme Bildirimleri Evlendirme Memurluğunca  
Nufüs Müdürlüğüne bildirilmiĢtir. 

2009 yılında 33 adet giden evrak kaydı yapılmıĢtır. 

2009 yılında evlenecek olan çiftlere 32 adet  evlenme izin belgesi verilmiĢtir. 

4.BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğünde 4 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı özellikli fotokopi 
makinesi, 3 adet yazıcı , ve 1 adet video kamera cihazı bulunmaktadır. 

Personel iĢlerinde iĢlemler 2 adet bilgisayar 1 adet yazıcı ile 
yürütülmektedir.Evlendirme iĢlerimiz bilgisayar ortamında yapılmakta 
olup,kendilerine ait 1 adet bilgisayar ve yazıcı bulunmaktadır.Ruhsat iĢlerimiz 
bilgisayar ile yapılmakta ve kendilerine ait 1 adet bilgisayar ve yazıcı 
bulunmaktadır.Hukuk iĢlerinde 2 adet bilgisayar 1 adet yazıcı bulunmaktadır. 

5- ĠNSAN KAYNAKLARI 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü  toplam 4   personel ile yürütülmekte,personel iĢleri 1 
görevli ,evlendirme iĢleri 1 görevli,hukuk iĢleri 1 avukat ve 1 görevli,ruhsat 
iĢleri 1 görevli ile yürütülmektedir. 

6- YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ 

 Müdürlüğümüz 2009 yılı içerisinde Bakanlık Kontrolörleri tarafından bir 
denetime tabi olmamıĢtır.  



 

AMAÇ VE HEDEFLER 

A-    Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün Amaç ve Hedefleri 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün genel amaç ve hedefleri görev alanında verimliliği 
arttırmak, 

Her yeni yasa konusunda ilgili personelin bilgilendirilmesi ( * 5393 Sayılı 
Belediye kanununda Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ile ilgili olan değiĢiklikler hakkında 
kurum içi eğitim semineri düzenlenmesi ), Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ile ilgili 
YazıĢma , kayıt,zimmet arĢivleme yöntemleri hakkında eğitimler düzenlemek ( * 
Bakanlık Onayından sonra Standart dosyalama planlamasına geçilerek konu ile 
ilgili eğitimlerin verilmesini sağlamak), Standart Kayıt ve Zimmet defterlerinin 
oluĢturulması ve standart yazıĢma kod numaralarına geçilmesi iĢleminin  
gerçekleĢmesi Belediyemizin yararına olacaktır kanaatindeyiz. 

B – Temel Politikalar ve Öncelikler 

Müdürlüğümüzün önceliği, müdürlüğümüz ve alt birimlerinin sosyal 
belediyecilik ve güler yüzlü hizmet anlayıĢını kendine ilke edinmiĢ olarak 
çalıĢmasını sağlamak,bu konuda eksiklik var ise eksikliğin giderilmesi 
konusunda giriĢimlerde bulunmak. 

Temel politikamız; GeliĢen ve modernleĢen çağımızda teknolojiyi her alanda 
kullanarak bu hızlı değiĢimi yakalamak ve bir adım önüne geçmek, Yasalara 
uyan, sürekli geliĢmeyi kendisine ilke edinen bir anlayıĢla hizmet sunmaktır. 

DAĠRENĠN KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTESĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

A – ÜSTÜNLÜKLER 

1-     Kalite Yönetim Sistemi 

2-     Teknik araç gereç yeterliliği 

B-  ZAYIFLIKLAR 

1-     Koordinasyonun Müdürlükler ve  Birimler arası etkin olmaması 

2-   Tüm müdürlükler tarafından standart evrak ve kayıt defteri 
kullanmaması(Bilgisayar ortamında) 

3-  Tüm müdürlüklerin standart yazıĢma kod numaraları kullanmaması, 

4-  Kalite yönetim sisteminin gereği 3 aylık düzenli olarak performans tablosu 
hazırlanmaması, 

5-     Standart Dosyalama Planına geçilememesi 



 

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsis edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar 
ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, 
iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  

Canan IġIK 

Yazı iĢleri Müdürü 

HARCAMA YETKĠLĠSĠ 

 
 

 

 

 
3.    Encümen defterindeki meclis üyesi ve üyelerin imzalarının tamamlanmasını 
sağlamak, 
4.    Encümen, Meclis ve Komisyon toplantıları ile ilgili huzur haklarını hazırlayıp 
ödenmesini sağlamak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. 
 
1- GENEL BİLGİLER 
 
A- YETKĠ, GÖREV SORUMLULUKLAR 
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ – GENEL EVRAK  
1. Gelen evrakların kontrolü yapılarak ve zimmet defterine kaydedilerek Müdürlüklere 
göre dağılımını yapmak. Kurum içi ve kurum dıĢı Gelen – Giden evrak akıĢını 
yöneterek tüm yazıĢmaların resmi yazıĢma kurallarına uygun olarak yapılmasını 
sağlamaktadır.  
2.  Giden evrakların kontrolü yapıldıktan sonra ,  kaydedilerek zimmet ile verilecek 
evraklar zimmet defterine kayıt edilerek ilgili Kurum ve KuruluĢlara zimmet karĢılığı 
teslim etmek. Posta ile gönderilecek evrakları posta makinesinden geçirilerek  PTT 
Müdürlüğüne posta zimmeti ile teslim etmek. 



3.  BaĢkanlık makamının yazıĢma iĢlemlerini, Belediyemiz adına gelen ve giden her 
türlü posta, tebligat, mektup ve havaleleri BaĢkanlık adına alıp, ilgili müdürlüklere 
ulaĢtırmak. 
4. BaĢkanın vekalet yazılarını hazırlamak, ,Kaymakamlık ve Tapu Sicil Müdürlüğüne 
ve ilgili bankalara ileterek vekalet edecek Meclis BaĢkan Vekiline  bilgi vermek. 
5. VatandaĢtan gelen dilekçeleri   kaydettikten sonra müdürlüklere iletmek. 
6. Resmi Dairelerden gelen yazıları ve yönetmelikleri müdürlüklere  zimmet karĢılığı 
vermek. 
7.  Resmi gazeteleri   düzenli bir Ģekilde arĢivlemek.   
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI EVRAK AKIŞI 
 
Gelen Evrak: 2668 

Ġlçemiz Kaymakamlık Makamından gelen 452 adet evrak,Ġlçe Emniyet 
Müdürlüğünden gelen 70 adet evrak,Valilik Makamından gelen 81 adet evrak,Tapu 
Sicil müdürlüğünden gelen 52 adet evrak,Ġl Kültür Müdürlüğünden gelen 62 adet 
evrak,Orman Müdürlüğünden gelen 59 adet evrak,Ġcra Müdürlüğünden gelen 145 
adet evrak,Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen 34 adet evrak ve diğer resmi 
kuruluĢlardan gelen evraklar kayıt edilerek ilgili servislere gönderilmiĢ ve yanıt 
verilmesi gereken evraklara yanıtları verilerek gönderilmiĢtir. 
Giden Evrak: 1652 

Ġlçemiz Kaymakamlık Makamına 202 adet yazı yazılarak gönderilmiĢtir. 
Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne 28 adet yazı yazılarak gönderilmiĢtir.Valilik 

Makamına 9 adet yazı yazılarak posta yolu ile gönderilmiĢtir. 
Çevre Belediye BaĢkanlıklarına toplam 10 adet yazı yazılarak gönderilmiĢtir. 

Üniversitelere 2 adet yazı yazılarak gönderilmiĢtir. 
Bergama Ticaret Odasına 2 adet yazı yazılarak gönderilmiĢtir. Basın yayın genel 
Müdürlüğüne 3 adet evrak kaydı yapılmıĢtır. 
 Ziraat Bankası Müdürlüğüne,35 adet, ĠĢ Bankası Müdürlüğüne 12 adet, Halk 
Bankası Müdürlüğüne 2 adet yazı yazılarak gönderilmiĢtir. 
Tapu Sicil müdürlüğüne 22 adet yazı yazılarak gönderilmiĢtir. Ġlçe Tarım 
Müdürlüğüne 3 adet yazı yazılarak gönderilmiĢtir. 
 
 
Daire içi birimlerimize ve belediyemiz komisyonları, personel ile ilgili yazılar giden 
evrak defterine kayıt edilerek gönderilmiĢtir. 
Gelen Dilekçe: 4677 

Fen ĠĢleri Müdürlüğüne vatandaĢlardan gelen 3277 adet evrak kaydı yapılarak 
ilgili servise gönderilmiĢtir. 

Zabıta Komiserliğine vatandaĢlardan gelen dilekçeler 156 adet olup, kayıtları 
yapılarak ilgili servise gönderilmiĢtir. 

Ruhsat ĠĢleri Servisine gelen dilekçeler 122 adet olup, kayıtları yapılarak ilgili 
servise gönderilmiĢtir. 

Gelir ġefliğine gelen 405 adet dilekçe müracaatı olmuĢ ve kayıtları yapılarak 
ilgili servise gönderilmiĢtir. 

Mali Hizmetler müdürlüğüne gelen 204 adet dilekçe kaydı yapılarak ilgili 
servise gönderilmiĢtir. 

Numarataj  „a gelen 15 adet dilekçe kaydı yapılmıĢ ve ilgili servise 
gönderilmiĢtir. 

Su ĠĢlerine gelen 53 adet dilekçe kaydı yapılmıĢ ve ilgili servise gönderilmiĢtir. 



Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğüne 30 adet dilekçe kaydı yapılmıĢ ve ilgili 
servise gönderilmiĢtir. 

Veteriner Hekimliğine 4 adet dilekçe kaydı yapılarak ilgili servise gönderilmiĢtir. 
Ġtfaiye Amirliğine 25 adet dilekçe kaydı yapılmıĢ ve ilgili servise gönderilmiĢtir. 
Garaj Amirliğine 88 adet dilekçe kaydı yapılarak ilgili birime gönderilmiĢtir. 
Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne 135 adet dilekçe kaydı yapılmıĢ ve yanıtlanmıĢtır. 
Hukuk ĠĢlerine 8 adet evrak yaydı yapılmıĢtır. 
Ġlan iĢlerine 16 adet evrak kaydı yapılmıĢtır. 
Jeotermal A.ġ ‟ye 5 adet evrak kaydı yapılmıĢtır. 
Personel ĠĢleri Amirliğine 8 adet evrak kaydı yapılmıĢtır. 
Park ve Bahçeler ĠĢyerine 5 adet evrak kaydı yapılmıĢtır. 
121 adet evrak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne, meclise, encümen‟e havale edilerek 

kayıtları yapılmıĢtır. 
2008 yılında 5.352,00.-YTL posta pulu avansı olarak, 3700-YTL diğer posta 

masrafları için olmak üzere kullanılmıĢ ve posta yolu ile gönderilmiĢtir. 
 

B -YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
1- FĠZĠKSEL YAPI 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Norm kadro esaslarına göre ve Harcama Birimine Bağlı 
alt Birimlerin kendisine bağlanması Ģekliyle oluĢturulup, kurulmuĢtur. 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü  Meclis, Encümen, Genel Evrak çalıĢmalarının düzenli 
ve zamanında yürütülmesini sağlamak için gerekli çalıĢmaları yapmak ve Harcama 
birimi olarak alt birimlerinin iĢleyiĢiyle ilgilenmek. 
Dikili Belediyesi Merkez binasının üçüncü katında hizmet vermekteyiz.  
Müdürlüğümüz bir personel ve müdür odasından ibarettir. 
2- ÖRGÜT YAPISI 
1.YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 
2.PERSONEL ĠġLERĠ 
3.HUKUK ĠġLERĠ 
4.RUHSAT ĠġLERĠ 
5.EVLENDĠRMEMEMURLUĞU 
  
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN YETKİ,GÖREV 
SORUMLULUKLARI VE ÇALIŞMALARI 
 
PERSONEL İŞLERİ 
 

Giden evrak: 128 adet evrak kaydı yapılarak ilgili kiĢi, kuruluĢ ve kurumlara 
gönderilmiĢtir. 

Gelen evrak: 30 adet evrak kaydı yapılmıĢtır. 
Belediyemiz memur, bakmakla hükümlü olduğu eĢ, ana, baba ve çocukları için 

348 adet sevk kaydı yapılmıĢtır. 
Belediyemiz iĢçileri ve bakmakla yükümlü olduğu eĢ, ana, baba ve çocukları 

için sevk kağıtları hazırlanıp kendilerine verilmiĢtir. 
Personel ĠĢleri‟nce memur ve iĢçilerimiz ile olan yazıĢmalar yapılmıĢtır. 
2008 yılında 1 adet Laboratuar Teknikeri, 2 adet ĠnĢaat Teknikeri, 1 adet 

Harita Teknikeri, 1 adet Avukat sözleĢmeli olarak çalıĢtırılmıĢtır. 
Belediyemizde halen 22 adet memur görev yapmaktadır. Memurlarımızın Gizli 

Sicil Varakaları doldurulmuĢ ve terfi iĢlemleri bunlara göre yapılmıĢtır. 



2008 yılında 5 adet memurun emeklilik iĢlemleri hazırlanarak ilgili kurumlara yazıları 
gönderilerek emeklilik iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 
 
HUKUK İŞLERİ 
 

Belediyemiz ile vatandaĢlar arasında meydana gelen tüm problemler hakkında 
yargı öncesinde hukuki sınırlar içinde kalarak çözüm üretilmeye çalıĢılmakta, çözüm 
bulunulamadığında yargı yoluna baĢvurulmaktadır. 

Belediyemiz leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davaları takip edilmektedir. 
Özel hukuka tabi icra takip iĢleri usul ve esaslarına uygun olarak yerine 

getirilmektedir. 
BaĢkanlık ve müdürlüklerden görüĢ istenen hususlarda mütalaalar 

verilmektedir. 
Gerektiğinde Belediye Meclis ve Encümen toplantılarına katılın makta, hukuki 

nitelik taĢıyan konularda görüĢ bildirilmektedir. 
Ocak 2008 ayından itibaren Belediyemize karĢı 68 adet yeni idari dava 

açılmıĢ, bu davalara karĢı Ġdaremiz adına cevap verilmiĢ ve takibi yapılmaktadır. 
2007 yılı içerisinde, 2005 ve 2006 ve 2007 yıllarından devam eden               64 

adet Asliye Hukuk, Sulh Hukuk, Asliye Ceza, Sulh Ceza ve Kadastro 
mahkemelerinde ki davalarımızın takibi yapılmaktadır. 

Yine 2008 yılı içerisinde 183 adet hukuki görüĢ bildirilmiĢ ve yazıĢma 
yapılmıĢtır. 

Belediyemize karĢı açılan Ġdare ve Vergi mahkemelerinde ki davalarımızın 
büyük çoğunluğu kazanılmıĢtır. GeçmiĢ yılların devam eden Ġdare mahkemesindeki 
dosyalarının takibi devam etmektedir. 

Ġdare olarak kaçak su kullanımından dolayı Ģikâyet ettiğimiz dosyalarımız 
sonuçlanmıĢ, karĢı taraf para cezasına çarptırılmıĢtır. 

Dosyalarımız temyiz edildiğinden Yargıtay ceza dairesindedir.  
Maddi gücü olmayıp vekil tutamayacak durumda olan vatandaĢlarımıza 

hukuksal konularda yardımlarımız sürmektedir. 
Belediyemizin diğer servislerinin hukuksal sorunları servisimizce 

karĢılanmaktadır. 
Belediyemizin yapacağı bazı ihale ve sözleĢmeler servisimizce 

hazırlanmaktadır. 
Belediyemize gelen tüm hukuksal yazıĢmalar servisimizce karĢılanmakta ve 

süreleri içerisinde cevap verilmektedir. 
Belediyemize gelen tüm icra yazıları ve adliye yazıĢmalarına servisimizce 

süreleri içerisinde cevap verilmiĢtir, verilmeye de devam edilecektir. 
 

RUHSAT İŞLERİ 
 
10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Yönetmelik gereğince 
1 adet Ġnternet Kafe 
16 adet Umuma Açık Ġçkili ve Ġstirahat yeri 
78 Adet Muhtelif ĠĢyeri 

Olmak üzere toplam 95 adet iĢyerine Fen ĠĢleri, Ġtfaiye Amirliği,Gelir 
Servisi,Zabıta Komiserliğinin,Tapu Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Sağlık Grup 
BaĢkanlığı,Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünün görüĢlerini aldıktan 
sonra ruhsat verilmiĢtir. 



2005/9207 sayılı yönetmeliğin 35. maddesine istinaden 2 Mesul Müdür Belgesi 
verilmiĢtir. 

Ġlçe merkezinde bulunan umuma açık ve istirahat eğlence yeri olarak hizmet 
veren ve canlı müzik yapan 3 adet iĢletmenin Canlı Müzik Belgeleri 2005/9207sayılı 
yönetmeliğin 38. maddesine istinaden yenilenmiĢtir. 

Ġlçe Emniyet ve Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgeleri içinde kalan 
umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ayrı ayrı arĢivleri oluĢturulmuĢtur. 

 
EVLENDİRME İŞLERİ 
 

Ġlçemizde evlenmek isteyen vatandaĢlarımızın müracaatlarını kabul edip, 
Evlenme yönetmeliği gereğince evlenme iĢlemlerini yerine getirmektedir. 

2008 yılında evlenmek üzere 148 çift müracaat etmiĢ ve nikâh akitleri 
yapılmıĢtır. Ayrıca 23 çift‟te evlilik izin belgesi düzenlenmiĢtir. 

Evlenme akitleri ve üç aylık evlenme bildirimleri evlendirme memurluğunca 
Nufüs Müdürlüğüne bildirilmiĢtir. ĠĢlemler bilgisayar ortamın 
da yapılmakta ve kısa sürede mernis bildirimleri Nüfus Müdürlüğüne iletilmektedir. 
 
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 
 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğünde 4 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı özellikli fotokopi 
makinesi, 5 adet yazıcı ve 1 adet video kamera cihazı bulunmaktadır. 

Personel iĢlerinde iĢlemler 2 adet bilgisayar 1 adet yazıcı ile yürütülmektedir. 
Evlendirme iĢlerimiz bilgisayar ortamında yapılmakta olup, kendilerine ait 1 adet 
bilgisayar ve yazıcı bulunmaktadır. Ruhsat iĢlerimiz bilgisayar ile yapılmakta ve 
kendilerine ait 1 adet bilgisayar ve yazıcı bulunmaktadır. Hukuk iĢlerinde 2 adet 
bilgisayar 1 adet yazıcı bulunmaktadır. 

 
İNSAN KAYNAKLARI 
 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü toplam 3 personel ile yürütülmekte, personel iĢleri 2 
görevli, evlendirme iĢleri 1 görevli, hukuk iĢleri 1 avukat ve 1 görevli, ruhsat iĢleri 1 
görevli ile yürütülmektedir. 

 
YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 
 

 Müdürlüğümüz 2008 yılı içerisinde Bakanlık Kontrolörleri tarafından bir 
denetime tabi olmamıĢtır.  

 
AMAÇ VE HEDEFLER 
 
A-    Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün Amaç ve Hedefleri 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün genel amaç ve hedefleri görev alanında verimliliği 
arttırmak, Her yeni yasa konusunda ilgili personelin bilgilendirilmesi ( * 5393 Sayılı 
Belediye kanununda Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ile ilgili olan değiĢiklikler hakkında kurum 
içi eğitim semineri düzenlenmesi ), 

 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ile ilgili YazıĢma, kayıt, zimmet arĢivleme yöntemleri 
hakkında eğitimler düzenlemek ( * Bakanlık Onayından sonra Standart dosyalama 
planlamasına geçilerek konu ile ilgili eğitimlerin verilmesini sağlamak). 



 Standart Kayıt ve Zimmet defterlerinin oluĢturulması ve standart yazıĢma kod 
numaralarına geçilmesi iĢleminin gerçekleĢmesi Belediyemizin yararına olacaktır 
kanaatindeyiz. 

 
B – Temel Politikalar ve Öncelikler 

Müdürlüğümüzün önceliği, müdürlüğümüz ve alt birimlerinin sosyal 
belediyecilik ve güler yüzlü hizmet anlayıĢını kendine ilke edinmiĢ olarak çalıĢmasını 
sağlamak, bu konuda eksiklik var ise eksikliğin giderilmesi konusunda giriĢimlerde 
bulunmak. 

Temel politikamız; GeliĢen ve modernleĢen çağımızda teknolojiyi her alanda 
kullanarak bu hızlı değiĢimi yakalamak ve bir adım önüne geçmek, Yasalara uyan, 
sürekli geliĢmeyi kendisine ilke edinen bir anlayıĢla hizmet sunmaktır. 
DAĠRENĠN KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTESĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
A – ÜSTÜNLÜKLER 
1-     Kalite Yönetim Sistemi 
2-     Teknik araç gereç yeterliliği 
B-  ZAYIFLIKLAR 
1-     Koordinasyonun Müdürlükler ve Birimler arası etkin olmaması 
2-   Tüm müdürlükler tarafından standart evrak ve kayıt defteri 
kullanmaması(Bilgisayar ortamında) 
3-  Tüm müdürlüklerin standart yazıĢma kod numaraları kullanmaması, 
4-  Kalite yönetim sisteminin gereği 3 aylık düzenli olarak performans tablosu 
hazırlanmaması, 
5-     Standart Dosyalama Planına geçilememesi 
 
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını; 
Görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar 

ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını 
bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, 
iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara 
dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  

                                                                                             
 
 

 
                                 DĠKĠLĠ BELEDĠYESĠ HALK SAĞLIĞI MERKEZĠ 
                                     
                                                2008 YILI ÇALIġMA RAPORU 
 
      01/01/2008-31/12/2008 Tarihleri arasında Belediye Halk Sağlığı Merkezinde 
14137 hastaya hizmet verilmiĢtir. 
      Bunlardan 7842 Muayene 



                        4626 Laboratuar 
                        1387 Röntgen 
                          282 Ambulans hizmeti almıĢtır. 
 
Belediye Halk Sağlığı Merkezi 2009 Yılında da aynı coĢku ve özveri ile çalıĢmalarına 
devam edecektir. 
                                                                                        

 



 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
                        

     

 

        
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FEN İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 FEN-İMAR İŞLERİ 

 SU VE KANALİZASYON 

İŞLERİ 

 PARK VE BAHÇE 

İŞLERİ 

 TEMİZLİK İŞLERİ 

 GARAJ AMİRLİĞİ 

 ZABITA AMİRLİĞİ 

 İTFAİYE AMİRLİĞİ 

 VETERİNER HEKİMLİĞİ 

 NUMARATAJ İŞLERİ 

 

 

2008 ÇALIŞMALARI 



 
 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 

MĠSYONUMUZ: 
  
        Önce Ġnsan anlayıĢında yola çıkarak Dikiliyi yaĢanabilir, 

yaĢam kalitesi yüksek, öncü ve lider bir kent yapmak. 
 
VĠZYONUMUZ:    

 
         Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik 

ve hızlı bir biçimde karĢılamak amacıyla, yerel yönetim anlayıĢı 
ile halkın ve ilçenin sorunlarını bir bütünlük çerçevesinde 
değerlendirip, en kısa sürede kalıcı imalatlar yaparak, ilçemizin 
huzur içinde yaĢamasını amaç ve ilke olarak edinmiĢtir. 

      
 
TEKNĠK PERSONEL: 
 
1 ĠnĢaat Mühendisi 
1 Harcama Yetkilisi-Harita Mühendisi:  
 1 ġehir Plancısı:  
2 Harita Teknikeri:  
4 ĠnĢaat Teknikeri:      
1 Mimar:  
1 ArĢiv Görevlisi 
 
AMAÇ ve HEDEFLER 
 

 Belediyenin yetki sınırları içerisindeki bayındırlık ve imar 
hizmetlerinin kaliteli olarak verilmesi. 

 

 Plansız yapılaĢmıĢ ve bozulmuĢ kent dokularının dönüĢüm ve 
geliĢim projeleriyle kentsel mekana kazandırmak amacıyla 
imar planlarının yapılması; bu planlar çerçevesinde arsa 
üretmenin yanında yol, yeĢil alan, otopark, okul, pazar yeri, 
belediye hizmet alanı ve sosyal tesis gibi alanların (imar 
programı kapsamında veya dıĢında) kamulaĢtırma ve imar 
uygulamaları yapılarak kente kazandırılması. 

 

 Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının 
belirlenerek korunması, iyileĢtirilmesi ve geleceğe taĢınması. 

 

 Afet Yönetim sisteminin geliĢtirilmesi. 
 

 Etkin, verimli, hizmet standartları yüksek, saydam bir kurumsal 
yapının katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve çalıĢanların 
desteğiyle geliĢtirilmesi . 



 
YOL YAPIM ÇALIŞMALARI: 
 

 Sanayi Sitesi 681 ada kuzeyi ve 681-682 ada arası 1390.82 
m2 parke taĢ ve 406.40 m2 beton bordür döĢeme iĢçiliği. 

 360 sokak 1200.16 m2 parke taĢ ve 413.70 mt. Beton bordür 
döĢeme iĢçiliği. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 365 sokak 400 m2 parke taĢ döĢeme iĢçiliği. 
 
    

 



 

 Turan Dursun Caddesi 936.75 m2 parke taĢ döĢeme iĢçiliği 
213.60 mt.beton bordür döĢeme iĢçiliği. 

 
  

 
 

 410 sokak 400.58 m2 parke taĢ döĢeme iĢçiliği. 
 

 
 
 
 
 
 



 389 sokak 451.25 m2 parke taĢ döĢeme iĢçiliği ve 42.10 mt. 
Bordür döĢeme iĢçiliği. 

 

 
 

 348 sokak 403.45 m2 parke taĢ ve 163 mt. Beton bordür 
döĢeme iĢçiliği. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 350 sokak 500 m2 parke taĢ ve 118.60 mt. Beton bordür 
döĢeme iĢçiliği. 

 

 
 
 

 383 sokak (U.Mumcu Cad.-358 sk. Arası) 2984 m2 parke taĢ 
ve 868.50 mt. Beton bordür döĢeme iĢçiliği. 

 

 
 352 sokak 66 m2 parke taĢ döĢeme iĢçiği. 

 14/1 soakk 324 m2 çıkma taĢ döĢeme iĢçiliği. 

 119 sokak 247 m2 parke taĢ ve 94 mt. Beton bordür döĢeme 
iĢçiliği. 

 9 sokak 806 m2 parke taĢ döĢeme iĢçiliği. 

 Ġlçe Tarım Bahçesi 475 m2 parke taĢ döĢeme iĢçiliği. 



 Dikili Lisesi Bahçesi 238 mt. Beton bordür döĢeme iĢçiliği. 

 359 sokak 785 m2 parke taĢ ve 300 mt. Beton bordür döĢeme 
iĢçiliği. 

 

 
 
 

 396 sokak 1702.50 m2 parke taĢ ve 480 mt. Beton bordür 
döĢeme iĢçiliği. 

 

 
 
 
 
 
 



 419 sokak 795.05 m2 çıkma taĢ, 487,36 m2 parke taĢ ve 
206.60 m2 beton bordür döĢeme iĢçiliği. 

 
 

 
 

 55/3 sokak 742.79 m2 parke taĢ ve 153.40 mt. Beton bordür 
döĢeme iĢçiliği. 

 

 306 sokak 940.38 m2 parke taĢ ve 277 mt. Beton bordür 
döĢeme iĢçiliği. 

 
 
 

 
 
 

 



 331 sokak 367.50 m2 parke taĢ ve 120 mt. Beton bordür 
döĢeme iĢçiliği. 

 

 
 

 333 sokak 527.98 m2 parke taĢ ve 193.40 mt. Beton bordür 
döĢeme iĢçiliği. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 335 sokak 234.08 m2 parke taĢ ve 36.60 mt. Beton bordür 
döĢeme iĢçiliği. 

 

 
 
 
 

 Sanayi Sitesi Ġtfaiye arkası 300 m2 parke taĢ döĢeme iĢçiliği. 
 
YOL TAMİRATLARI: 
 

 64 sokak 876 m2 kilitli beton parke taĢ tamiratı. 

 95/2 sokak 753 m2 kilitli beton parke taĢ tamiratı. 

 BarıĢkent Erdem Sitesi CDE bloklar çevresi ve Evrim Sitesi 
çevresi 1700.40 m2 granit zar taĢı tamiratı. 

 BarıĢkent Halk Sitesi IJ-KLM/EFGH bloklar ve Esnaf Koop. 
Çevresi 1771.48 m2 granit zar taĢı tamiratı. 

 BarıĢkent Esnaf Sitesi K-D bloklar önü, Ekin Sitesi önü ve 
anayolu, Birlik Sitesi KJH bloklar çevresinde 1811.25 m2 granit 
zar taĢı tamiratı. 

 BarıĢkent Birlik Sitesi EF/D blok, Halk Sitesi ABCD blok 
çevresinde 1545.55 m2 granit zar taĢı tamiratı. 

 BarıĢkent Ġlkokul önü, Emek Sitesi çevresinde 1820 m2 granit 
zar taĢı tamiratı. 

 Adliye arkası 595.27 m2 granit zar taĢı ve 70 mt. Bordür 
tamiratı. 

 TariĢ-Tekel ara yol 448 m2 parke taĢ tamiratı. 

 Çevik Ticaret önü 122.50 m2 parke taĢ tamiratı. 

 Tekel önü kaldırım 178.36 m2 parke taĢ tamiratı. 

 Çandarlı kavĢağı 326.48 m2 granit zar taĢı tamiratı. 
 
 
 
 



ALT YAPI ÇALIŞMALARI: 
 

 Adnan Menderes Caddesi drenaj hattı çalıĢması. 

 Sülüklü deresi ıslahı. 

 Sanayi sitesi drenaj hattı çalıĢması. 

 ġahap Bora Parkı çevresi drenaj hattı çalıĢması. 

 Sanayi Site giriĢi drenaj hattı çalıĢması. 

 302-305-307 sokak drenaj hattı çalıĢması. 

 3/2 sokak drenaj hattı çalıĢması. 
 
MUHTELİF İŞLER: 
 

 Malzeme çekme-dağıtma iĢleri. 

 Odun kesme iĢi. 

 Mazgal imalatları. 

 Asfalt tamiratları. 

 Oturma grupları yapımı. 

 Belediye Ekmek Fırını tadilatı. 

 Kabakum Köyü kütüphanesine raf ve dolap yapımı. 

 8 Mart Kadınlar Günü için pano imalatı. 

 Antur Motel yıkımı ve hafriyat kaldırma iĢleri. 

 TaĢ ayıklama iĢi. 

 Atatürk parkı wc boya iĢi. 

 Kaymakamlık Binası bahçesi kamelya çıtası imalatı. 

 Belediye Düğün salonu tadilatı. 

 Sağlık Ocağı boya yapımı. 

 Çöp kovası montajları. 

 Antur içi ağaç budama iĢi. 

 Adliye Binası garajı çatı imalatı ve montajı. 

 Çok programlı Lise bahçesi engelli yolu yapımı. 

 Kültür evi boyama iĢi. 

 Mazgal temizleme ve açma iĢi. 

 Stadyum tadilatı. 

 3/1 sokak yol sökümü 

 Yol çizgilerinin yenilenmesi. 

 3/2 sokak yol söküm. 

 Sağlık ocağı bahçesi korkuluk yapımı. 

 Adnan Menderes Caddesi yol sökümü. 

 Karo tamiratları. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAŞ DUVAR YAPIMI: 
 

 Sülüklü deresi taĢ duvar yapımı. 

 Bademli yolunun gidiĢ istikametinin sol kesiminde kalan eğimli 
bölümün ve kıyıda tesviyesi yapılan bölüme; zemini Ģev 
açısından daha dik açı ile tutmak, kayma göçme ihtimali olan 
zeminlerin yıkılmasının engellemek, kıyıların erozyondan veya 
taĢkınlardan korunmasını sağlamak amacıyla taĢ duvar 
yapılmıĢtır. 

 BarıĢkent Kooperatifi Ekin Sitesi C-D Bloklar önünü taĢ duvar 
yapımı. 

 
 
İMAR İŞLERİ: 
 

 2008 yılı içerisinde 210 adet subasman vizesi yapılmıĢtır. 

 2008 yılı içerinde 673 adet Yapı Kullanma Ġzni düzenlenmiĢtir. 

 2008 yılı içerisinde 710 adet Yapı Ruhsatı düzenlenmiĢtir. 

 2008 yılı içerisinde 200 adet binaya mühür iĢlemi 
gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 2008 yılı içerinde 3194 sayılı kanunun 15. ve 16. maddesi 
gereği 50 adet ve 18. maddeye istinaden 18 adet harita ve 
aplikasyon çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 2008 yılı içerisinde 234 adet imar durumu düzenlenmiĢtir. 

 2008 yılı içersinde 5 adet ilave imar planı ve 9 adet imar planı 
değiĢikliği gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
 
 
 
İHALELER: 

 Adnan Menderes Caddesi Ve Çevresi Granit Zar taĢı Ġle Yol 
Yapım ĠĢi (2488.07 m2 granit zar taĢı ve 4108 mt. Beton bordür 
döĢeme iĢçiliği) 

 41.500 m2 Granit Zar taĢı ve 4000 mt. beton bordür Ġle Yol 
Yapım ĠĢi 

 
398 Sokak:                                        478 Sokak: 

 
 



                              441 Sokak:                                        407 Sokak: 

 
 

                       
    412 Sokak:                                     416 Sokak: 

  

 
 
 
 
358 Sokak:                                      398 Sokak: 

  

 



 
 
 
 
3/1 Sokak, 3/2 Sokak, 4/1 Sokak, 7 Sokak, 61 Sokak, 59 sokak, 

Sanayi Sitesi giriĢi, Yunus Emre Cami arkası, 39 Sokak. 
 

 Dere Malzemesi Yükleme Ve Nakliyesi Hizmet Alım ĠĢi.  

 Çöp Toplama TaĢıma Hizmet Alım Ġhalesi. 

 Personel ĠĢleri Hizmet Alım ĠĢi. 

 Park Bahçe Bakım Onarım ĠĢi 
 

 
 
SU İŞLERİ                                                              

 
 

 
 

GGÜÜNLNLÜÜK K ÇÇALIALIŞŞMALARMALAR

20082008

•• İİççmesuyumesuyu yeni abone bayeni abone bağğlantlantıı iişşi : i : 278 adet,278 adet,

•• ŞŞehiriehiriççii şşebekesi abone ve ana boru ve tamir iebekesi abone ve ana boru ve tamir işş saysayııssıı : : 1312 1312 

adet,adet,

•• Kanalizasyon sistemi yeni abone, abone iKanalizasyon sistemi yeni abone, abone işşleri ve merkezi leri ve merkezi 

kanalizasyon sistemi arkanalizasyon sistemi arıızaszasıı bakbakıımm--onaronarıım ve tamir im ve tamir işş

saysayııssıı : : 518 adet,518 adet,

•• VidanjVidanjöör ve kanal ar ve kanal aççma aracma aracıı toplam itoplam işş saysayııssıı: : 642 adet,642 adet,



 
 

 
 
 

ŞŞEHEHİİR MERKEZR MERKEZİİ

KANALKANALİİZASYON ZASYON ÇÇALIALIŞŞMALARIMALARI
419 SK., 362 SK., 55 SK., 66 SK., 21 SK.,419 SK., 362 SK., 55 SK., 66 SK., 21 SK.,

628 metre ana kanalizasyon hatt628 metre ana kanalizasyon hattıı ççalalışışmasmasıı tamamlandtamamlandıı.  .  

İİÇÇMESUYU MESUYU ŞŞEHEHİİRRİİÇÇİİ ŞŞEBEKESEBEKESİİ

ANA BORU (PVC) ANA BORU (PVC) ÇÇALIALIŞŞMALARIMALARI

•• SUSU--KANALKANAL



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDİĞİĞER ER ÇÇALIALIŞŞMALARMALAR

•• İİççmesuyumesuyu yeni abone kayyeni abone kayııt ve bat ve bağğlantlantıı iişşi :696 i :696 

adet,adet,

•• ŞŞehiriehiriççii şşebekesi abone ve ana boru v tamir iebekesi abone ve ana boru v tamir işş

saysayııssıı ::1211 adet,1211 adet,

•• Kanalizasyon sistemi Yeni abone, abone Kanalizasyon sistemi Yeni abone, abone 

iişşleri ve merkezi kanalizasyon sistemi leri ve merkezi kanalizasyon sistemi 

ararıızaszasıı bakbakıımm--onaronarıım ve tamir im ve tamir işş saysayııssıı

:214 adet,:214 adet,

•• VidanjVidanjöör ve kanal ar ve kanal aççma aracma aracıı toplam itoplam işş

saysayııssıı: 508 adet,: 508 adet,

2008YILI  2008YILI  İİÇÇMESUYU ANA BORU HATTI BAKIM ve ONARIM MESUYU ANA BORU HATTI BAKIM ve ONARIM 

ÇÇALIALIŞŞMALARIMALARI



ZABITA AMİRLİĞİ 
 
 

Belediyemiz Zabıtası (1) bir Komiser (4) dört Zabıta Personeli ile görev 
Yapmaktadır. 
 
 Zabıta Memurları sabah 07:00‟den 24:00‟a kadar çalıĢmakta olup, zabıta 
memurları Belediye hudutları dâhilinde vatandaĢlardan gelen Ģikayet ve isteklerini 
yerinde kontrol ederek gereğini yapmaktadır. 
 
 Belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde yapmıĢ oldukları kontrol ve 
denetimlerde eksikleri bulunanlar uyarılmakta, ancak yapılan uyarılara rağmen 
eksiklerini gidermeyenler hakkında gerekli kanuni iĢlem yapılmaktadır. 
 
          Zabıta memurlarının uyarılarına rağmen eksiklerini gidermeyenler hakkında; 
          180 adet yazılı uyarı yapılmıĢ, toplam 125 adet tutanak düzenlenmiĢ, 
bunlardan 37 tanesine Belediye encümeni tarafından uyarı,51 tanesine para cezası,9 
adet iĢ yeri hakkında ruhsat iptali, 7 adet tutanak ile savcılığa suç duyurusu ve 21 
adet iĢ yeri hakkında kapatılma kararı verilerek kapatma iĢlemleri yapılmıĢtır. 
 
 Belediyemiz Zabıta birimi Belediyemizce düzenlenen festival diğer etkinliklerde 
gerekli her türlü önlem ve tedbiri alarak bu etkinliklerin kusursuz ve baĢarılı bir Ģekilde 
geçmesinde hak sahibi olmuĢtur. 
 
 Ġlçemiz Salı pazarında gerekli kontroller yapılarak vatandaĢların rahat ve 
huzurlu bir Ģekilde alıĢveriĢlerini yapmaları sağlanmaktadır. 
 
 Belediyemiz sınırları ve mücavir alanı içerisindeki esnafların tamamı kontrol 
edilerek kayıt altına alınmıĢ olup, sürekli denetimleri yapılmaktadır. 
 
 Belediyemiz birimleri ile iĢ birliği yapılarak görülen eksikler yerinde tespit 
edilerek giderilmektedir. 
 
 Belediyemize ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı almak için baĢvuranların iĢ 
yerlerinde gerekli kontroller yapılarak 5393 sayılı Belediyeler kanunun ĠĢ yeri Açma 
ve ÇalıĢma Ruhsatlarına iliĢkin yönetmelik değerlendirme yapılmaktadır. Bir yıl 
içerisinde 139 adet iĢ yeri açma ve çalıĢtırma için onay verilmiĢtir. 
 
 ġehir içerisinde bulunan baĢıboĢ köpekler toplatılarak Belediye köpek bakım 
yerine toplanmaktadır. 
 
           Ġlçe Emniyet Müdürlüğü, Ġlçe Jandarma Komutanlığı, Sağlık Grup BaĢkanlığı, 
Ġlçe Tarım Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri ile birlikte Ġlçemizdeki esnaflar değiĢik 
zamanlarda denetlenmiĢtir. 
 
 Ayrıca Zabıta personeli tarafından 5393 sayılı Belediyeler kanunu çerçeveinde 
Ġlçemizde faaliyet gösteren iĢ yerleri sürekli kontrol edilmekte, görülen eksiklikler 
uyarılarak giderilmektedir. 
 



 ÇarĢı ve Mahalle aralarının temizliği düzenli olarak kontrol edilerek aksaklıklar 
temizlik Ģirketine bildirilip çözümlenmektedir. 
 
 Belediyemiz Zabıta Komiserliğine gelen 69 adet yazılı ve yaklaĢık 500-600 
adet sözlü Ģikayet yerinde incelenerek gerekli iĢlemler yapılarak söz konusu 
Ģikayetler yerinde çözülmüĢtür. 
 
 Belediyemiz Zabıta Komiserliğinde yeterli personel olmadığından dolayı 
özellikle yaz sezonunda yapılması gereken iĢlerde aksaklıklar çıkmaktadır. 
 
 Zabıta birimine en az 8 adet ilave personel,1 adet binek araç(Ģu anki araç eski 
olduğundan sürekli arıza yapmaktadır.) ihtiyacımız vardır  
                                                                                                   

 

  ĠTFAĠYE AMĠRLĠĞĠ 
 

Belediyemiz Ġtfaiye Amirliği Bünyesinde; 
1 Ġtfaiye Amiri 
1 Ġtfaiye Memuru 
4 ġöför 
5 Ġtfaiye Eri 
1 Santral görevlisinden ibaret olup iki posta halinde 24 saat iĢ 24 saat istirahat 
Ederek çalıĢmaktadır. 
Ġtfaiye Amirliğine ait 2 araçta faal olarak çalıĢmaktadır. 
Belediye Ġtfaiye Amirliğinin 2008 yılında yapmıĢ olduğu faaliyetler. 
Ana yollar,parklar,meydanlar düzenli olarak yıkandı. 
Köpek çiftliğine düzenli olarak su verildi. 
Sahil düzenlemesinde yapılan alanlardaki taĢ duvarlar ve betonlar sulandı. 
Ġlçemizde ihtiyaç duyulan sokak,cadde,yollar yıkandı.Ġlçemize gelen askeri 

gemilere su verildi. 
Cuma günleri Merkez ve yukarı cami bahceleri yıkandı.Bayram veTören 

günlerinde tören alanları ve parklar yıkandı.Emniyet ,Jandarma binaları ve Lojmanları 
boyanmasında Ġtfaiye araçları kullanıldı.Ġlçemizde çıkan 5 adet orman yangını,8 adet 
araç yangını,17 adet ev yangını,90 adet anız yangını,4 adet trafik kazası,14 sefer 
çöplük yangınına gidilip müdahale edilmiĢtir. 

Bademli köyüne kuyuya düĢen kiĢinin cesedini çıkarılmaya gidildi. 
114 Adet yeni açılan  ĠĢyerlerine yangın raporu verildi. 
           
         Ġlçemizde çıkacak olan yangınlara anında müdahale edip meydana 

gelebilecek can ve Mal kaybını en aza indirebilmek için mücavir alan içinde kalan 
Salihleraltı mevkii Gülkent  Sitesine yaz aylarında geçici bir araç bulundurulması 
gerekmektedir. 

         Ġlçemizde bazı Mahalle ve sokakların dar olmasından dolayı mevcut 
araçlar bu sokaklardaki yangınlara müdahale etmekte zorlanmaktadır.Bu nedenle 
küçük ve seri bir araça Ġhtiyaç vardır.Meydana gelen araç yangınlarında ve doğal 
afetlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ekipmanların alınmasını bilgilerinize arz 
ederim.   

   
 

                                              



 VETERĠNER HEKĠMLĠĞĠ 
 

Belediyemiz Mezbahasında; 1 Veteriner, 3 kesim personeli, 1 Ģoför ile görev 
yapmaktadır. 
 Mezbaha personeli sabah 08:00‟den 17:00‟a kadar çalıĢmaktadır. 
 2008 yılında 492 adet dana, 280 adet inek, 2352 adet kuzu, 332 adet koyun, 
299 adet keçi ve 2401 adet oğlak kesimi yapılmıĢtır. 
 Kurban bayramında 3 gün boyunca vatandaĢların kurbanları ücretsiz olarak 
mezbahamızda kesim iĢlemi yapılmıĢtır. 

Kesilen hayvanların etleri, et nakil aracıyla kasaplara getirilmektedir. 
Sahipsiz ve bakıma muhtaç köpekler personelimizce toparlanıp köpek 

çiftliğinde koruma ve bakım altına alınmaktadır. 
 Köpek çiftliğinde hayvanlara parazit ve aĢılamaları yapılmaktadır. 
           Köpek çiftliğinde sahipsiz köpekleri sahiplendirme çalıĢmaları yapılmaktadır. 
Uçkun mücadelesinde; larvasit ve uçkun ilaçları ile mücadele yapılmaktadır. 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                         
 GARAJ AMĠRLĠĞĠ 
 
Garajımızda, 4 çıkıĢ görevlisi,7 Ģoför, bir muavin, bir kısım amiri olmak üzere 13 
personel ve 3 otobüs,5 minibüs, bir cenaze aracıyla hizmet verilmektedir. 
            Her gün Dikili‟den Ġzmir‟e 06.00,09.15-12.00,15.15 saatlerinde seferlerimiz 
vardır. Ayrıca bu aracımız ihtiyaç sahiplerine, yoksullara, öğrencilere ücretsiz hizmet 
vermektedir. 
Okullar, Kamu kuruluĢları, resmi daireler, partiler ve derneklere ulaĢım hizmetleri 
ücretsiz veya mazot ücreti karĢılığı hizmet vermektedir. 
           VatandaĢların düğün gibi ulaĢımlarında da yardımcı olunmaktadır. Okullara 
sabah, öğle, öğleden sonrası ve akĢam olmak üzere tüm mahallelerden öğrencilere 
ücretsiz servis hizmeti verilmektedir. Halkımızın cenazelerinde de ücret talep 
edilmeksizin hizmet verilmektedir. 
           Yine adli vakalarda Cumhuriyet BaĢsavcılığımızdan, Jandarma 
Komutanlığından ve Emniyet Müdürlüğümüzden gelen gerek mültecilerle ile ilgili 
gerekse de adli olaylarla ilgili taleplere hizmet verilmektedir. 
           Belediyemizden taleplerimiz; Halkımızın isteği ve otobüsümüzün çıkarmakta 
olduğu masraf nedeniyle Ġzmir‟e sefer yapan otobüsümüzün yenilenmesinin 
gerekeceğine inanmaktayız. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



JEOTERMAL ÇALIŞMALARI 
  
Dikili Belediyesi & Dikili Jeotermal A.ġ, 2008–2009 Yıllarında, Çok Amaçlı Jeotermal 
Projeyi kaldığı yerden ele alarak, 2.500 Aboneyi ısıtacak altyapıyı tamamlayarak, 
1.000 konut eĢdeğerini ısıtmaya baĢladı. 
  
Özellikle 2008 yılsonu Kasım, Aralık ve 2009 yılı baĢlarında, Ocak, ġubat, Mart 
Aylarında Dikili merkezinde, ana ısı dağıtım hattı, abonelik hatları dâhil 100.000 
metre çeĢitli çaplarda boru döĢenmiĢ; döĢenen boruların üstyapı iĢleri 
tamamlanmıĢtır. 
  
Ana ısıtma hatlarında 300 mm çapında çelik izolasyonlu borular kullanılmıĢtır. 
Abonelik hatlarında ise cam elyaf takviyeli Aquatherm borular kullanılmıĢtır. 
  
Dikili Jeotermal Projesi kapsamında, altyapı çalıĢmalarında, cadde/sokak 
kavĢaklarında, abonelerimize ulaĢmak, ısı dağıtımını kolaylaĢtırmak, daha etkin hale 
getirmek için, çelik yeraltı vanaları kullanılmıĢ, üstyapı üzerinden çelik kapaklarla, ısı 
dağıtım yönetimi kontrol altına alınmıĢtır. 
  
ġehir içinde bina ve konutlarımıza, abonelerimize ulaĢan ısı, konut giriĢlerine yine yer 
altı tipi çelik vana kontrolünde gelmekte, ısınma sistem kontrolü ve emniyeti 
sağlanmıĢ bulunmaktadır. 
  
Bina/konut giriĢlerinde debi ayar vanaları, eĢanjörler, sistem bağlantıları, Belediyemiz 
(Jeotermal A.ġ) tarafından yapılmakta, eĢanjörlerin ve sistemin bakımı yine 
Belediyemizce sürdürülmektedir. 
  
Jeotermal projemizde kullanılan malzemeler özenle seçilmiĢ olup, jeotermal 
piyasasında dünya markalarıdır. Isı aktarımında, ısının etkin kullanımında baĢarılı 
olmak için eĢanjörlerimiz Alfa Leval, Tranter; vanalarımız - debi kontrol vanalarımız, 
Danfoss, Klinger, Faf markaları olarak temin edilmiĢtir. 
  
Dikili Çok Amaçlı Jeotermal Projesi, Kaynarca bölgesinde bulunan jeotermal 
kuyulardan sağlanan jeotermal ısıyı Dikili Ģehir merkezine, gidiĢ-dönüĢ 12.000 metre 
olan kapalı devreden aktararak sağlamaktadır. Kaynarca ısı merkezimizde 18 Milyon 
Kilokalori/saat ısıyı kapalı devreye aktaran EĢanjörlerin (Isı aktarım Plakaları), yatay 
milli pompaların montajı tamamlanmıĢtır. 
  
Kaynarca bölgesinde, Dikili Belediyesi adına alınmıĢ 5 adet jeotermal kuyu iĢletme 
ruhsatı bulunmaktadır. YB-1 (Yeni Belediye Kuyusu No. 1) 450 metre derinliğinde 
açılmıĢ olup; 1200C ısıya ve 70 lt/sn debiye sahiptir. 1.000 Konut eĢdeğeri, YB-1 
kuyumuzdan ısı merkezimize beslenen jeotermal akıĢkandan ısıtılmaktadır. 
  
ġehir içinde bulunan ısı merkezimizde (Ilıca Isı Merkezi), kapalı devreden aktarılan 
ısı, 18 Milyon kilokalori/saat montajı tamamlanmıĢ eĢanjörlere beslenmektedir. Ilıca 
ısı merkezimizden, Ģehir içi bina/konut eĢanjörlerine, BarıĢkent Isı Merkezimize yine 
aynı Ģekilde kapalı devre olarak ısı aktarımı yapılmaktadır. 
  
 
 



BarıĢkent ısı merkezimizde 6 Milyon kilokalori/saat eĢanjörler ve pompalar 
bulunmaktadır. BarıĢkent ısı merkezimizden Barıkent Kooperatif binalarına, 
Cumhuriyet Ġlköğretim Okulumuza, Dinç sitesine ısı verilmektedir. Ilıca hattından yeni 
yapılacak boru hattıyla beslenmeye baĢladığında daha geniĢ bir alana, BarıĢkent 
civarı Kooperatiflere ısı verilmeye devam edilecek.  
Mevcut ısıtma altyapı sistemimiz yaklaĢık 4.000 konutu ısıtacak güçtedir. 4.000 konut 
kapasitesinden 7.000 konut kapasitesine ulaĢmak için, Ilıca bölgesinde bulunan 
jeotermal kuyulardan enerji aktarımı yaparak, BarıĢkent ve sahil konutlarına yeni 
kapalı devre boru dağıtım hatlarının yapılması proje kapsamında devam edecektir. 
  
Ilıca bölgesindeki jeotermal akıĢkan termal su niteliğinde olup, direk olarak otel, 
motel, termal tesislere pompalanabilecektir. Dikili‟de sahil Ģeridinde bulunan turistik 
tesislere termal su verilecektir. 
  
Dikili, denizin ve termalin bulunduğu nadir dünya kentleri arasında yerini almıĢtır. 
Dikili‟de termal tesislerin bulunması, mevcut otellerin termal otele dönüĢmesi, turizm 
sezonunu 3 aydan 12 aya çıkaracaktır. 
  
Çok amaçlı konut ısıtma projemiz, Belediyemiz ve Jeotermal A.ġ tarafından 
sürdürülmektedir. Sosyal Belediyecilik anlayıĢı içerisinde, en ucuz abonelik ve aylık 
ısınma giderleri Dikili‟de uygulanmaktadır. 
  
Kömür gibi katı yakıtlarla ısınıldığında, konutunuzun sadece bir kısmını ısıtabiliyor, 
bütçenizden aylık en az 250–300 TL ısınma gideri ayırmanız gerekiyor. Konutlarınızı 
sıvı yakıtlarla, doğal gazla, elektrik enerjisiyle ısıttığınızda, ısınma giderleri ayda 500-
750 TL‟ye yükselmektedir. Katı ve sıvı yakıtlar ile ısınmak aylık genel giderleriniz 
içerisinde en büyük payı oluĢturduğu gibi, fosil yakıtlar olduğundan çevreyi, 
soluduğumuz havayı da kirletmektedir. 
  
Elektrik üretimimizin %50‟den fazlasının ithal doğal gaza bağlı bırakılan ülkemizde, 
doğal gazla ısınmak, hatalı enerji politikaları, ülkemizin geleceğini riskli ülkeler 
sınıfına sokmakta; geleceğimiz, çocuklarımızın yaĢam hakkı ipotek altına 
alınmaktadır.       
  
Jeotermal enerji, kendi doğal kaynağımız, öz varlığımızdır. DıĢ ülkelere bağlı 
kalınmadan, elektrik üretmek, ısınmaktır. Jeotermal enerji sürdürülebilir, yenilenebilir 
kaynaktır. Doğru kullanıldığında, kullanılan akıĢkan geri basıldığında (Reenjeksiyon) 
küresel ısınmadan etkilenmez, enerji vermeye devam eder. 
  
Çok amaçlı jeotermal projemiz, 2009 yılında 1.000 konut eĢdeğerini baĢarıyla ısıtarak 
devam etmektedir. Kapalı devre ısı aktarımı ile iç içe devrelerle BarıĢkent‟te kadar 
sürdürülen ısıtma, jeotermal ısınma sistemleri içerisinde oldukça baĢarılı bir 
uygulamadır. Projede planlanan değerlere baĢarıyla ulaĢılmıĢtır. 
 
Projemizde en olumsuz uygulama, bir önceki dönemde yapılan kapalı devre dönüĢ 
boru hattıdır. CTP denilen cam elyafı borular ısıyı kaybettiği gibi eklem yerlerinden 
sık sık arıza vermekte, sistem durdurularak tamiratı yapılmakta, yüksek basınç 
altında çalıĢtırılamamaktadır. 7.000 konutu ısıtabilmek, Kaynarca‟daki enerjiyi Ilıca 
bölgesine etkin bir Ģekilde aktarmak için 6.000 metrelik dönüĢ hattını izolasyonlu çelik 
boru veya Aquatherm boru ile yenilememiz gerekmektedir.  



  
Kaynarca jeotermal havzası, Türkiye‟nin jeotermal potansiyeli en büyük alanlarından 
birisini oluĢturmaktadır. Kaynarca bölgesinde sera ısıtılması ve konut ısıtılması 
yapılmakta olup, kıĢ ayları yaklaĢık 1.000 lt/sn jeotermal akıĢkan pompa ile 
yeraltından çekilip kullanılmaktadır. Kaynarca bölgesinde 20 adet ruhsatlı jeotermal 
kuyu bulunmaktadır. Kaynarca bölgesi, Dikili Belediyesi tarafından 2006 yılında 
düzenlenen Dikili Jeotermal Sempozyumundan sonra “Hassas Koruma Bölgesi” 
kapsamına alınmıĢ olup; yeni açılacak kuyulara ruhsat verilmemektedir. 
  
Havzanın korunması, büyüklüğünün saptanması, yönetilmesi için test çalıĢmaları, 
ölçümleri, jeofizik çalıĢmaları ve mühendislik çalıĢmaları yapılması gerekmektedir. 
  
Kaynarca ve Ilıca Bölgelerinde jeotermal kaynaklarımızın çok amaçlı kullanılması, 
Dikilimize, Bölgemize, Ülkemize Ģifa dağıtacak, istihdam, katma değer yaratacaktır. 
   
                                                                                                 

TEMİZLİK İŞLERİ: 

 
      2009 Yılında Çöp Araçlarımızla gece gündüz demeden ; 
                                 Ocak-ġubat-Mart aylarında Toplam    780 ton, 
                                 Nisan-Mayıs-Haziran aylarında         1200 ton, 
                                 Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında     1100 ton, 
                                 Ekim-Kasım-Aralık aylarında              840 ton, olmak üzere 
                                 TOPLAM                                            3910 ton çöp toplanmıĢtır. 
      70‟e yakın personelle Dikili sokaklarını temizlemekle birlikte Belediye‟ye de 
personel vererek destek olmaktayız.  
      Açık kasa traktörle çöp araçlarının giremediği dar sokaklardan yaz ve kıĢ moloz, 
cüruf, 
 ot, evsel atıklar her gün, Salı günleri hariç düzenli olarak alınmaktadır. Yaz aylarında 
konteynır yıkama makinelerimizle konteynırlar ayda bir sefer yıkanıp, dezenfekte 
edilerek parfümleme iĢlemiyle temizlenmektedir. 
      Açık kasa kamyonumuzla ve kepçelerimizle yaz ve kıĢ aylarında vatandaĢların 
bahçe ve evlerinden çıkarttıkları ot ve molozların yerlerinden alınıp çöp sahasına 
dökülmesi sağlanmaktadır.   
      Büyük ve küçük süpürge makinelerimiz yaz aylarında her gün ana arteller ve 
sokak araları dahil, kıĢ aylarında ise havanın açık olduğu zamanlarda süpürge 
makinelerimiz her gün düzenli olarak sabah 08.00 akĢam 17.00 arası çalıĢmaktadır.  
     Ayrıca Sağlık Ocakları, Poliklinikler, özel muayenehanelerden Pazartesi, 
ÇarĢamba, Cuma günleri tıbbi atık aracımızla Tıbbi atıklar, hijyen kurallarına uygun 
sertifikalı personel tarafından alınmaktadır. 
      Bölge sorumlusu arkadaĢlarımız da özel araçları ile bölge kontrollerini sürekli 
takip edip oluĢan çevre kirliliğine ve olumsuzluklara anında müdahale etmektedir. 
 
 
 

 
 
 



 
PARK VE BAHÇE İŞLERİ: 
 
Çim ekilen parklar:  
1-Mavi Bayrak 
2-Son Çare 
3-BarıĢkent 
4-Belediye Spor Kulübü Futbol Sahası (8900metrekare) 
5-Olof Palme 
 
Yeni yapılan parklar: 
1-Soma Madenciler Sitesi Parkı 
2-Adliye Parkı 
3-345 Sokak Parkı 
Parklar, orta refüjler, anayol ve kaldırımlar, Emniyet Müdürlüğü Lojmanları, Emniyet 
Müdürlüğü Bahçesi, Merkez Sağlık Ocağı Bahçesi, Belediye Spor Futbol Sahası, 
Botanik Bahçesi ve Belediye ye ait tüm ağaçlarda, yıl boyunca yapılan rutin iĢlemler: 
Çim Biçimi, çapalama, çocuk oyun gurubu tamir ve bakımı, budama, belleme, park içi 
tamiratlar, gübreleme, sulama, ilaçlama ve temizlik iĢleri. 
 
 
 
Yeni yapılan Çocuk Oyun Gurupları: 
 
-BarıĢkent Çocuk Parkı 
-345 Sokak Çocuk Parkı, 
 
Yapılan diğer çalıĢmalar: 
 
      Tüm park ve bahçelerde gerekli tamiratlar, badana ve boyalar. (Kilit taĢ tamirleri, 
bordür tamirleri, ince sıvalar, oturma yerleri ve çardak tamirleri vs.) 
 
     Orta refüjler, kaldırımlar ve bordürlerin mavi-beyaz boyanması. 
      Acil durumlarda (Sel,fırtına vb.) park içleri ve çevresindeki logar ve su 
giderliklerinin temizliği, park içlerine, anayol ve yürüyüĢ yolarına biriken yosun, deniz 
kumu, mıcır, çamur ve molozların toplanması. 
      Anayollar ve yazlıklardan atılmıĢ ot, dal ve budama artıklarının temizliği, 
      Gerekli durumlarda;  
       Fen ĠĢleri, Su ĠĢleri ve Kültür ĠĢlerine personel ve araç desteği. 
 
  Dikili Belediyesi sınırları içinde yapılan ağaçlandırma çalıĢmaları, 
01.01.2008 tarihinden itibaren 3 aylık dönemler için aĢağıdaki gibidir. 
 
01.01.2008 – 01.04.2008 tarihleri arasında: 
  
  Dikili Belediyesi Botanik bahçesine ait alanlarda; 500 adet Kızılçam, 
250 adet Fıstık Çamı, 100 adet MeĢe Fidanı dikilmiĢtir. 
   
 
 



                     Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu ve BarıĢkent Sitesi arasındaki meyilli 
araziye 500 adet Fıstık Çamı fidanı dikilmiĢtir. 
  Dikili Belediyesi Kadın DayanıĢma Merkezi bahçesine köklendirme ve 
ĢaĢırtma yapılmak üzere 1500 adet Çınar Yapraklı Akçaağaç ve Akasya fidanı 
dikilmiĢtir. 
  Belediye‟ye ait Park ve Bahçelerde yaklaĢık 7500 m2 alanda 
çimlendirme çalıĢması yapılmıĢtır. 
 
01.04.2008 – 01.07.2008 tarihleri arasında: 
 
  “Dikili‟de dikili bir ağacınız olsun” kampanyası dâhilinde; çamlık yolu ile 
Cem Evi arasındaki belediye alanına 750 adet Kızılçam, 200 adet Fıstık Çam fidanı 
dikilmiĢtir. 
  Belediye Park ve Bahçeleri ile orta refüjlere; 1000 adet Gül, 50 adet 
Limon Selvi, 30 adet Mazı, 40 adet Fenix fidanları dikilmiĢ. YaklaĢık 5000 m2alan 
çimlendirilmiĢtir. 
  Ġsmet PaĢa Mahallesi, Belediye su deposu, AtıĢ poligonu ve Sarı gül 
Kooperatifinin üst sınırı arasında kalan üçgendeki dağlık araziye 750 adet Kızılçam, 
300 adet MeĢe, 500 adet Fıstık çamı dikilmiĢtir. 
 
01.07.2008 – 01.12.2008 tarihleri arasında: 
 
  Dikili Belediye Spor‟a ait futbol sahası çevresine; 50 adet boylu 
Palmiye, 40 adet Sedir, 50 adet Kara Ġncir fidanı dikilmiĢtir. 
  Belediye Park ve Bahçelerine; 50 adet Fenix, 20 adet boylu Palmiye, 30 
adet Hatmi, 500 adet Gül, 70 adet Selvi  fidanı dikilmiĢtir. Ayrıca 8750 m2 olan 
Sahanın sil baĢtan çimlendirilmesi yapılmıĢtır. 
 
  01.12.2008 tarihinde yapılan inceleme ve araĢtırma sonucunda dikilen 
fidanlarda %85‟e varan baĢarı, ekilen çim tohumlarında ise %100‟e yakın baĢarı 
sağlandığı gözlenmiĢtir. 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

BELEDİ YE 

FIRINI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2008 ÇALIŞMALARI 



 
 
BELEDİYE  EKMEK FIRINI   
 

Belediyemiz Ekmek Fırınında  1 kiĢi ekmek dağıtım servisinde, 1 kiĢi ekmek 
kasalayıcısı, 1 kiĢi hamurkar, 2 kiĢi ekmek piĢirici, 2 kiĢi hamurkar yardımcısı, 9 kiĢi 
de ekmek büfelerinde satıĢ elemanı olarak;  toplam; 16 personelle  görev yapılmıĢ 
olup, muhasebe iĢlemleri ve iĢletme sorumluluğu Ģirketimizce yürütülmüĢtür.  
 
Belediye Fırın ĠĢletmesi Ekmek Fabrikasında kaliteli ekmek üretilmiĢ olup, 300 gr. 1 
Adet Ekmek 0.40 KrĢ‟ dan, Ramazan ayında da 500 gr 1 adet pide 1.00 TL‟den (KDV 
DAHĠL) ; 9 adet farklı noktada bulunan ekmek büfelerinden  satıĢa sunulmuĢtur.  
 
Yıllık bütçe geliri 886.488,92.-TL( Sekizyüzseksenaltı Bin Dörtyüzseksensekiz TL 
Doksaniki KR.) ve bütçe gideri ise 749.406,28.-TL (Yediyüzkırkdokuz Bin Dörtyüzaltı 
TL Yirmisekiz KR.) olarak gerçekleĢmiĢtir. Yıl içerisinde 137.082,64 –TL (Yüzotuzyedi 
Bin Sekseniki TL AltmıĢdört KR.) kar elde edilmiĢtir. 
 
 Fırınımız sürekli denetim altında tutularak; periyodik portör muayeneleri; üretim 
binasının boyası/badanası, düzenli temizliği; makinelerin tamiri/bakımı; hijyenin 
sağlanması, kalitenin artması için her türlü giriĢimde bulunulmuĢ olup halkımıza 
sağlıklı, ucuz, kaliteli ekmeği sunduğumuz inancı ile, bundan sonra da 
çalıĢmalarımızı daha modern, performansımızı daha da artırarak hizmet sunmayı 
amaçlıyoruz. 
 

 



 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

KÜLTÜR 

VE 

SOSYAL İŞLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2008 ÇALIŞMALARI 



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 
MUDUR SUNUMU 

 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü olarak 8 aylık dönemde’de”ĠNSANI”temel 

aldık. 

 

 Açtığımız kurslarla çocuklarımızın kimlik kiĢilik kazanmasına destek olmayı, 

özgüven kazanmasını hedefledik, gösterilerle’ de sosyal yaĢama katılmalarını 

sağladık 2008 de çocuklarımızı  yazarlarla buluĢturarak ve kitap armağan 

ederek 5000 üzerinde kitapla buluĢturduk bunu önemsiyoruz. 

 

 Yaptığımız kültür sanat etkinlikleriyle insanlarımıza görsel ve düĢünsel zenginlik 

kattık. 

 

 Katıldığımız Emitt, Karaburun ve Tire fuarı ile ilçemizin zenginliklerini tanıttık. 

 

 Dikili Tanıtım Kitapçığı, Sosyal Belediyecilik Kitapçığı hazırladık. Bergama 

ticaret odasına destek vererek Dikili Mavi Geçit Kitapçığını kazandırdık, 

Belediyemizin çalıĢmalarını Bigbordlara yansıttık. 

 

 Birimimize gelen her vatandaĢımızı güler yüzle karĢılayarak sorunlarına diğer 

birimlerimizden de destek alarak çözüm bulduk. 

 

 Okullarımız ve öğretmenlerimizle sıcak iliĢkiler kurarak eğitim konusunda 

desteğimizi esirgemedik. 

 

 Yaptığımız her çalıĢmada sivil toplum örgütleriyle iĢ birliği yaptık. 

 

 Ulusal basın Yerel basın, Dergiler ve çeĢitli TV kanallarında Dikilimizden söz 

ettirdik. 

 

 Yaptığımız her çalıĢmada kadınlara, çocuklara ve engellilere karĢı pozitif 

ayrımcılık ilkesinden hareket ettik. Bu yılki çalıĢmalarımızda da bu toplumsal 

kesimler üzerinde yaratılan negatif değer yargılarına karĢı Toplumsal Vicdanın 

Harekete Geçirilmesi” ana temamız olacaktır. 

 

ÖNERĠLERĠMĠZ 

 

1) Kurslarımızdan daha sağlıklı sonuç alabilmek için Etkinlik 

Salonumuzda bir personelin görevlendirilmesinde yarar 

görmekteyiz. 

2) Tüm belediye çalıĢanlarını kapsayan hizmet içi eğitim. 

 
 



BELEDĠYE KURSLARIMIZ 
 
 
KURSLAR                          KURS ÖĞRETMENĠ         KURSĠYER SAYISI 

 
HALK DANSLARI                Hasan TÜRKEN                         76 
ROMAN ÇOCUK DANS      Hasan TÜRKEN                         54 
TSM Korosu                         Faruk ZAĠM                                44 
THM Korosu                         Oğuz YILTAġ                             24 
AEROBĠK                             Nesil ÖZGER                             12 
BAĞLAMA                            Tülin MUTLU DEMĠR                 15 
GĠTAR                                   ġükran GÜNGÖR                      10 
RESĠM                                  Taliha DEĞER                            21 
YUNANCA                            Gönenç TURAN                          37 
FRANSIZCA                          Özel  ÖNLÜ                                24 
SATRANÇ                             Gülsüm ERDOĞAN                    28 
KEMAN                                                                                       8 

 
AÇILAN 12 FARKLI KURSTAN  353 KĠġĠ YARARLANIYOR 

 
 
 
 

 
 
 



ETKĠNLĠKLER 
 

6 OCAK 2008 
BISKLET TURLARI 
“ Yeni Yıla Merhaba, Bisiklet Turu”  

Bisiklet Gönüllüleri desteği ile ilköğretim öğrencilerimiz sosyal yaşamı 

hedefledi. 
 

 

 
Bisiklet Turu öncesi çocuklar Atatürk Meydanında buluĢtular. 

 

 

 

 
 



 

 

17 OCAK 2008 
‘ÇOCUKLARIMIZYAZARLARLA BULUġUYOR’ 
“Çocuklarımız Yazarlarımızla Buluşuyor” etkinliği kapsamında 

çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı edinmelerine katkı sunmak amacıyla 

yazar Hüseyin Yurttaş ve Hacer Kılcıoğlu konuk edildi. 
2 Oturum da 200 İ.Ö Öğrencisi yazarlarımızla buluşarak kitap satın aldılar. 
 

 
 

31 OCAK 2008 

‘DĠKĠLĠ’DE SATRANÇ OYNAMAYAN ÇOCUK KALMASIN’ 
“Yarı Yıl Satranç Turnuvası” 

“Dikili‟de satranç oynamayan çocuk kalmasın” etkinliği adı altında yarıyıl 

tatilinde bir turnuva düzenlendi. Tatillerinde kitap okuma alışkanlıklarını 

geliştirebilmek için turnuvaya katılan her çocuğa kitap armağan edildi. 

 



14 – 15 – 16 – 17 ġUBAT 2008 
EMITT fuarı 
Özel Sektör, Kaymakamlık ve Dikili Belediyesi olarak katıldık. 

-Zeytinyağ ve zeytin ürünleri 

-Çamur 
-Termal Su 

-Yağcıbedir Halısı 

-Sera Ürünleri 

-Dikili Tanıtım Kitapçığı ve tanıtım CD‟si 

-İlçemizde var olan işletmelerin broşürleri dağıtıldı. 

 

Emitt fuarında 10 bin adet güzellik çamuru dağıtan Dikili standı 4 gün 

boyunca güzellik çamuru almak için gelen genç yaşlı, erkek kadın 

herkesimden insanın yoğun ilgisiyle karşılaştı. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



8 MART 2008  
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
Dikili Kadın Dayanışma Derneği, Hacı Bektaş Veli Derneği ve Dikili 

Belediyesi birlikteliği ile Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı. 

 

 
 

 

 

 
 

Dikili Belediyesi Çevre gönüllüsü minikler ile Dikili Bisiklet Platformu, Selman 
Korkmaz gözetiminde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bisiklet Turu” düzenlediler. 

 



 
 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerine Dikili Kadın DayanıĢma Merkezi 
kadınları damgasını vurdu. Atatürk Meydanında el becerilerini sergileyen kadınlar 
gün boyunca etkinlikler yaptılar. Dikili Kadın DayanıĢma Merkezindeki Dikilili 
Kadınların tiyatro gösterisi ise günün son etkinliği oldu. 
 

 
DÜNYA EMEKÇĠ KADINLAR GÜNÜNDE GÜNÜN SÜPRĠZĠ KUPA OLDU. 

 
 
 



14 MART 2008 
 
2008 Emit Değerlendirme toplantısı 

 

 

BÖLGENĠN EN ÖNEMLĠ TURĠZM TOPLANTISINA EV SAHĠPLĠĞĠ YAPTIK 

 
Dikili 14 Mart 2008 Cuma günü, 12'nci kez gerçekleĢtirilen ve Dünyada turizm fuarları 
arasında ilk on içinde gösterilen Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı 
Emitt 2008 Turizm Fuarı'nın değerlendirme ve Emitt 2009'a hazırlık toplantısına ev 
sahipliği yaptı. Dikili Belediyesi Kültürevi‟nde yapılan toplantıya Ġzmir Valiliği, Vali 
Yardımcısı Haluk Tunçsu, Dikili Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Dikili Belediye 
BaĢkanı Osman Özgüven, Bergama Belediye BaĢkanı RaĢit Ürper, Bozdağ Belediye 
BaĢkanı Mehmet Keskin, Gümüldür Belediye BaĢkanı Bülent Rüzgâr, Tire Belediye 
BaĢkanı Mehmet Sıtkı Ġçelli, Karaburun Belediye BaĢkanı Serdar Yasa ile Özdere 
Belediyesi, ÖdemiĢ Belediyesi, Selçuk Belediyesi, KarĢıyaka Belediyesi, Buca 
Belediyesi, ĠZTAV, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katıldı.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



21 MART 2008  
 
“Gençlik, Alkol ve Uyuşturucu” konulu panel yapıldı. 

 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz 
gün “Gençlik, Alkol ve Uyuşturucu” konulu panel düzenledi. İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünün de katkılarıyla  Dikili Belediyesi Kültürevinde 

gerçekleştirilen etkinliği Ziya Öğütcan yönetti. Panele Hava Hastanesi 

Emekli Başhekimi Doktor Eyüp Göksu ve İzmir Emniyet Baş Müfettişi Şevki 

Dinçal, konuşmacı olarak katıldılar. 

 

 
 

 

 



24 MART 2008  
JEOTERMAL AÇILIġ 
24 Mart 2008 tarihinde Adliye Binası önünde Jeotermal açılış töreni yapıldı. 

 

 
 

  
 

 
 



27 – 28 – 29 – 30 31 Mart – 1 Nisan 2008 
DÜNYA TĠYATROLAR GÜNÜ 
Tiyatro Şenliği yapıldı. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapılan etkinlik kültür evinde 

gerçekleştirildi. 
 

 
 

 
 



 

30 MART 2008 
 
Dikili Belediyesi, Dikili Bisiklet gönüllüleri ile birlikte çamur ılıcasına bisiklet 

turu Düzenlendi.  
 

 
 
13 NĠSAN 2008 
DOĞA YÜRÜYÜġLERĠ 
Nebiler Şelalesine doğa yürüyüşü yapıldı. 

 

 



15 NĠSAN 2008 
EGE BÖLGESĠ EN BAġARILI BELEDĠYE 

BAġKANLARI ÖDÜL TÖRENĠ 
Şehir ve Başkan Dergisinin düzenlediği ödül töreni Mysia Otel‟de yapıldı. 

 

 
 

 
 

 



 

16 NĠSAN 2008  
 
Karaburun‟da gerçekleştirilen turizm fuarına katıldık. 

 
15 – 22 Nisan 2008 Turizm haftası etkinlikleri bu yıl Karaburun‟da kutlandı. 16 
Nisan‟da Karaburun‟da açılacak stantlarda Dikili, Kaymakamlık, özel sektör ve 
belediye olarak katılarak, kentimizin tanıtımını yaptık. 

 

 

 

17 NĠSAN 2008 
 
YAġAYAN KÖY ENSTĠTÜLERĠ VE KÖY ÖĞRETMENLĠĞĠ 
 

Eğitim-Sen ve Dikili Belediyesinin birlikte düzenledikleri “Yaşayan Köy 
Enstitüleri ve Köy Öğretmenliği” konulu söyleĢi 17 Nisan'da  Belediye Kültür 
evinde saat 20.30‟da gerçekleĢti.  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
20 NĠSAN 2008  
BADEMLER KÖYÜNE KÜTÜPHANE 

Bademli köyünde Resume-Recai Şeyhoğlu kütüphane açılışına destek 

olduk. Belediye Gitar Kursu öğrencileri gösteri yaptı. 
 

 
 

 

 

 
 

 



24 NĠSAN 2008  
KUZEY EGE ÇOCUKLARI SATRANÇ TURNUVASI 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı Kuzey Ege Çocukları Satranç 

turnuvası Atatürk Meydanında yapıldı. 

 

 
 

Aliağa, Bergama, Kınık, Ayvalık ve Dikili çocukları bir araya geldiler. 

Turnuvaya katılan her çocuğa Dikili tanıtım kitapçığı ve teşekkür belgesi 

verildi. 

3 MAYIS 2008  
AĞAÇ DĠKĠM ġENLĠĞĠ 

 

Ağaç Dikim Şenliği yapıldı. Dikime katılan her çocuğumuza meyve suyu 

ikram edilerek dikim sonrası müzik eşliğinde eğlendiler. 

 

 

 



5 MAYIS 2008  
 ROMAN MAHALLESĠ HIRALLEZ ġENLĠĞĠ 

 

„Farklılıklarımız Zenginliğimizdir‟ anlayışıyla Roman mahallesinde hıdralez 

kutlaması gerçekleştirildi.  

 
 

8 MAYIS 2008  
KĠTAP  HEDĠYE 
İ.Ö.Okulu Öğrencilerine 1850 kitap armağan edildi. 
 

 



 

9 – 16 MAYIS 2008  
4.DĠKĠLĠ ENGELLĠLER ġENLĠĞĠ 

 

Dikili Engelliler Derneği ile birlikte ortaklaşa „Engelliler Haftası‟ düzenlendi. 

 

 

 
19 MAYIS 2008  
 
19 MAYIS GENÇLİK HAFTASI KONSERİ 

Atatürk Meydanında Gençlik Konseri düzenlendi. 

 

 
 

 



5 – 25 HAZĠRAN 2008  
 

“Öldür Beni” adlı filmin ekibine destek sağlandı. Filmin tamamı Dikili 

sınırları içinde çekildi. 

 

 
 

 

5 HAZĠRAN 2008  
 

Dikili Belediyesi Resim Atölyesi çocukları İzmir İTÜ Sanat galerisinde resim 

sergisi açtı.  

 

 
 



7 – 8 HAZĠRAN 2008  
 

Ekoloji Şenliği yapıldı. 

 

 
 

8 HAZĠRAN 2008  
 

OKS için garaj amirliği ile ortaklaşa 120 öğrencimiz için ücretsiz araç 

kaldırıldı. 

 

15 HAZĠRAN 2008  
 

Gitar ve Bale kursu çocukları yılsonu gösterisi kültür evinde yapıldı. 

 

 



16 HAZĠRAN 2008  
 

Bergama Gençler Biriliğinin düzenlediği satranç turnuvasına katılındı. 

Çocuklarımız 2 madalya aldı. 

 

 
 

 

22 HAZĠRAN 2008  
 
Batı Göz ve Engelliler Dayanışma Derneği ile birlikte ortaklaşa Göz 

Taraması yapıldı. 700 kişi taramadan geçirildi. 240 kişi yarı tetkik ve 

ameliyat için Batı Göz‟e gönderildi. 

 

 



23 HAZĠRAN 2008  
 

Mavi Bayrak TURÇEV yetkilileri ile plajlarımıza “MAVİ BAYRAK” 

kazandırıldı. 

 

 

 

2 TEMMUZ 2008  
 

Hacı Bektaş Veli Derneği ile ortaklaşa yapılan etkinlik ile “Sivas Katliamı” 

kınandı. 

 

 
 

 



 
28 TEMMUZ- 11 AĞUSTOS 2008  
Sabancı Üniversitesi İle Birlikte 

“KENDİNİ KEŞFET” Projesi 2.kez gerçekleştirildi. 

 
 

 

28 TEMMUZ – 3 AĞUSTOS 2008  
 

Umudun Adı Gençlik festivali düzenlendi. 

 

 
 

 
 



 
31 TEMMUZ 2008  
 

TRT 1 de yayınlanan Bir Yaz Sabahı programında Dikili tanıtıldı. 

 

 
 

 

9 AĞUSTOS 2008  
 
İzmir Çağdaş Görmeyenler Derneği ile birlikte “Nazımla yeniden doğmak” 

adlı oyun sergilendi. 

 

 

 
 

 



 

26 AĞUSTOS 1 EYLÜL 2008  
 

DİKİLİ BARIŞ DEMOKRASİ VE EMEK ŞENLİKLERİ 

 

 

 

 

 

 



GENEL Bİ LGİ LER 

     
A- ŞENLİK HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 
1-10.000 Adet Program BroĢürü 1500 adet Sosoyal Belediyecilik kitapçığı 
    dağıtıldı. 
2- 1500 adet afiĢ, 52 değiĢik ebatlarda pankart, 30 adet kelebek, 2  sahne      
     Arkası ve 1 tane sahne önü „Öldürülebilir ıĢığı taĢıyanlar‟ (4.15 x 10 m)     
     Pankartı 
3- 530 tane TeĢekkür Belgesi 
4- Çığlık etkinliği için 40 dakika belgesel nitelikte 2 film  hazırlandı. 1‟i 
     Gösterilebildi. 
5- ġenlik Tanıtım Programı ve Dikili için yapılan hizmetler filimleri hazırlandı. 
 
Hazırlık ve Ģenlik süreçlerinde, belediye personeli ve gönüllü toplam 75 
arkadaĢımız özveriyle / canhıraĢ görev yaptı.    

 
  B-  PROGRAM UYGULAMA  

   
    ġenliklerimiz “BarıĢa Pedal” ġehir içi bisiklet turu ile baĢladı 
1- ġenlik kapsamında toplam 58 etkinlik gerçekleĢti. 
2- Etkinliklere konser grupları hariç 123 davetli konuk katıldı. 
 
3- Geceler : 7  Dikili Engelsiz Sevgi Köyü ile dayanıĢma gecesi düzenlendi 

A- 9 Ayrı grup konser verdi 
B- 2 Tiyatro gösterisi yapıldı 
C- 1 Müzikal düzenlendi 
D- Stokholm saksafon dörtlüsü resitali yapıldı 

 
4- 2 gece Dikili den Çığlık etkinliği gerçekleĢtirildi 
 
5- 8 Adet Panel Düzenlendi 
     1 Panel uluslar arası düzeydeydi 
 
6- Uluslar arası Çevre Konferansı 3 oturumda gerçekleĢtirildi. 
     1.Oturum uluslar arası katılımcıların katıldığı oturum oldu. 
 
7- Daha Kaliteli YaĢanılabilir Bir Dikili  “Forum” u, yerel kitle örgütlerinin katılımı ile                
    bir panel ve yerel projelerin tartıĢıldığı 2 oturumda gerçekleĢtirildi.  
 
8- 6 Gün Batımı SöyleĢisi planlandı ancak biri iptal edildi. 
 
9- 6 Kitap Ġmza Planlandı biri iptal edildi ancak 2 imza günü ilave edildi. 
 
10- 2’si kadın 1’i çevre olmak üzere toplam 3 Film gösterimi gerçekleĢti 
 
11- BarıĢ için Açık Satranç Turnuvası düzenlendi 
 
12- BarıĢ için Briç Turnuvası düzenlendi 
 



13- Kanal D ve SKY TV çekimi gerçekleĢti  
 
14- Etkinlikler öncesi ġenlik Program tanıtımı ve Dikili için yapılan hizmetler      
        filimleri gösterimi yapıldı.   

 

 
 

Barış Yürüyüşü 

 

 
 

Belediye Çocuk Korosu 

 



 
 

Belediye Bağlama Grubu 

 

 
 

Belediye Çocuk Roman Grubu 

 



 
 

Grup Mavi konseri 

 

 
 

Grup Flamingo Konseri 

 

 

 

 

 
 



Paneller 

 

 

 

 



 
 

Acıyı Bal Eyledik 

 

 
Kardeş Türküler 

 

 
Sırça Köşk Müzikali 



 
 

SEHER DİLMAÇ ve TOLGA MERİÇ Konseri 

 

 

 
 

Sergiler 

 

 



 
 

Stockholm Saksafon Dörtlüsü 

 

 
 

Suavi konseri 

 

 

 

 

 



 
 

Genco Erkal 

 

 
 

Belediye Halk Müziği korosu 

 

 



 
 

Briç Turnuvası 

 

 
 

Hanri Benazus – Sevgi Tanrısever 

 

 

 



 

 
 

Satranç Turnuvası 

 
FRANSA‟NIN CAHORS ġEHRĠ ĠLE DĠKĠLĠ ĠLE KARDEġ ġEHĠR OLUYOR 
 
Fransa‟nın Lot iline bağlı Cahors Ģehri ile Dikili kardeĢ Ģehir olma yolunda adım attı. 
Konuyla ilgili olarak Fransa‟nın Cahors Ģehri Belediye BaĢkan Yardımcısı Daniel 
Coupy Dikili Belediye BaĢkanı Osman Özgüven‟i makamında ziyaret etti. Konu ile 
ilgili iĢlemler devam ediyor. 
 
 

 
 



14 EYLÜL 2008 
 
DĠKĠLĠ‟NĠN KURTULUġU ġENLĠKLERĠNE BELEDĠYE ADINA KATKI KONULDU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 EKĠM 2008 
 
T.H.M Korosu çalıĢmalarına baĢladı 
 

 
 
 
 
 
 
11 EKĠM 2008 
 
Resim kursu çalıĢmaları baĢladı. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



11 EKĠM 2008 
 
Gitar kursu çalıĢmalarına baĢladı. 
 

 
 

 
 
12 EKĠM 2008 
 
Satranç kursu baĢladı 
 

 



13 EKĠM 2008 
 
Fransızca kursu baĢladı. 
 

 
 

 
16 EKĠM 2008  
T.S.M korosu çalıĢmalarına baĢladı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 EKĠM 2008 
DĠHAYKO ile ortaklaĢa “kedi – köpek güzellik yarıĢması” düzenlendi. 
 

 
 
19 EKĠM 2008  
Üç kayalar-Nebiler Doğa YürüyüĢü yapıldı. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KASIM 2008  
“Cumhuriyet Erdemdir” Satranç turnuvası yapıldı 
 

 
 

18 – 31 ARALIK 2008 
 
Ġzmir Sanatta Dikili Belediyesi Resim öğretmeni Taliha Değer ve öğrencisi Hatice 
Gülhan resim sergisi açıldı.  

 
 
 
 
 



 

 

 

                                   BELEDĠYE  KÜLTÜR EVĠ 

 
     16 OCAK 2008 MĠLLĠ EĞĠTĠM ÖDÜL TÖRENĠ                                               
SAAT:16,00 
     17 OCAK 2008 ÇOCUKLAR YAZARLARLA BULUġUYOR                           
SAAT:10,30 
     19 OCAK 2008AYROBĠK TOPLANTISI                                                          
SAAT:14,30 
     20 OCAK 2008 EĞĠTĠM-SEN TOPLANTISI                                                    
SAAT:11,00 
     21 OCAK 2008 DĠKĠLĠ SPOR KONGRE                                                         
SAAT:15,00 
     24 OCAK 2008 A.D.D‟NĠN UGUR MUMCU ANMA TOPLANTISI                   
SAAT:14,30 
     26 OCAK 2008 CUMHURĠYET OKURLARI TOPLANTISI                              
SAAT:14,30 
     28 OCAK 2008 NĠKÂH TÖRENĠ                                                                      
SAAT:13,30 
      2 ġUBAT 2008 NĠKÂH TÖRENĠ                                                                     
SAAT:14,00 
      9 ġUBAT 2008 NĠKÂH TÖRENĠ                                                                     
SAAT:14,00 
    13 ġUBAT 2008 MĠLLĠ EĞĠTĠM TOPLANTISI                                                  
SAAT:10,00 
    18 ġUBAT 2008 HALK EĞĠTĠM TOPLANTISI                                                  
SAAT:13,30 
    21 ġUBAT 2008 UYUġTURUCU ĠLE ĠLĞĠLĠ SEMĠNER                                   
SAAT:14,00 
    23 ġUBAT 2008 ENĞELLĠLER DERNEĞĠ TOPLANTISI                                 
SAAT:14,00 
    24 ġUBAT 2008 HACI BEKTAġ-I VELĠ DERNEĞĠ TOPLANTISI                    
SAAT:10,00 
     14 MART 2008 ĠZMĠR VALĠ Y.BELEDĠYE BAġKANLARIYLA EMĠTT 
                                  DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI                                      
SAAT:15,30 
     19 MART 2008 HALK EĞĠTĠM TOPLANTISI                                                  
SAAT:14,00 
     27 MART 2008 OKULLARIN TĠYATRO ġENLĠĞĠ 
     28 MART 2008 OKULLARIN TĠYATRO ġENLĠĞĠ 
     29 MART 2008 OKULLARIN TĠYATRO ġENLĠĞĠ 
     31 MART 2008 OKULLARIN TĠYATRO ġENLĠĞĠ 
       1 NĠSAN 2008 OKULLARIN TĠYATRO GÖSTERĠLERĠ DÜZENLENDĠ 
       9 NĠSAN 2008 ORĠĞLAME TOPLANTISI                                                    
SAAT:14,00 
     17 NĠSAN 2008 KÖY ENSTĠTÜLERĠ KURULUġ YIL DÖNÜMÜ                   
SAAT:20,30 



     30 NĠSAN 2008 ORTEM TEMĠZLĠK ġĠRKETĠ TOPLANTISI                          
SAAT:17,30 
       5 MAYIS 2008 ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ TOPLANTISI                              
SAAT:16,30 
       6 MAYIS 2008 ÖĞRETMENLER TOPLANTISI                                           
SAAT:10,00 
       8 MAYIS 2008 ALĠ ÇETĠN KAYA Ġ.Ö.OTĠYATRO ÇALIġMASI                   
SAAT:13,30 
       9 MAYIS 2008 ÖĞRETMENLER TOPLANTISI                                          
SAAT:10,00 
     23 MAYIS 2008 BADEMLĠ Ġ.Ö.O OKUMA BAYRAMI                                   
SAAT:16,00 
     25 MAYIS 2008 DOKTORLAR TOPLANTISI                                                
SAAT:09,00 
     27 MAYIS 2008 BADEMLĠ Ġ.Ö.O TĠYATRO GÖSTERĠSĠ                              
SAAT:19,00 
     29 MAYIS 2008 BADEMLĠ Ġ.Ö.O TĠYATRO GÖSTERĠSĠ                              
SAAT:19,00 
     30 MAYIS 2008 BADEMLĠ Ġ.Ö.O TĠYATRO GÖSTERĠSĠ                              
SAAT:19,00 
  3 HAZĠRAN 2008 CAN RÜġTÜ Ġ.Ö.O TĠYATRO GÖSTERĠSĠ                         TAM 
GÜN 
  4 HAZĠRAN 2008 CAN RÜġTÜ Ġ.Ö.O TĠYATRO GÖSTERĠSĠ                         TAM 
GÜN 
  5 HAZĠRAN 2008 CAN RÜġTÜ Ġ.Ö.O TĠYATRO GÖSTERĠSĠ                         TAM 
GÜN                                                          9 HAZĠRAN 2008 CUMHURĠYET Ġ.Ö.O 
TĠYATRO GÖSTERĠSĠ                       TAM GÜN 
17 HAZĠRAN 2008 AGEL ĠHRACAAT VE ĠTHALAT TOPLANTISI                   
SAAT:14,00 
20 HAZĠRAN 2008 ORTEM TEMĠZLĠK ġĠRKETĠ TOPLANTISI                        
SAAT:17,00 
26 HAZĠRAN 2008 ATATÜRK Ġ.Ö.O SEMĠNERĠ                                               
SAAT:09,00 
29 HAZĠRAN 2008 BĠLLUR KENT YAPI KOOP. KONGRESĠ TOP.                  
SAAT:09,30 
  9 TEMMUZ 2008 BELEDĠYE SENDĠKA TOPLANTISI                                    
SAAT:18,00 
11.EYLÜL 2008 GĠTAR KURSU TOPLANTISI                                                  
SAAT:11,00 
13 EYLÜL 2008 FRANSIZCA KURSU TOPLANTISI                                         
SAAT:18,00 
14 EYLÜL 2008 MÜFTÜLÜK TOPLANTISI                                                        
SAAT:10,00 
20 EYLÜL 2008 MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜFETTĠġLĠĞĠ TOPLANTISI                           
SAAT:14,00 
20 EYLÜL 2008 YUNANCA KURSU TOPLANTISI                                            
SAAT:18,00 
28 EYLÜL 2008 DĠKĠLĠ BELEDĠYESĠ SENDĠKA TOPLANTISI                          
SAAT:13,00 

 



 
04 EKĠM 2008 ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTISI                               
SAAT:10,00 
10 EKĠM 2008 ATATÜRK‟Ü ANMA TÖRENĠ                                                       SAAT: 
10,00 
10 EKĠM 2008 ATATÜRK‟ÇÜ DÜġÜNÇE DERNEĞĠNĠN ANMA GECESĠ     SAAT: 
20,00 
13 EKĠM 2008 ALĠ ÇETĠNKAYA OKUL AĠLE TOPLANTISI                            SAAT: 
11,00 
 
 
 

SOSYAL YARDIMLAR 
 
      a) ERZAK YARDIMI 
 
          Belediyemiz ve mahalle muhtarları tarafından tespit edilen Ġsmet paĢa, Salim 
bey, GazipaĢa ve Cumhuriyet mahallelerinde ikamet etmekte olan maddi durumu iyi 
olmayan 151 aileye erzak yardımı 2008 yılında 2 kez yapılmıĢtır.   
 
  
     b) DĠĞER YARDIMLAR 
 
          Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi olduğu encümen kararı ile belirlenen,5 
aileye ev tadilatı yardımı, 7 aileye ambulans tahsisi,1 aileye düğün yeri tahsisi,2 
aileye kira yardımı 3 aileye otobüs tahsisi 1 aileye halı tahsisi gibi ihtiyaçlar diğer 
birimlerle koordineli olarak çözülmesi sağlanmıĢtır.  
 
 
    c) SEYAHAT KARTI 
         
        Ġlçemiz sınırları içerisinde ikamet etmekte olup ve öğrenci belgesi getirmek 
koĢulu ile 24 vatandaĢımıza %50 indirimli seyahat kartı verilmiĢtir.  
        
       Ġlçemiz sınırları içerisinde ikamet etmekte olup Devlet hastanesinden randevu 
kartı getirmek sureti ile maddi durumu iyi olmayan yaklaĢık 350 aileye ücretsiz 
seyahat kartı verilmektedir.  
    
 
   d) EĞĠTĠM YARDIMLARI 
 
      Belediyemiz tarafından Encümen kararı ile ilçemizde ikamet etmekte olan ihtiyaç 
sahibi 93 öğrencimizin kırtasiye ve kıyafet ihtiyaçları karĢılanmıĢtır. 
       
      Ġlçemizde ikamet etmekte olup Bergama‟nın çeĢitli okullarında okumakta olan 15 
öğrencimize ücretsiz servis olanağı sağlandı.  
 
 
                             
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

DİKİLİ KADIN 

DAYANIŞMA 

MERKEZİ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2008 ÇALIŞMALARI 



DĠKĠLĠ KADIN DAYANIġMA MERKEZĠ 
  
30 Ocak 2008‟de Balçova semt evlerinden gelen kilim kursu öğretmeni Oya Karalı ile 
kilim kursu baĢlattı. 
25 üyemizle baĢlayan kursumuz 42 kiĢiye yükselerek 6 ay boyunca devam etti. 
Ürettiğimiz kilim, çanta, kilim cüzdan vs. ürünler. Yaz boyunca Belediyemizin bize 
verdiği sahildeki sergi alanlarında satıĢa sunuldu. 
2007‟de devam  etmekte olan dikiĢ kursumuz 20 üyemiz ile 2008‟de de çalıĢmalarına 
devam etti. 
2007‟de devam etmekte olan takı kursumuz 28 üyemizle 2008‟de de çalıĢmalarına 
devam etti. 
Ürettiğimiz takılarımızı yaz boyunca Belediyemizin verdiği sahildeki sergi alanlarında 
satıĢa sunuldu. 
02 ġubat 2008‟de tiyatro kursumuzda hazırlanan 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü gösterimiz Bergama Eğitim Sen‟in davetiyle Bergama‟da gösterime sunuldu. 
08 Mart 2008‟de 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü gösterimiz Dikili Belediyesi 
Kültür evinde gösterime sunuldu. 
08 Mart 2008‟de Hacı BektaĢi Veli Derneği ile birlikte Atatürk Meydanında ürettiğimiz 
ürünleri sergilerde satıĢa sunarak kutlamalar yaptık. 
15 Mart 2008‟de dikiĢ kursu üyelerimizle Zeytin Dalı kaplıcalarına reklâm çantalarının 
dikimine baĢlandı.15 Nisan 2008‟de ġehir ve BaĢkan dergisinin Mysia otelde 
düzenlenen ödül töreninde yöresel yemeklerin yapımı ve sunumu dernek üyelerimiz 
tarafından yapıldı.07 Mayıs 2008‟da bursa gezisi düzenlendi. 
31 Temmuz 2008 tarihinde TRT 1‟de yayınlanan “Bir Yaz Sabahı” isimli programda 
yöresel yemeklerin hazırlanıĢı ve sunumu Dikilinin tanıtımına katkıda bulundu. 
Dikili festivalinde uçan süpürge kadın örgütü ile birlikte panel düzenlendi, festivale 
katkı sağlandı. 
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DİKİLİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ FAALİYETLERİ  
                
       Kulübümüzün çalıĢmalarını anlatmadan önce spor kulübü olmamız nedeniyle 
spordan ne anlaĢılması gerektiğini açıklamak gerekir. Spor, kısaca gündelik yaĢama 
bireylerin daha sağlıklı, daha üretken olarak katılmalarını sağlayacak bedensel ve 
zihinsel hareketler olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan hareketle kulüplerinde bu tür 
hareketlerin düzenlendiği ve olanakların hazırlandığı kurumlar olarak değerlendirmek 
gerekmektedir. Bütün bu açıklamalar kulübümüzün varlığının önemini, görevlerini ve 
amaçlarını daha iyi anlamamızı   sağlayacaktır. 
      Bu amaçları gerçekleĢtirebilmek için Ģu anda sadece futbol ile sürdürülen 
çalıĢmalarımızı Diğer branĢlarında kapsayacak biçimde geniĢletmek gerekmektedir. 
Bu nedenle Ģu anda sadece futbol alanı olarak hizmet veren sahamızın çevresini 
diğer branĢlarda da hizmet verebilmek Ġçin çok amaçlı spor kompleksine 
dönüĢtürülmesi gerekmektedir. Bu düĢünce doğrultusunda 
     Belediyemiz ve kulübümüz geleceğe yönelik çalıĢmalarını sürdürmektedir. 
Çocuklarımıza bu olanakları sağlayarak yeteneklerini geliĢtirmelerini sağlamak ve bu 
özelliklerini yerel ve ulusal çerçevede rekabet ortamında sergilemelerini sağlamalıyız. 
                          
GERÇEKLEġTĠRĠLEN ÇALIġMALAR 
 
        1-Minik takım(Futbol Okulu):Çocuklarımızın eğitiminde okul aile spor iĢbirliğinin 
çok önemli olduğunu düĢünerek kulüp olarak okul ve ailelerle bir araya gelmeye özen 
gösteriyoruz. Eğitime erken yaĢta baĢlamanın önemli olduğunu düĢünerek futbol 
okulunu faaliyete geçirdik. Futbol okulunda çocuklarımızın sadece futbol 
öğrenmelerini değil yaĢadıkları bölgeye ve ülkelerine duyarlı ve sorumlu bireyler 
olarak yetiĢmelerini sağlamaya çalıĢıyoruz. Minik takımımız çevrede düzenlenen özel 
turnuvalara katılıp kupalar kazanmıĢtır. Minik takımımız aynı zamanda düzenli olarak 
T.F.F.minikler ligine katılmaktadır. Bu süreçte çocuklarımızla ilgili ailelere beslenme 
konusunda bilgiler verilmiĢtir. ÇalıĢmalarımızın neticesinde ailelerden ve okullardan 
almıĢ aldığımız takdirler gelecekte yapacağımız çalıĢmalar için bizi teĢvik etmektedir. 
Çocuklarımızın aileleriyle aile içi iletiĢim konularında okullarımızın rehberlik 
öğretmenleriyle gerçekleĢtirdiğimiz seminerler neticesinde eğitim çalıĢmamız 
sürdürülmüĢtür. 
      2-Amatör takımımız kazalar arası 1.amatör kümede yer almaktadır. Çevremizde 
birçok kulübün büyük harcamalarla kurdukları takımlara karĢı sadece kendi 
yetiĢtirdiğimiz çocuklarımızla mücadele ediyoruz. Bu yolla aralarında dayanıĢma ve 
Dikililik kültürünü yerleĢmesini sağlamaya çalıĢıyoruz.  
    
      3–2008–2009 sezonunda çok kötü durumda olan futbol sahamızın zeminini kendi 
olanaklarımızla yeniledik. ġu anda sahamız birçok ildeki sahalardan zemin olarak çok 
daha iyi durumdadır. Önümüzdeki zamanda sahamızı sadece futbol alanı olmaktan 
çıkarıp birçok spor dalının uygulana bileceği bir kompleksine dönüĢtürmeyi 
planlıyoruz. Sahamızın çevresinin ağaçlandırma çalıĢmaları bitmiĢ olup çevre 
düzenleme çalıĢmaları devam etmektedir. 
Gelecekte tüm Dikili insanının nezih bir ortamda spor yapmasını sağlamak amacıyla 
çalıĢmalarımızı sürdürürken herkesi kucaklayan ve herkesin sahip çıktığı bir Dikili 
Belediye Spor‟un hedefimiz olduğunu belirtiriz.   
Çocuklarımızın sportif baĢarılarının kalıcı olması için, kulübümüzün kurumsallaĢması 
yönünde çabaların yoğunlaĢtırılması  inancı ile hareket ediyoruz.   
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