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Sunuş 

 
2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik 
yolunda tamamladık. 
 
Yaz ve kış çok farklılaşan bir nüfus yapısına, aynı nitelikli 
hizmeti aynı yetersiz kaynaklarla verme çabasında olduk. 
 
Halkımızın günlük hayatına yönelik temel kamusal görev-
lerimizi yerine getirme yeteneğimizi hızla geliştirmeye 
çalıştık. 
 
Tüm hizmetlerimizi açıklık içinde hesap verebilir, yöneti-
şim ilkelerinin hâkim olacağı standartlara taşıma gayretiy-
le gerçekleştiriyoruz.  
 
Belediyemiz 2011 yılında ilk kez gelir gider dengesini de 
sağlamıştır.   
 
Aşırı yağışlar ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan 
yollarımız, henüz yol yapılmamış alanlardaki yol çalışma-
larımız 2011 yılında hızlanarak devam ettirildi. Parklarımı-
zı ve kaldırımlarımız revize ettik, hızla ediyoruz. 
 
Jeotermal potansiyelimizi değerlendirmek konusunda 
arayışlarımızı sürdürdük. 
 
Meclisimizde aldığımız kararları; Belediyemizin ilgili birim-
leri ve tüm personeli titizlikle takip edip özveri ile uygu-
lamaya çalıştı. Onlara buradan teşekkür ediyor ve 2011 
yılı faaliyet raporumuzu sunuyorum. 
 
Sağlıklı, yüzü gülen hakkını alan barış ve dostluk içinde 
yaşayan insanların kenti olmak hedefi bize gurur veriyor. 
Bu hedefimize yönelik katkısı olan herkese teşekkür edi-
yor ve saygılarımı sunuyorum. 
 

Osman Nuri ÖZGÜVEN 
Dikili Belediye Başkanı 
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      I- GENEL BĠLGĠLER 

 

A- MĠSYON ve VĠZYON 
 

 

 

 

           MĠSYON 

 
 

 

           VĠZYON 

              

 
  



 

 

B- BELEDĠYENĠN YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 

5393 Sayılı Kanunun 15.maddesine göre Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: 

 

a) Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her türlü 

faaliyet ve giriĢimde bulunmak. 

 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 

koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

 

 c) Gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 

vermek. 

 

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 

tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıĢındaki özel hukuk hükümlerine göre 

tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karĢılığı alacakların tahsilini yapmak veya 

yaptırmak. 

 

 e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 

yağmur suyunun uzaklaĢtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 

iĢletmek ve iĢlettirmek; kaynak sularını iĢletmek veya iĢlettirmek 

. 

 f) Toplu taĢıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaĢım araçları, tünel, raylı sistem 

dâhil her türlü toplu taĢıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek. 

 

g) Katı atıkların toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

 

 h) Mahallî müĢterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir 

alan sınırları içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya ver-

mek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

 

i) Borç almak, bağıĢ kabul etmek. 

 

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre 

yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel 

kiĢilerce açılmasına izin vermek. 

 

k) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine 

karar vermek. 

 

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 

denetlemek. 

 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıĢ 

yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıların faaliyetten 

men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini 

gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıĢı malları yok-

sullara vermek. 
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n)Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

 

o) Gayri sıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iĢyerle-

rini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaĢtı-

rılmıĢ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inĢaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda de-

polama alanları ve satıĢ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taĢımalarda çevre kirliliği 

oluĢmaması için gereken tedbirleri almak. 

 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile 

taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri 

ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit 

etmek ve iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik dü-

zenlemesinin gerektirdiği bütün iĢleri yürütmek. 

             

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 

denetlenmesi, büyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıĢındaki yerlerde il özel idaresi tarafından 

yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay‘ın görüĢü ve ĠçiĢleri 

Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu ta-

Ģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluĢturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine 

getirebileceği gibi toplu taĢıma hatlarını kiraya verme veya 67. Maddedeki esaslara göre hiz-

met satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

 

Ġl sınırları içinde büyükĢehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediye-

leri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret 

yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlat-

ma gibi alt yapı çalıĢmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya  

ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karĢılığında yapılan tesislere ortak olabilir; 

sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliĢtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile 

ücretsiz veya düĢük bir bedelle amacı dıĢında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüĢ ve düĢüncelerini tespit etmek 

amacıyla kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir. 

 

Belediye mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taĢınmazları hakkında da uygu-

lanır. 

 

Belediyenin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıĢlar ve kamu 

hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç 

gelirleri haczedilemez. 
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C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 
 

1- Fiziksel Yapı 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠsmetpaĢa Mah. Atatürk Cad. 121.Sok. No:6 adresinde Ġtfaiye Müdür-

lüğümüzün çalıĢma binası ve araç parkı bulunmaktadır.  

Otogarda Garaj Amirliği ve 2 adet personel odasıyla faaliyet göstermek-

tedir. 

Kültür Müdürlüğüne bağlı Kadın DayanıĢma  Evi GazipaĢa Mah. Ba-

demli yolu üzerinde bulunmaktadır. 

ĠsmetpaĢa Mahallesinde 1   ve GazipaĢa Mah. 1 olmak üzere toplam 2 

adet düğün salonu var. 

MÜLKĠYET DURUMU 

Mülkiyetimizdeki tarlalar; 

Bahçeliköy 2.852 m2 

Horoztepe 51.946 m2 

Davulga 50.659 m2 

Çalıtepe 48.070 m2 

Ilıca-Maltepe 93.511 m2 

Kanlıçukur 117.438 m2 

Çamurlu  84.237 m2                

 

 

 KĠRAYA VERĠLEN BĠNA VE SOSYAL TESĠSLER 

1- Pazar Yeri ĠĢyerleri 46  adet 

2- Fırın 1  adet 

3- Çay Ocağı 3  adet 

4- Çay Bahçeleri 10  adet 

5- Otogar Yazıhaneleri 8 adet 

6- Büfe 16  adet 

7- Belediye Binası ĠĢyerleri 6  adet 

8- Belediye Eski Binası Dükkanları 2  adet 

9- Otogarda Kahvehane 1  adet                                                                

TOPLAM 93  adet 

 

 

Dikili  Belediyesi; ĠsmetpaĢa  Mahallesi, ġehit Sami Akbulut Caddesi 

ile Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Belediye ĠĢ merkezi binasında-

dır.  

Belediye BaĢkan Makamı ve çalıĢma ofisi 3. Katta bulunmaktadır. 

Ayrıca 3. Katta ; Mali Hizmetler Müdürlüğü; Ġç Kontrol Ve Ön Mali 
Kontrol Birimi, Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Birimi, Ġcra Ta-

kip Birimi; Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü,  
Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Sivil Savunma Amirliği, Bilgi ĠĢlem Birimi ile 

Belediye santrali bulunmaktadır.  

2.Katta; Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, Personel Amirliği,  Vete-
riner Hekimlik, Evlendirme,  ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsat  Birimi, 

Gelir Tahakkuk ve Takip Birimi, Vezneler  yer almaktadır. 

1.Katta; Park Bahçeler Birimi, Numarataj , Su, Kanal Birimi, Beledi-
ye Ġmar Komisyon Odası ile Kent Konseyi bulunmaktadır. 

Binanın giriĢ katında ise Halkla ĠliĢkiler ve Bilgi Edinme bürosu bu-
lunmaktadır. 

4. Katta ise birim arĢivleri UAVT Ofisi toplantı ve ihale salonu bu-

lunmaktadır. 

Salim bey Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi. Belediye eski bina-

sının zemin katında Zabıta Müdürlüğü'nün çalıĢma ofisi, üst katında 
ise Kültürel etkinliklerin yapıldığı, kütüphanesi, cep sineması ve tiyat-

ro  gösterilerinin sergilendiği Kültür Evi yer almaktadır. 
 

Cumhuriyet Mahallesi 390. Sok. Kızılçukur Köyü yolu üzerinde, 
1 taĢ imalat atölyesi, 1 marangozhane ve içerisinde araç ve mal-
zeme parkları ile Fen ĠĢleri Müdürlüğü‘ne bağlı Alt Yapı Birimi-
nin araç parkları yer almaktadır. Ayrıca araç tamirhane atölyesi 
bulunmaktadır. 

Sağlık ĠĢleri Müdürlüğüne bağlı, Veteriner hizmetlerinin görüldüğü 

GazipaĢa Mahallesi sınırlarında ve Eski Uzunburun yolu üzerinde , 

sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır.  

Bademli Köyü Yolu üzerinde 1 adet mezbaa ve soğuk hava deposu 

bulunmaktadır.  
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2- Örgüt Yapısı 
 

                       
 



 
 10 

 

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
 

 

 

 

BELEDĠYEMĠZĠN BĠLGĠSAYAR DONANIMI 

 

 

CİNSİ SAYISI DURUMU 

Dizüstü Bilgisayar 7 Faal 

Bilgisayar (PC) 68 Faal 

Yazıcı (Tarayıcı + Fotokopi) 11 Faal 

Yazıcı (Nokta Vuruşlu) 7 Faal 

Yazıcı  24 Faal 

Server 2 Faal 

Tarayıcı 1 Faal 

Projeksiyon 1 Faal  

Fotokopi (sadece fotokopi özellik-
li)  

1 Faal  

Fax  2 Faal 

 

 

TEKNOLOJĠK ALTYAPI BĠLĠġĠM ALANINDA SUNULAN HĠZMETLER 

1- e-alacak 

2- e-borcu yoktur  

3- e-borç 

4- UAVT Bilgilerine online erişim  

5- Harita güncelleme çalışmaları 

6- UAVT bina kodları eşleştirme 

7- www.izmir-dikili.bel.tr web sayfası ekleme güncelleme 

 

 

 

SĠSTEM DESTEK ALANINDA SUNULAN HĠZMETLER 

1- Yazılım 

2- Yazılım desteğinin sağlanması  

3- Veri güvenliği 

4- Anti Virüs sistemi desteği 

5- Yedekleme Sistemi 

6- Donanım desteği 

7- Kamera kayıt kontrol sistemi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.izmir-dikili.bel.tr/
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4- Ġnsan Kaynakları 
 

 

 

 

 

5- Sunulan Hizmetler 

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belirlenen yetki 
ve sorumluluklarımız aĢağıda belirtilmiĢtir. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 ncü madde-

sine göre; 

Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak 
Ģartıyla; 
a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt 

yapı, coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre 

sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, 

kurtarma ve ambulans, Ģehir içi trafik, defin ve 

mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar, konut, 

kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, 

sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri 

kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi 

hizmetlerini yapar veya yaptırır 

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait 
her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve 
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, 
gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karĢılayabilir, sağlıkla 
ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir, kültür ve tabiat 
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından 

önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını 
sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 

korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak 
yeniden inĢa edebilir.  

    Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine 

malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü 
amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt 
dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya dere-
ce alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül ve-
rebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 
 

 Belediye, Kanunlarla baĢka bir Kamu Kurum ve 

KuruluĢuna verilmeyen mahallî müĢterek nitelikteki 

diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.  

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, 

Belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate 

alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde 

ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda 

özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 

yöntemler uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı 

belediye sınırlarını kapsar. 

Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da 

Belediye hizmetleri götürülebilir. 

 

S.NO ÜNVAN SAYI 

1 Başkan Yardımcısı 0 

2 Müdür 4 

6 Memur 27 

8 Zabıta Memuru 3 

9 Sözleşmeli Teknik Personel 7 

10 Sağlık Personeli 1 

11 Sözleşmeli Sağlık Personeli 1 

12 Sözleşmeli Avukat 1 

13 Kadrolu İşçi 45 

14 Yardımcı Hizmetler *** 
 

15 TOPLAM 89 
 

  

           2010 YILI 657 ĠLE 4857 SAYILI YASAYA TABĠ PERSONELĠN 2011 YILI UNVAN  

BAZINDA SAYILARI 



 
 12 

 

6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 
 

        Belediye TeĢkilâtı 

Belediye teĢkilâtı, norm kadroya uygun ola-
rak yapılanma çabasındadır. Birimlerin kurulması, 
kaldırılması veya birleĢtirilmesi belediye meclisinin 
kararıyla olur. 

Dikili Belediye BaĢkanlığı; 12 üyeden oluĢan Beledi-
ye Meclisi, 5 üyeden oluĢan Belediye Encümeni, 
Belediye BaĢkanı, 8 Birim Müdürlüğü, 1 Sivil Savunma 
Uzmanlığı oluĢan teĢkilat yapısına sahiptir. 

Belediye Meclisi 

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve 
ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiĢ 
üyelerden oluĢur. 

Meclisin Görev ve Yetkileri 

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri ġunlar-

dır: 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalıĢma programlarını, 
belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçüt-
lerini görüĢmek ve kabul etmek. 

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal 
kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandır-
manın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

c) Belediyenin imar plânlarını görüĢmek ve onaylamak, 
büyükĢehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını 
kabul etmek. 

d) Borçlanmaya karar vermek. 

e) TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, 
tahsis Ģeklinin değiĢtirilmesine veya tahsisli bir taĢın-
mazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde 
tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve 
süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde 
sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu 
yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı  hizmetler 
için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

g)  ġartlı bağıĢları kabul etmek. 

h) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı beĢ bin 
TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuĢmazlıkla-
rını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar 
vermek. 

i) Bütçe içi iĢletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa 
tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrıl-
maya, 

i) Sermaye artıĢına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı ku-
rulmasına karar vermek. 

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye 
yatırımlarının yap-iĢlet veya yap-iĢlet-devret modeli 
ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iĢletme ve 
iĢtiraklerin özelleĢtirilmesine karar vermek. 

k) Meclis baĢkanlık divanını ve encümen üyeleri ile 
ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 

I) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı 
kuruluĢlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiĢtiril-
mesine karar vermek. 

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul 
etmek. 

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad 
vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleĢtirilme-
si, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiĢtirilmesine karar 
vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini 
kabul etmek. 

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuĢ 
birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar ver-

mek. 

p) Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıĢında-
ki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karĢılıklı iĢ 
birliği yapılmasına; kardeĢ kent iliĢkileri kurulmasına; 
ekonomik ve sosyal iliĢkileri geliĢtirmek amacıyla kültür, 
sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleĢti-
rilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yap-
ma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 

r) Fahrî hemĢerilik payesi ve beratı vermek. 

s)Belediye baĢkanıyla encümen arasındaki anlaĢ-
mazlıkları karara bağlamak. 

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine 
karar vermek. 

u) Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıĢ belediye 
imar programlarını görüĢerek kabul etmek. 

Belediye Encümeni 

Belediye encümeni, belediye baĢkanının baĢkanlığında; 

a) Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından 
bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim 
amiri ve belediye baĢkanının birim amirleri arasından 
bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beĢ kiĢi-
den oluĢur. 
 

Belediye BaĢkanının katılamadığı toplantılarda, 
Belediye BaĢkanının görevlendireceği BaĢkan Yar-
dımcısı veya Encümen Üyesi, Encümene baĢkanlık 
eder. 

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili 
olarak ilgili birim amirleri, Belediye BaĢkanı tarafın-
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dan oy hakkı olmaksızın görüĢleri alınmak üzere çağrı-
labilir. 

Encümenin Görev ve Yetkileri 

Belediye encümeninin görev ve yetkileri Ģunlardır: 

a) Stratejik plân ve yıllık çalıĢma programı ile bütçe ve 
kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüĢ bildir-
mek. 

b) Yıllık çalıĢma programına alınan iĢlerle ilgili  
kamulaĢtırma kararlarını almak ve uygulamak. 

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini 
belirlemek. 

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri 

arasında aktarma yapmak. 

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

f) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu 
olan belediye uyuĢmazlıklarının anlaĢma ile tasfiyesine 
karar 
vermek. 

g)TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliĢkin 

meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek 
üzere kiralanmasına karar vermek. 

h)Umuma açık yerlerin açılıĢ ve kapanıĢ saatlerini 
belirlemek. 

i) Diğer kanunlarda Belediye Encümenine verilen görevleri 
yerine getirmek. 

Belediye BaĢkanı 

Belediye BaĢkanı, belediye idaresinin baĢı ve belediye 
tüzel kiĢiliğinin temsilcisidir. Belediye BaĢkanı, ilgili 
kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. 

Belediye BaĢkanı, görevinin devamı süresince siyasî 

partilerin yönetim ve denetim organlarında görev ala-
maz; 

profesyonel spor kulüplerinin baĢkanlığını yapamaz 
ve yönetiminde bulunamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye BaĢkanının Görev ve Yetkileri 

Belediye BaĢkanının görev ve yetkileri Ģunlardır: 

a) Belediye teĢkilâtının en üst amiri olarak belediye 
teĢkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak 
ve menfaatlerini korumak. 

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, 
belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluĢturmak, 

bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetle-
rinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve 
uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili 
raporları meclise sunmak. 

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı 
veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya 
vekil tayin etmek. 

d) Meclise ve encümene baĢkanlık etmek. 

e) Belediyenin taĢınır ve taĢınmaz mallarını idare etmek. 

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleĢme 
yapmak. 

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin 

yetkisi dıĢındaki aktarmalara onay vermek. 

j) Belediye personelini atamak. 

k) Belediye ve bağlı kuruluĢları ile iĢletmelerini 

denetlemek. 

I) ġartsız bağıĢları kabul etmek. 

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu 

için gereken önlemleri almak. 

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği 

kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve 

özürlüler merkezini oluĢturmak. 

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği 

kullanmak. 

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi 

veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen gö-

revleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
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Ġç Kontrol: 

Ġdarenin amaçlarına, belirlenmiĢ politikalara ve mevzua-

ta uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve 

verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 

korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak 

tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında 

ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare 

tarafından oluĢturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç 

denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü, 

ifade eder. 

Belediyelerin denetimi; faaliyet ve iĢlemlerde hatala-

rın önlenmesine yardımcı olmak, çalıĢanların ve 

belediye teĢkilâtının geliĢmesine, yönetim ve kontrol 

sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesi-

ne rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve 

sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiĢ amaç ve 

hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartları-

na göre tarafsız olarak analiz etmek, karĢılaĢtırmak ve 

ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde 

edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmak-

tır. 

Denetimin Kapsamı ve Türleri 

Belediyelerde iç ve dıĢ denetim yapılır. Denetim, iĢ 

ve iĢlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans 

denetimini kapsar. 

Ġç ve dıĢ denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Ayrıca, belediyenin malî iĢlemler dıĢında kalan 

diğer idarî iĢlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin 

bütünlüğü açısından ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından da 

denetlenir. 

Belediyelere bağlı kuruluĢ ve iĢletmeler de yukarı-

daki esaslara göre denetlenir. 

Denetime iliĢkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve mec-

lisin bilgisine sunulur 

Denetim Komisyonu 

Ġl ve Ġlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerin-

deki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı 

toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri 

ile bunlara iliĢkin hesap kayıt ve iĢlemlerinin denetimi 

için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı 

üçten az beĢten çok olmamak üzere bir denetim komis-

yonu oluĢturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve 

bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye 

tam sayısına oranlanması suretiyle oluĢur. 

Komisyon, Belediye BaĢkanı tarafından belediye 

binası içinde belirlenen yerde çalıĢır ve çalıĢmalarında 

kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman 

kiĢilerden yararlanabilir. 

Komisyon Belediye birimleri ve bağlı kuruluĢların-

dan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler 

gecikmeksizin yerine getirilir. 

Komisyon, çalıĢmasını kırk beĢ iĢgünü içinde tamam-

lar ve buna iliĢkin raporunu mart ayının sonuna kadar 

meclis baĢkanlığına sunar. 

Konusu suç teĢkil eden hususlarla ilgili olarak mec-

lis baĢkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyuru-

sunda bulunulur. 

Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 

Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini 

faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, 

soru, genel görüĢme ve gensoru yoluyla kullanır. 

Meclis üyeleri, meclis baĢkanlığına önerge vere-

rek belediye iĢleriyle ilgili konularda sözlü veya 

yazılı soru sorabilir. Soru, belediye baĢkanı veya 

görevlendireceği kiĢi tarafından sözlü veya yazılı 

olarak cevaplandırılır. 

Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis baĢkanlı-

ğına istekte bulunarak, belediyenin iĢleriyle ilgili bir 

konuda genel görüĢme açılmasını isteyebilir. Bu istek 

meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır. 

Belediye baĢkanınca meclise sunulan bir önceki yıla 

ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam 

sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, 

yetersizlik kararıyla görüĢmeleri kapsayan tutanak, meclis 

baĢkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine 

gönderilir. 

Mülkî idare amiri, dosyayı gerekçeli görüĢüyle 

birlikte DanıĢtay‘a gönderir. 

Yetersizlik kararı, DanıĢtay‘ca uygun görüldüğü tak-

dirde belediye baĢkanı, baĢkanlıktan düĢer. 

Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranında-

ki üyenin imzasıyla belediye baĢkanı hakkında gensoru 

önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam 

sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır 

ve üç tam gün geçmedikçe görüĢülemez. 

Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördün-

cü fıkraya göre iĢlem yapılır. 

 

 

 

 

 



 
 15 

 

DĠKĠLĠ BELEDĠYESĠ TOPLAM KALĠTE 

YÖNETĠMĠ ÇALIġMALARI 
 

Ġzmir‘in kuzeyinde yer alan ilçelerden biri olan DĠ-

KĠLĠ,  yaz ve kıĢ değiĢken bir nüfusa hizmet üretmek-

tedir. Sabit Nüfusu yaklaĢık 17.033 yaz nüfusu ise 

yaklaĢık 150.000 olduğu tahmin edilmektedir.   

 

DĠKĠLĠ, özellikle son yıllarda hızla ĢehirleĢmekte 

ve ülkemizin nüfusu en hızlı artan yerleĢim yeri olma 

özelliği göstermektedir. 

   

Bu hızlı kentleĢme, aynı zamanda yönetim anlayı-

Ģında da hızlı bir atılımı zorunlu kılıyor. Bu amaçla 

yönetiĢim adına 2011 yılında kalite yolculuğuna yöne-

lik adımlar atılmaya baĢlanmıĢtır.  

 

DĠKĠLĠ Belediyesi, 2011 yılında e-Belediyecilik alt 

yapısını oluĢturmaya yönelik çalıĢmalar baĢlattı. e-

Tahsilat uygulaması baĢlatıldı, ulusal adres veri tabanı 

eĢleĢtirme çalıĢması baĢlatıldı.   

 

Nitelikli hizmet üretmede bir kurumun en önemli 

kaynağının insan olduğu gerçeğinden hareketle, DĠKĠ-

LĠ Belediyesi çalıĢanına yatırım yaparak, çeĢitli konu-

larda eğitim alması sağlandı. Bu eğitimler ilçemizde ve 

Bakırçay Belediyelerini kapsayacak Ģekilde daha plan-

lanması öngörülmektedir. 

Bu çalıĢmalar DĠKĠLĠ Belediyesi'ni sosyal hedeflerine 

yöneliktir   

T.C.                                                                                                                                            

DĠKĠLĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ 

Karar No.......................:76 

Karar Tarihi.................:04.08.2010 

Karar Günü..................:ÇarĢamba 

BirleĢim.........................:1  

Karar Özeti...................: Dikili Belediye  Kalite Yö-

netim sistemi geçiĢ Hak. 

 

            Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediyelere 

Kanunun 20. Maddesi Hükümlerine göre 04.08.2010 

tarihinde toplanılmıĢ ve Belediye BaĢkanı Meclis BaĢ-

kanı Osman Nuri Özgüven‘ in mazeretli olarak Meclis 

toplantısına katılmadığından, Belediyemiz Meclisi   

Meclis 1. BaĢkan Vekili Yusuf ALTIPARMAK ‗ ın 

BaĢkanlığında ve Belediye BaĢkanlık Makamında saat 

16.00 da Yukarıda yazılı bulunan gündem maddesini 

görüĢmek üzere toplanılmıĢ olup, yapılan Meclis yok-

lamasında Meclis Üyelerinden  Sedat Öcal, Rıza Gök, 

Erdoğan Doğan, Sema Akıncı ,Behsat Örs,   Ahmet 

Çamer,   Zeynep Çetin,  Hüseyin Çelik , ġ.Ġsmail Tınay 

ve Güner  Güven ‘ in  bu günkü toplantıya katıldığı 

anlaĢılmıĢtır.yeterli  çoğunluk sağlanıldığından gündem 

maddelerinin görüĢülmesine geçildi.   

 

Oybirliği ile görüĢülmesine karar verilen; 

Gündemin 10. Maddesinde yer alan; BaĢkanlık Ma-

kamından Meclise havale edilen Mali Hizmetler Mü-

dürlüğünün 04/08/2010 tarih ve 154 sayılı yazısında   

  Kalite Yönetim Sistemi,  pek çok özel sektör 

ve kamu kurum ve kuruluĢu tarafından kaynakların 

etkin kullanımı ve hizmet kalitesinin standardizasyonu 

ve yükseltilmesi için yaygın olarak kullanılmakta olan 

bir araçtır.  

             Kalite Yönetim Sistemi uygulaması, özellikle 

Belediye gibi kısıtlı kaynaklarla yaygın ve kesintisiz 

hizmet sunmak durumunda olan yapılanmalarda girdi-

lerin kontrolü, süreçlerin yönetimi ve çıktıların denet-

lenmesi açısından büyük önem taĢımaktadır. 

             Bu amaçla Belediyemiz bünyesinde Kalite 

Yönetim Sistemi Uygulanması ve ISO 9001:2008 Kali-

te Yönetim Sistemi‘nin bileĢenlerinin oluĢturulması ve 

kuruluĢu yeniden yapılanma kapsamında zorunludur.   

  Dikili Belediyesi‘nin Kalite Yönetim Siste-

mi‘nin uygulanması sırasında izlenmesi gereken adım-

lar kısaca Ģunlardır:  

 I. Belediye‘de Sistem Kurulumunda görev 

alacak ekibin belirlenmesi: Bu amaçla, her birimden bir 

temsilci, yönetim temsilcisi olmak üzere kapsamlı bir 

ekibin oluĢturulması gerekmektedir. 

 II. Belediyenin Mevcut Durumunun Analiz 

Edilmesi: Kurumsal olarak belediyenin içsel olarak 

güçlü yanları ve zayıf yanları, dıĢsal olarak olanakları 

ve tehditleri belirlenecektir. Belediyenin mevcut kay-

naklarının (insan kaynağı, makine ekipman, alet teçhi-

zat, iletiĢim araçları vb.) ve niteliklerinin tespit edilme-

si, hizmet süreçlerinin gözden geçirilmesi gerekmekte-

dir. 

 

 III. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 

Yapılan mevcut durum analizi neticesinde belediyenin 

kurumsal olarak değerlendirilmesinin yapılması ve 

öncelik alanlarının belirlenmesi. Bu çalıĢma belediye 

yönetimi ve birim temsilcilerinin katılımı ile ortak bir 

toplantıda gerçekleĢtirilecek ve bu doğrultuda Belediye 

Stratejik Planı için girdiler oluĢturulacaktır. Bu bilgiler 

aynı zamanda Kalite Yönetim Sisteminin hazırlanması 

sürecinde iyileĢtirme yapılması, yeni kurulacak bileĢim-

leri ve uygulama değiĢikliği yapılacak alanlarının belir-

lenmesi sürecini içerecektir.  

 

 IV. Kalite Yönetim Sistemi‘nin Kurulması: Bu 

aĢamada belediyenin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 

Sistemine geçmesi için gerekli olan altyapı ve dokü-

mantasyon hazırlığı yapılmalıdır. Sistemin kurulmasını 

takiben belediye personeline farklı baĢlıklarda eğitim 

programları düzenlenecek ve sistemin ne amaçla kurul-

duğu, uygulamada ne gibi değiĢiklikler ve yenilikler 

getireceği ve her bir belediye çalıĢanının sistemi nasıl 

uygulayacağı ve bu sistemin belli sürelerde nasıl denet-

leneceği anlatılacaktır.  

 

 Personel eğitimlerinin de tamamlanmasının ve 

sistemin uygulanmaya baĢlanmasının ardından Akredite 

OlmuĢ bir kuruluĢ ile irtibata geçilip 9001:2008 KYS 

belgesinin alınması için baĢvuru yapılacaktır. Alınan 

belge gerek belediye web sayfasında gerekse kurum 

için görünür alanlarda duyurulacaktır. Bu da belediye-

nin hizmetlerinin takibi ve uygulamasını kolaylaĢtırma-

nın yanı sıra kurumsallaĢma konusunda önemli bir 

adım attığı ve kaynak yönetimi konusunda etkin bir 

yöntem izlediği konusunda önemli bir imaj oluĢturacak-

tır.  

 

 V. Sistemin Takibi ve Ġç Denetim: Sistemin 

kurulmasının ardından belirli dönemlerle Yönetim 
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Gözden Geçirme Toplantıları aracılığıyla Kalite Sistem 

Sorumlusunun koordinasyonunda sistem takibi yapıla-

caktır.  

 

AĢamaları  
1- Altyapı Oluşturma  

- Sistem kuruluĢu için ön görüĢmenin yapılması  

- Sistemin kapsamının ve bileĢenlerinin belirlenmesi  

- Sistem kurulumu ve kalite uygulama sürecinde görev 

alacak personelin belirlenmesi  

2- Sistem Kuruluşu  

- Sistem dokümantasyonunun hazırlanması  

- Personel eğitimlerinin gerçekleĢtirilmesi  

- Ġç Denetim Eğitimlerinin ve Ġç Denetim‘in GerçekleĢ-

tirilmesi  

 

3- Belgelendirme  

- Belgelendirme Denetiminin yapılması  

 Belediyemize ―Kalite Yönetim Sistemi‖nin 

uygulanabilmesi amacıyla gerekli olan süreçlerin ve 

aĢamaların yürütülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdür-

lüğüne yetki verilmesi konusunu oylarınıza sunuyorum.  

 

Yapılan Açık  oylama sonucunda             : 

 

Gündemin 10. Maddesinde yer alan; BaĢkanlık Ma-

kamından Meclise havale edilen Mali Hizmetler  Mü-

dürlüğünün 04/08/2010 tarih ve 154 sayılı yazısında   

  Kalite Yönetim Sistemi,  pek çok özel sektör 

ve kamu kurum ve kuruluĢu tarafından kaynakların 

etkin kullanımı ve hizmet kalitesinin standardizasyonu 

ve yükseltilmesi için yaygın olarak kullanılmakta olan 

bir araçtır.  

             Kalite Yönetim Sistemi uygulaması, özellikle 

Belediye gibi kısıtlı kaynaklarla yaygın ve kesintisiz 

hizmet sunmak durumunda olan yapılanmalarda girdi-

lerin kontrolü, süreçlerin yönetimi ve çıktıların denet-

lenmesi açısından büyük önem taĢımaktadır. 

             Bu amaçla Belediyemiz bünyesinde Kalite 

Yönetim Sistemi Uygulanması ve ISO 9001:2008 Kali-

te Yönetim Sistemi‘nin bileĢenlerinin oluĢturulması ve 

kuruluĢu yeniden yapılanma kapsamında zorunludur.   

  Dikili Belediyesi‘nin Kalite Yönetim Siste-

mi‘nin uygulanması sırasında izlenmesi gereken adım-

lar kısaca Ģunlardır:  

 I. Belediye‘de Sistem Kurulumunda görev 

alacak ekibin belirlenmesi: Bu amaçla, her birimden bir 

temsilci, yönetim temsilcisi olmak üzere kapsamlı bir 

ekibin oluĢturulması gerekmektedir. 

 II. Belediyenin Mevcut Durumunun Analiz 

Edilmesi: Kurumsal olarak belediyenin içsel olarak 

güçlü yanları ve zayıf yanları, dıĢsal olarak olanakları 

ve tehditleri belirlenecektir. Belediyenin mevcut kay-

naklarının (insan kaynağı, makine ekipman, alet teçhi-

zat, iletiĢim araçları vb.) ve niteliklerinin tespit edilme-

si, hizmet süreçlerinin gözden geçirilmesi gerekmekte-

dir. 

 III. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 

Yapılan mevcut durum analizi neticesinde belediyenin 

kurumsal olarak değerlendirilmesinin yapılması ve 

öncelik alanlarının belirlenmesi. Bu çalıĢma belediye 

yönetimi ve birim temsilcilerinin katılımı ile ortak bir 

toplantıda gerçekleĢtirilecek ve bu doğrultuda Belediye 

Stratejik Planı için girdiler oluĢturulacaktır. Bu bilgiler 

aynı zamanda Kalite Yönetim Sisteminin hazırlanması 

sürecinde iyileĢtirme yapılması, yeni kurulacak bileĢim-

leri ve uygulama değiĢikliği yapılacak alanlarının belir-

lenmesi sürecini içerecektir.  

 

 IV. Kalite Yönetim Sistemi‘nin Kurulması: Bu 

aĢamada belediyenin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 

Sistemine geçmesi için gerekli olan altyapı ve dokü-

mantasyon hazırlığı yapılmalıdır. Sistemin kurulmasını 

takiben belediye personeline farklı baĢlıklarda eğitim 

programları düzenlenecek ve sistemin ne amaçla kurul-

duğu, uygulamada ne gibi değiĢiklikler ve yenilikler 

getireceği ve her bir belediye çalıĢanının sistemi nasıl 

uygulayacağı ve bu sistemin belli sürelerde nasıl denet-

leneceği anlatılacaktır.  

 

 Personel eğitimlerinin de tamamlanmasının ve 

sistemin uygulanmaya baĢlanmasının ardından Akredite 

OlmuĢ bir kuruluĢ ile irtibata geçilip 9001:2008 KYS 

belgesinin alınması için baĢvuru yapılacaktır. Alınan 

belge gerek belediye web sayfasında gerekse kurum 

için görünür alanlarda duyurulacaktır. Bu da belediye-

nin hizmetlerinin takibi ve uygulamasını kolaylaĢtırma-

nın yanı sıra kurumsallaĢma konusunda önemli bir 

adım attığı ve kaynak yönetimi konusunda etkin bir 

yöntem izlediği konusunda önemli bir imaj oluĢturacak-

tır.  

 

 V. Sistemin Takibi ve Ġç Denetim: Sistemin 

kurulmasının ardından belirli dönemlerle Yönetim 

Gözden Geçirme Toplantıları aracılığıyla Kalite Sistem 

Sorumlusunun koordinasyonunda sistem takibi yapıla-

caktır.  

 

AĢamaları  
1- Altyapı Oluşturma  

 

- Sistem kuruluĢu için ön görüĢmenin yapılması  

 

- Sistemin kapsamının ve bileĢenlerinin belirlenmesi  

 

- Sistem kurulumu ve kalite uygulama sürecinde görev 

alacak personelin belirlenmesi  

 

2- Sistem Kuruluşu  

 

- Sistem dokümantasyonunun hazırlanması  

 

- Personel eğitimlerinin gerçekleĢtirilmesi  

 

- Ġç Denetim Eğitimlerinin ve Ġç Denetim‘in GerçekleĢ-

tirilmesi  

 

3- Belgelendirme  

 

- Belgelendirme Denetiminin yapılması  

 Belediyemize ―Kalite Yönetim Sistemi‖nin 

uygulanabilmesi amacıyla gerekli olan süreçlerin ve 

aĢamaların yürütülmesi ile ilgili Belediye BaĢkanının 

baĢkanlığında ve Daire amirlerinin dahil olduğu bir 

komisyon ile yürütülmesine;  

Bilgi ve Gereği Belediye Tüm Birimlerine 

birim amirlerine yazılarak havalesine; 

 

 04.08.2010 Tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



 
 

7- Sivil Savunma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivil Savunma Amirliği 

 

Sunulan Hizmetler 

Amirliğimiz 2011 yılında kuruldu. 

Kurum Ġçi Deprem ve Yangına KarĢı Çizelge ve 

Görevlendirmeler OluĢturuldu. 

Ġlçe Özel Ġdareyle iĢbirliği yaparak ilçe Acil Afet 

planı hazırlanarak, valilik onayı alındı. 

Kurum Personeline ve Ġlçe halkına verilecek 

Eğitimler 

Amirliğimizin henüz Bakanlık uzman eğitimi 

programı dahilinde eğitime tabii tutulmadığından ku-

rum personeline ve ilçe halkına dönük eğitim programı 

oluĢturulup hayata geçirilemedi.. 

Belediyemiz Birimlerinde bulunan Yangın 

Söndürme Cihazlar ının  Yıl l ık bakıml a-

r ı ,  Amirliğimiz ve Ġtfaiye Müdürlüğü gözetiminde 

toplu olarak yaptırılmıĢtır. 

  

Kurum personellerine,  afet anında görevli olarak  plandaki  görev yerleri bilgisi verilmiĢtir. Plan dahilinde ilçe  

sakinlerinden gönüllüler oluĢturulmuĢ ve görev yerleri kendilerine tebliğ edilmiĢtir. 

Ġtfaiye Müdürlüğü ile birlikte Belediye çalıĢma alanlarına yangın söndürme tüpleri yerleĢtirilmiĢ ve yangın merdiveni kul-

lanılabilir hale getirilmiĢtir. 
 

  
Belediye Ġçi Yapılan Faaliyetler: 

 
                            HEDEF 

S
SONUÇ 

 
                         SEBEP 

 

1. Dikili ilçemizin Çevresel etkilere yönelik (Deprem, 

Heyelan, Sel Yatakları ve Yangın tedbirleri açısından da orman 

alanlarının tespiti) bölgesel haritanın çıkartılması. 

%
25 

 

Hazırlanan Afet Planı doğrultusunda harita çıkartıl-

dı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün 

yapılanması tamamlandıktan sonra,  tespit çalışmalarımız de-

vam edecektir. 

 

2. Dikili ilçemizin Çevresel etkilere yönelik çıkartılan ha-

rita doğrultusunda gerekli tedbirler alınması için Kamu Kurum ve 

Kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmaların başlatılması. 

%
25 

 

                   İlçe Özel İdare çalışmaları paralelinde diğer kurum-

larla işbirliği görüşmeleri devam etmektedir 

 

3.Mücavir alanımızda bulunan 2 Kreş ve 8 okula Sivil 

Savunma konularında 15 saat teorik ve 5 saat pratik eğitim vermek. 

%
35 

 

Okulların ve Kreşlerin Sivil Savunma eğitimi veril-

mesi doğrultusunda talepleri bulunmaktadır. 2012 yılının ilkba-

harında başlanılacaktır. 

 

4.Belediyemiz Sivil Savunma Amirinin Eğitiminin ta-

mamlanması. 

%
0 

 

Henüz kurulmuş olan amirliğimizin eğitim süreci ta-

mamlanmamıştır. Diğer birim çalışanlarının eğitimi, kurum içi 

eğitim şekliyle verilecektir. 
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AMAÇ ve HEDEFLER 

 
A- Belediyemizin Amaç ve Hedefleri 

*ġehrimizi sosyal ve kültürel cazibe merkezi 

haline getirmek.  

*Güvenli yaĢanabilir bir kent yaratmak. 

*Dikili paydaĢları ile toplumsal yaĢamın her 

alanının yeniden birlikte tasarlanması. 

*Kentimizle ilgili karar süreçlerinde sorun han-

gi ölçekte ise o ölçekle iliĢkili kentlilerin karar 

alma süreçlerine doğrudan katılabildiği meka-

nizmaları yaratmak. 

 

B- Temel politikalar ve öncelikler 

 

*Amaç insandır. Somut insan sorunlarına çö-

züm üretmek yeteneğini geliĢtirmektir. 

 

 

 

 

*Yoksullukla ve yolsuzlukla mücadele öncelik-

lidir. 

*Temel insan hakları alanının geniĢletilmesi 

sosyal belediyecilik anlayıĢımızın ön koĢuludur. 

*Ġnsan ve doğa uyumunun sağlanmasına yöne-

lik çalıĢma ve politikalar geliĢtirmeyi esas alırız. 

 

*Dünya kenti dikili, 

*Rüzgar enerjili dikili 

*Biyolojik arıtma 

*Yüksek okul 

*Ġçme suyu yenileme 

*Yeni belediye binası ve kültür merkezi 

*Yönetimde kalite; yönetiĢim 

*Ġmarsız alan bırakmamak. 

*Tanıtım stratejisi 

*Nüfus kampanyası, 

*Atık tesisi 

*Çevre bilinci 

*Engellilerin kentsel engellerini kaldırmak. 

  Önceliklerimizdir… 
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MALĠ BĠLGĠLER 

 

1-Bütçe Uygulama Sonuçları 

2-Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 

3- Mali Denetim Sonuçları 
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DĠKĠLĠ BELEDĠYESĠNĠN SON ÜÇYIL BÜTÇESĠ ĠLE GELĠR VE GĠDER  

GERÇEKLEġME ORANLARI 

 
 

YILI GELĠR BÜTÇESĠ GELĠR MĠKTARI ORA

NI 
GĠDER BÜTÇESĠ GĠDER MĠKTARI ORANI 

2009 22.550.574,00.- 10.126.299,49.- 
44,90

%  22.550.574,00.- 12.808.394,25.- 
56,79

%  

2010 23.521.223,00.- 14.202.374,57.- 
60,38

%  23.521.223,00.- 19.429.367,46.- 
82,60

%  

2011 16.200.000,00.- 17.870.337,06.- 
110,31

%  
16.200.000,00.

- 
15.606.143,91.- 

96,33

%  

 

 

 

 

 

  BÜTÇE GELĠR - GĠDER KARġILAġTIRMA TABLOSU 

 
 

YILLAR 2009 2010 2011 

BÜTÇE 22.550.574,00.- 23,521.223,00.- 16.200.000,00.- 

GELĠR 10.126.299,49.- 14.202.374,57.- 17.870.337,06.- 

GĠDER 12.808.394,25.- 19.429.367,46.- 15.606.143,91.- 

 

PERSONEL HARCAMALARI 

 
 

 

YILLAR 2009 2010 2011 

PERSONEL+SGK GĠDERĠ 2.928.561,23.- 4.469.331,79.- 3.189.570,08.- 

TOPLAM BÜTÇE 
12.808.394,25.

- 
19.429.367,46.- 15.606.143,00.- 

PER.HAR. BÜTÇEYE ORANI 22,86% 23% 20.43% 
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1-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 
 

 

 
 

T.C. 

DĠKĠLĠ BELEDĠYESĠ 

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

AMAÇ, VĠZYON, ÖRGÜT YAPISI 
 

 

 

        Fen ĠĢleri Müdürlüğü 2011 yılında Fen-Ġmar ĠĢleri olarak çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. 

 

        Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve hızlı bir biçimde karĢıla-

mak amacıyla, yerel yönetim anlayıĢı ile halkın ve ilçenin sorunlarını bir bütünlük çerçevesin-

de değerlendirip, en kısa sürede kalıcı imalatlar yaparak, ilçemizin huzur içinde yaĢamasını 

amaç ve ilke olarak edinmiĢtir. 

      

TEKNĠK PERSONEL: 

 

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRÜ/HARĠTA MÜHENDĠSĠ: ALĠ UYGAN 

 

ġEHĠR PLANCISI: ABDULLAH ÖZÜDOĞRU 

 

HARĠTA TEKNĠKERĠ: ERNUR ĠNCE 

 

HARĠTA TEKNĠKERĠ: ERHAN YAPAR 

 

ĠNġAAT TEKNĠKERĠ: NARĠME SALKIM 

 

ĠNġAAT TEKNĠKERĠ: YELDA SOYDEMĠR 

  

ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ: MEHMET UTKU ELĠAÇIK 

  

ĠNġAAT TEKNĠKERĠ: ERMAN SEZER 

 

ĠNġAAT TEKNĠKERĠ: EGEMEN BÖLÜKOĞLU 

 

MĠMAR: DERYA EMĠROĞLU 

 

ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ: EBRU ÇELĠK KAVAL 

 

 

DĠĞER PERSONEL: 

 

ARġĠV GÖREVLĠSĠ: HATĠP EVREN 

 

ARġĠV GÖREVLĠSĠ: DENĠZ TAġEL 

 

NUMARATAJ PERSONELĠ: LÜTFĠYE KESKĠN 

 

NUMARATAJ PERSONELĠ: FIRAT TAġTAN 
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FEN ĠġLERĠ BÜNYESĠNDE ÇALIġAN EKĠP 

 

1 SUAT YETİŞİR FEN İŞLERİ İŞÇİ 

2 
YAKUP KÖKEN FEN İŞLERİ İŞÇİ 

3 CENGİZ YILDIZ FEN İŞLERİ İŞÇİ 

4 İBRAHİM KAYSI FEN İŞLERİ İŞÇİ 

5 DENİZ TAŞEL FEN İŞLERİ İŞÇİ 

6 NAİM AKSOY FEN İŞLERİ ŞÖFÖR 

7 YAŞAR BAYDAR FEN İŞLERİ ŞÖFÖR 

8 KÜRŞAT GÖRÜR FEN İŞLERİ ŞÖFÖR 

9 RAHİM KAPAN FEN İŞLERİ 
KEPÇE  
OPERATÖRÜ 

10 TALİP AKGÜN FEN İŞLERİ 
GREYDER  
OPERATÖRÜ 

11 
MUSTAFA  
AHMET ŞİMŞEK FEN İŞLERİ DEMİR USTASI 

12 OSMAN TİNTAŞ FEN İŞLERİ MARANGOZ 

13 HALİT GERÇEK FEN İŞLERİ MARANGOZ 

14 
HİLMİ 
MOĞULTAY FEN İŞLERİ İNŞAAT USTASI 

15 HALİL KOCABAŞ FEN İŞLERİ İNŞAAT USTASI 

16 TAMER UÇAR FEN İŞLERİ YOL USTASI 

17 
MEHMET 
ÖZKARA FEN İŞLERİ İNŞAAT USTASI 

18 TUGAY KAYA FEN İŞLERİ ARAÇ TAMİRCİSİ 

19 
MEHMET SADIK 
KUTSAL FEN İŞLERİ MARANGOZ 
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ĠHALELER 

 

1. 2011 yılı Personel Destek Hizmet alım Ġhalesi. 

2. 750 ton Roudmıks Asfalt Malzemesi Alım Ġhalesi. 

3. 2 adet Kentsel Temizlik ve Hizmet alım ihalesi. 

4. 2 adet Park ve Bahçeler Hizmet alım Ġhalesi. 

5. 12500 Torba Çimento Alım Ġhalesi. 

6. Yol,yaya,kaldırım parke taĢ ve bordür döĢeme ihalesi. 

7. Kapalı Pazar Yeri Üst Yapı ĠnĢaatı Ġhalesi. 

 

YOL TAMĠRAT ÇALIġMALARI 

 

 Yıl boyunca çeĢitli zamanlarda Logar ve dere temizliği yapıldı. 

 Jeotermal hattı tamir iĢleri. 

 72 sokak kaldırım yapımı. 

 3 sk.1 sk. 10 sk. Tamiratları ve baca yükseltme ile kapak değiĢtirme  

             iĢlemi, 

 32 sokak asfalt tamiri , 

 62 sokak asfalt tamiri. 

 12 sk. Ve 33 sk. TaĢ tamiratı. 

 Merkez Cami arkası yol tamiri. 

 61 sokak yol tamiri. 

 28 sokak baca tamiri. 

 385 sokak zar taĢı tamiri. 

 331 sokak,333 sokak,350 sokak taĢ tamiri. 

 Spor Salonu arkası baca yükseltme iĢi. 

 352 sokak stabilize yol yapım iĢi. 

 Sanayi Sitesi yolu zar taĢı tamiri. 

 10 sokak,66 sokak zar taĢı tamiri, 

 Yeni garaj karĢısı baca tamiri, 

 1 sokak,1/1 sokak zar taĢı tamiri, 

 BarıĢkent sitesi zar taĢı tamiri, 

 442/1 sokak yol yapım iĢi, 

 Uğur Mumcu Caddesi taĢ tamiri, 

 8 sokak tretuvar tamiri. 

 70 ve 72 sokak beton atım iĢi. 

 113 sokak taĢ tamiri, 

 394 sokak yol yapımı 

 Mezarlık yolu ve Polis lojmanı önü yol tamiri, 

 Birlik sitesi bordür örümü, 

 319 sokak yol tamiri, 

 328 sokak yol tamiri, 

 3 sokak baca ve yol tamiri, 

 329,319 sokak bordür tamiri, 

 340 sokak taĢ tamiri, 

 12 sokak taĢ tamiri, 

 Sevgi yolu tamiri, 

 487-488 sokak yol düzeltme çalıĢması, 

 39 sokak ve 27 evler zar taĢı tamiri, 

 ġehir içi asfalt tamiratı, 

 334 sokak yol tamiri, 

 ĠĢ bankası önü tretuvar tamiri, 

 306 sokak taĢ tamiri, 

 3 sokak yol tamiri, 

 113 ve 117 sokak taĢ tamiri. 
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ÇEġĠTLĠ ĠġLER 

 

 Belediyemize ait Kademe Binasının tadilatı tamamlanmıĢtır. 

 Belediyemiz iç tadilat iĢleri gerçekleĢmiĢtir. 

 Lise bahçesi oturma grupları yapımı. 

 Asfalt tamiri, 

 Dikili Lisesi tamiratı. 

 Odun kesim iĢi. 

 Ağaç budama ve temizlik iĢleri, 

 Kalıp hazırlama iĢleri, 

 483 sokak,18 sokak baca yapım iĢleri. 

 Ağaç kesme iĢi, 

 Sahne kurum iĢi, 

 16 sokak zar taĢı tamiri, 

 Antur sahili duĢ ve gölgelik yapım iĢleri. 

 313 sokak baca yükseltme iĢi, 

 435 sokak greyder ile çevre temizliği, 

  112 ambulans çıkıĢı tamiratı. 

 8 sokak korige boru döĢeme iĢi. 

 2 adet durak yapımı. 

 Ot temizliği, 

 Su patlaklarından meydana gelen yol tamiratları, 

 70 sokak logar kapağı değiĢimi, 

 Atatürk caddesi drenaj hattı döĢemesi, 

 Hafriyat alım iĢleri, 

 13 sokak baca tamiratları. 

 

 

YOL YAPIM ĠġLERĠ 

 

 Dikili Çok Programlı Lise bahçesine 3440 m2kilitli beton parke taĢ, 423              

mt.bordür, 302 mt.oluk,105 m2 granit zar taĢı döĢenmesi. 

 75. yıl Caddesi 180 m2 parke taĢ döĢemesi. 

 Atatürk Ġlköğretim Okulu bahçesi 122,50 m2 granit zar taĢı döĢemesi, 

 Sağlık Ocağı Bahçesi 293,40 m2 kilitli beton parke taĢ döĢemesi, 

 BarıĢkent Birlik sitesi 575 mt. Beton bordür döĢemesi. 

 75 ve 394 sokak 1075 m2 beton parke taĢ döĢemesi, 

 Zambak Sokak,Çetin Emeç Caddesi bordür döĢeme iĢçiliği,mezarlık bordür  

döĢemesi, Bahriye Üçok Caddesi toplam 693,96 m2 Kilitli beton parke taĢ,1540 mt. 

Bordür ve 120 m2 kaldırım döĢeme iĢçiliği, 

 Atatürk Caddesi, 7 sokak (Cami önü)1467 m2 kaldırım,536,30 m2 kilit parke 

ve173 mt. beton bordür tamiratı, 

 Uğur Mumcu Caddesi deniz istikametindeki kaldırımın döĢeme iĢi.(2613,76 

m2 parke taĢ,250 m2 granit zar taĢı ve 1065 m2 bordür döĢemesi) 

 396 sokak 2300 m2 kilitli beton parke taĢ döĢemesi. 

 396 sokak 397,50 m2 parke taĢ ve 650 mt bordür döĢemesi, 

 447 sokak 575 m2 parke taĢ ve 230 mt.bordür döĢemesi, 

 Uğur Mumcu Caddesi 950 mt. Mt.bordür döĢemesi. 

 8 sokak 935 m2 parke taĢ döĢemesi,257,50 m2 tretuvar ve 115 mt bordür dö-

Ģemesi, 

 10 sokak 1080 m2 parke taĢ,256,50 m2 tretuvar döĢemesi ve 157,50 mt bordür 

döĢemesi, 

 Pazar yeri giriĢi 364,70 m2 parke taĢ ve 30 mt bordür döĢemesi, 

 59 sokak 1274 m2 parke taĢ döĢemesi, 

 116 sokak 1353,60 m2 parke taĢ döĢemesi, 
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 Mor salkım Sokak 100 m2 parke taĢ döĢemesi, 

 Atatürk ilköğretim Okulu kaldırımı 288 m2 parke taĢ ve 95,40 mt. Bordür dö-

Ģemesi, 

 435 sokak 180 mt. Bordür ve 775,50 m2 parke taĢ döĢemesi, 

 398 sokak 200 mt. ve 775,50 m2 parke taĢ Bordür döĢemesi, 

 Liman giriĢi 22,10 m2 parke taĢ ve 19,80 mt bordür döĢemesi, 

 8 sokak 3681,75 m2 parke taĢ,120 m2 kaldırım ve 660 mt bordürve 60 mt 

yağmur suyu oluğu döĢemesi, 

 Atatürk cd. 246 m2 granit zar taĢı ve 1040 m2 kaldırım ve 300 mt bordür dö-

Ģemesi, 

 Can RüĢtü Tüfekçioğlu 165,10 m2 kaldırım döĢemesi ve 35 mt. Bordür döĢe-

mesi, 

 Bahriye Üçok Caddesi 100 m2 parke taĢ döĢemesi 

 

 

TAġ BASIM ĠġĠ 

 

 191568 adet parke taĢ basım, 

 11.990,86 m2 kaldırım taĢı, 

 8517 adet bordür, 

 2143 m2 kımızı kaldırım taĢı basımı yapılmıĢtır. 
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ĠMAR ĠġLERĠ 

 

GELEN EVRAK: 5038 evrak gelmiĢtir. 

 

GĠDEN EVRAK:4246 tanesine cevap verilmiĢtir. 

 

ĠMAR DURUMU:362 adet imar durumu düzenlenmiĢtir. 

 

YAPI RUHSATI:727 adet yapı ruhsatı düzenlenmiĢtir. 

 

YAPI KULLANMA ĠZNĠ: 1160 adet düzenlenmiĢtir. 

 

MÜHÜR: 17 adet mühür yapılmıĢtır. 

 

YANDI-YIKILDI BELGESĠ:65 adet düzenlenmiĢtir. 

 

NUMARATAJ:4000 adet numarataj çalıĢması yapılmıĢtır. 

 

SUBASMAN VĠZESĠ: 110 adet subasman vizesi yapılmıĢtır. 

 

KĠTLE ÇALIġMASI:……. adet kitle çalıĢması yapılmıĢtır. 

 

18. uygulama: 2 adet yapılmıĢtır. 

 

15 ve 16. uygulama: 65  adet yapılmıĢtır. 

 

Ağustos ayından  itibaren 87 adet ön onay yapılmıĢtır. 

 

Ağustos Ayından itibaren 44  adet tadilat projesi onaylanmıĢtır. 

 

Ağustos Ayından  itibaren 77 adet kat irtifakı kurulmuĢtur. 

 

Ağustos Ayından  itibaren 133 adet ruhsat projesi onaylanmıĢtır. 

 

08.08.2011 tarihinden itibaren 122 adet Betonarme Proje kontrolü yapılmıĢtır. 

 

2011 yılı Ġtibariyle Yapı Denetim ġirketlerine 1.692.637,16 TL. HakediĢ Ödemesi YapılmıĢtır. 

 

GEÇĠCĠ USTALIK BELGESĠ: 90 adet düzenlenmiĢtir. 

 

FATURA:356 adet 4734 sayılı kanunun 22/d md.‘ne istinaden 356 adet fatura düzenlenmiĢtir. 

 

 

               ĠMAR PLANI ÇALIġMALARI 

 

Ġlçemiz GazipaĢa Mahallesi  242 ada 32 parsele ait 1/1000 ölçekli Tadilat Ġmar Planı, Belediyemiz 

Meclisinin 05/01/2011 gün ve 22  sayılı kararı ile onanmıĢtır. 

Ġlçemiz Salihler Köyü  486 ada 2 parsele ait 1/5000 ölçekli nazım plan Ģeması ve 1/1000 ölçekli Ġmar 

Planı, Belediyemiz Meclisinin 05/01/2011 gün ve 24  sayılı kararı ile onanmıĢtır. 

Ġlçemiz Merkezinde  , 1/5000 ölçekli nazım plan Ģeması ve 1/1000 ölçekli  Ġmar Planı değiĢiklik ve ilavesi  

Belediyemiz Meclisinin 02/02/2011 gün ve 33 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 

Ġlçemiz Salimbey Mahallesi  Devlet Hastanesi BitiĢiğindeki alanda yapılan  1/1000 ölçekli Ġmar Planı De-

ğiĢikliği , Belediyemiz Meclisinin 06/04/2011 gün ve 55 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 

Ġlçemiz Salihler Köyü  2074  parseldeki 1/1000 ölçekli Ġmar Planı , Belediyemiz Meclisinin 06/04/2011 

gün ve 57 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 

Ġlçemiz ĠsmetpaĢa Mahallesi  724 ada 365 ve 725 ada 18 parselde yapılan  1/1000 ölçekli Ġmar Planı De-

ğiĢikliği , Belediyemiz Meclisinin 06/04/2011 gün ve 54 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 

Ġlçemiz Salihler Köyü  408 ve 2205 parsellerdeki 1/1000 ölçekli Ġmar Planı , Belediyemiz Meclisinin 

06/04/2011 gün ve 58 sayılı kararı ile onanmıĢtır 

Ġlçemiz ĠsmetpaĢa Mahallesi  34 ada 20 parselde kesinleĢen yargı kararları gereği yapılan  1/1000 ölçekli 

Ġmar Planı DeğiĢikliği , Belediyemiz Meclisinin 01/06/2011 gün ve 78 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 

Ġlçemiz ĠsmetpaĢa Mahallesi  KurtuluĢ sitesi içinde trafo yeri amaçlı yapılan  1/1000 ölçekli Ġmar Planı 

DeğiĢikliği , Belediyemiz Meclisinin 01/06/2011 gün ve 76 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 

Ġlçemiz ĠsmetpaĢa Mahallesi 2018 ada 6 parselde yapılan  1/1000 ölçekli Ġmar Planı DeğiĢikliği, Beledi-

yemiz Meclisinin 03/08/2011 gün ve 86 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 
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Ġlçemiz Kabakum 199 parselde yapılan  1/1000 ölçekli Ġmar Planı , Belediyemiz Meclisinin 07/10/2011 

gün ve 103 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 

Ġlçemiz Salimbey Mahallesi 663 ada  1 parselde yapılan  1/1000 ölçekli Ġmar Planı DeğiĢikliği , Beledi-

yemiz Meclisinin 07/10/2011 gün ve 104 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 

Ġlçemiz ĠsmetpaĢa Mahallesi 698 ada çevresinde yapılan  1/1000 ölçekli Ġmar Planı DeğiĢikliği , Beledi-

yemiz Meclisinin 07/10/2011 gün ve 99 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 

Ġlçemiz Salihleratı Mevkiinde yer alan Akkum Öğretmenler Kooperatifi çevresinde yapı nizamını düzen-

leme amaçlı yapılan  1/1000 ölçekli Ġmar Planı DeğiĢikliği , Belediyemiz Meclisinin 07/12/2011 gün ve 111 

sayılı kararı ile onanmıĢtır. 

Ġlçemiz Kumkent Sitesine ulaĢımı sağlayan yol amaçlı yapılan  1/1000 ölçekli Ġmar Planı DeğiĢikliği , Be-

lediyemiz Meclisinin 07/12/2011 gün ve 113 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 

Ġlçemiz Salihler GünıĢığı Kooperatifi çevresinde trafo yeri amaçlı yapılan  1/1000 ölçekli Ġmar Planı De-

ğiĢikliği , Belediyemiz Meclisinin 07/12/2011 gün ve 113 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 
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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 edil-

miĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki ala-

nım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin 

yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde sü-

reç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden 

önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi ra-

porları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim.  

 

 

 

 

  ALĠ UYGANbbbb      

 

                                                                                              FEN ĠġLERĠ MÜDÜRÜ 

                                                                                         HARCAMA YETKĠLĠSĠ 
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Park Bahçe ĠĢleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARK ve BAHÇE ĠġLERĠ  

2011 YILI FAALĠYET 

RAPORU 
 



 

  38 

 
 

 

 

 

NAZIM HĠKMET PARKI 

Nazım Hikmet Parkında drenaj boruları döĢenmesi ve toplam 10.000m2 alan çimlendi-

rilmiĢtir. Ayrıca Peyzaj tasarım projesi hazırlanıp uygulamaya alınmıĢtır. 
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      SU DEPOSU YAPIM ÇALIġMALARI 

Nazım Hikmet Parkı‘nın sulama ihtiyacını gidermek amacıyla 1 adet 42.5tonluk su deposu 

yapım çalıĢması tamamlanmıĢtır. 
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27 EVLER ve SEVGĠ YOLU ÇALIġMALARI 

Budama ÇalıĢmaları ġekil Budamaları 

Otsu ve odunsu bitkilerde Ģekil budamaları 

ve gençleĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

Parkta bulunan kamelyaların bakımı  

yapılıp,bank ve çöp kutuları  

boyanmıĢtır. Ayrıca parkta bulunan  

havuzlar temizlenip faaliyete hazır hale 

getirilmiĢtir. 
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  BARIġ MANÇO PARKI 

Budama ÇalıĢmaları 

Temizlik ÇalıĢmaları 

Palmiye Budamaları 

Oyun gruplarının yenilenmesi 

Parkta bulunan bitkilerin gençleĢtirme ve budama çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. 

Çocuk oyun grupları ise yenilenip faaliyete geçirilmiĢtir. 
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 BARIġKENT SPOR KOMPLEKSĠ 

Oyun gruplarının yenilenmesi 

Tel örgü ile çevrilmesi 

Spor kompleksinde bulunan çocuk oyun grupları yenilenmiĢtir. Spor alanının etrafını çevreleyen tel örgü 

yenisiyle değiĢtirilmiĢtir. 

SAHĠL YOLU BUDAMA ÇALIġMALARI 
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ERDAL ĠNÖNÜ SPOR KOMPLEKSĠ 

Oyun grubu yapımı 

 
 

Erdal Ġnönü Spor Kompleksine yeni çocuk oyun grubu kurulmuĢtur. 

      MAVĠ BAYRAK 

Mavi Bayrakta budama ve gençleĢtirme  

çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ayrıca çocuk oyun  

grupları yenilenmiĢtir. 
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AT ARABACILARI PARKI 

Arap dudağı ağcının koruma altına alınması Palmiye budanması 

At arabacıları parkında bulunan Arap Dudağı ağacı Kent Konseyi tarafından koruma  

altına alınmıĢ olup, budama ve gençleĢtirme çalıĢmaları yapıldı. 

FIRIN PARKI 

Fırın Parkında çocuk oyun grupları yenilenmiĢtir. Budama çalıĢmaları yapılmıĢtır. 
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 ÇOK PROGRAMLI LĠSE ÇALIġMALARI 

Budama ve gençleĢtirme çalıĢmaları 

BERGAMA YOLU ÜZERĠ ORTA REFÜJ ÇALIġMALARI 

Dikili Lisesi önündeki çınar ağaçlarının budaması yapılmıĢtır 

Orta refüj yabani ot temizliği yapılmıĢtır. Ayrıca genel budama iĢlemi de 

 tamamlanmıĢtır. 

Bahçe düzenlemesi ve çeĢme yapımı 
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ATATÜRK Ġ.O VE ALĠ ÇETĠNKAYA Ġ.O.  

BAHÇESĠ ÇALIġMALARI 

Atatürk Ġlköğretim Okulu budama çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ayrıca Ali Çetinkaya il-

köğretim okulu ve Can RüĢtü Tüfekçioğlu Ġlköğretim okullarının bahçelerine çeĢme 

yapılıp faaliyete 

geçirilmiĢtir. 
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TAġDEDE PARKI 

Kent Konseyi kararıyla 400 yıllık meĢe ağacının koruma altına alınması 

TaĢdede‘de bulunan 400 yıllık meĢe ağacı Kent Konseyi tarafından koruma altına alındı. 

Çocuk oyun grupları yenilendi. 

GARAJ BUDAMA ÇALIġMALARI 

Garajda Ģekil budama ve gençleĢtirme çalıĢmaları yapıldı. 
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 BALIKÇI BARINAĞI 

Boyama çalıĢmaları 

Balıkçı barınağında kamelyaların boyaması yapıldı. Genel temizlik ve budama yapıldı. 

SALANE YOLU 

Salane yolu budama ve gençleĢtirme çalıĢmaları yapıldı. 
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 ESKĠġEHĠRLĠLER SĠTESĠ 

 Okaliptus gençleĢtirme ve budama çalıĢmaları 

EskiĢehirliler Sitesi‘nde okaliptus ağaçlarının budama ve gençleĢtirme çalıĢmaları  

yapıldı. 
 

BERGAMALILAR SĠTESĠ BUDAMA ÇALIġMALARI 

Bergamalılar Sitesi‘nde bulunan çam ve okaliptus ağaçları budama çalıĢmaları yapıldı 
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ADLĠYE PARKI ÇALIġMALARI 

Budama ÇalıĢmaları 

Genel temizlik budama ve gençleĢtirme çalıĢmaları yapıldı. 
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 DUYGU SĠTESĠ PARKI 

Temizlik ÇalıĢmaları 

334/336 SK. YESĠL ALAN 

Oyun gruplarının yenilenmesi Doruk Dershanesi yanı tel örgüyle çevrilmesi 

Duygu sitesi içinde bulunan parkın temizliği 

yapılıp, otsu ve odunsu bitkilerin budaması  

tamamlanmıĢtır. 

Doruk dershanesi bahçesine 5 adet palmiye 

dikimi yapılmıĢtır. Dershane yanında bulunan 

zeytinlik alanı tel örgüyle çevrilmiĢtir. Bu  

Ģekilde sınırları belirlenmiĢtir. 
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 HAYVAN BARINAĞI 

Tel örgü ile çevrilmesi 

Top akasya ve meĢe dikimi 

OLOF PALME PARKI 

Köpek çiftliğinde katalpa, top akasya ve meĢe dikimi yapılmıĢtır. Aynı zamanda etrafı tel örgü 

ile çevrilmiĢtir. Olof Palme Parkında ise budama ve temizlik çalıĢmaları yapılmıĢtır. 
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Eski Belediye giriĢi Yeni Belediye giriĢi 

Belediyemiz giriĢi proje doğrultusunda yenilenmiĢtir. Ayrıca vatandaĢa daha iyi bir hizmet 

sağlayabilmek için halkla iliĢkiler/danıĢma birimi oluĢturulmuĢtur. 

 

BELEDĠYE GĠRĠġĠNĠN DÜZENLENMESĠ 
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 ENGELSĠZ CAFE 

 

Engelsiz kafe tadilat ve yenileme  

çalıĢmalarının ardından halkımızın  

hizmetine sunulmuĢtur. 
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BOTANĠK BAHÇESĠ 

 

 

Budama iĢlemleri 

Top Akasya dikimi Yangın yollarının açılması 

Belediyemiz Atatürk Botanik Bahçesine 2 adet havuz yapımı tamamlanmıĢtır. Bahçenin yol 

üzerine 50 adet top akasya dikimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Yangından koruma amaçlı üç buçuk 

km uzunluğunda yangın yolu yapılmıĢtır. Yangın yolu giriĢ çıkıĢını sağlamak üzere ise 3 

adet demir kapı yapılmıĢtır. 
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Su ve Kanalizasyon ĠĢleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU ve KANALĠZASYON  

 ĠġLERĠ 2011 YILI FAALĠYET 

RAPORU 
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2011 YILI ĠÇME SUYU ANA BORU HATTI BAKIM ve  

ONARIM ÇALIġMALARI 

 

 

ĠÇME SUYU ġEHĠRĠÇĠ ġEBEKESĠ ANA BORU (PVC)  

ÇALIġMALARI 
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GÜNLÜK ÇALIġMALAR 2011 

• Ġçme suyu yeni abone bağlantı iĢi: 521 adet, 

• ġehir içi Ģebekesi abone ve ana boru ve tamir iĢ sayısı: 357 adet, 

• Kanalizasyon sistemi yeni abone, abone iĢleri ve merkezi kanalizasyon sistemi arızası 

bakım-onarım ve tamir iĢ sayısı: 325 adet, 

• Vidanjör ve kanal açma aracı toplam iĢ sayısı: 335 adet,  

 

ġEHĠR MERKEZĠ KANALĠZASYON ÇALIġMALARI 

84 SK., DĠNÇ SĠTESĠ YAN SOKAĞI, 116 SK., 430 SK., 466 SK.,324 SK.,70 

SK., TURAN DURSUN CD. Devamı olmak üzere toplam 1200 metre  yeni ana 

kanalizasyon hattı çalıĢması tamamlandı. 
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DĠĞER ÇALIġMALAR 

 

 

• 1680 metre merkezi sistem ana kanalizasyon hattı ve pissu toplama havuzları temizliği 

ĠZSU ve Dikili Belediye BaĢkanlığı‗nın koordineli çalıĢması neticesinde 2011 yılı Eylül 

ayı içerisinde gerçekleĢtirildi.  
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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 edil-

miĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki ala-

nım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin 

yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde sü-

reç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden 

önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi ra-

porları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim.  

 

 

 

 HASAN KOġAR      

 

SU VE KANALĠZASYON 

BĠRĠMĠ 
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YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ; 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 iliĢ-

kin 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 kanunla-

rın gereği doğrultusunda çalıĢmalarını sürdürmekte 

olup, Müdürlüğümüz:03.07.2005 tarihinde yürürlü-

lüğe giren 5393 sayılı yasanın 56. maddesi uyarınca 

Belediye BaĢkanlığınca çalıĢma raporu düzenlenmesi 

gerektiğinden; 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-

nunun 41. maddesinin 4.fıkrasında belirtilen biçimde 

düzenlenmiĢtir. 

01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü ve Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Harcama Biri-

mine  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, Faaliyet-

lere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler ( Mali Bilgi-

ler) , Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendi-

rilmesi baĢlıkları altında ayrıntılı olarak 2011 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 ya-

zıĢma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağla-

maktadır.  

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 Mü-

dürlüğüne posta zimmeti ile teslim etmek. 

3.  BaĢkanlık makamının yazıĢma iĢlemlerini, Bele-

diyemiz adına gelen ve giden her türlü posta, tebli-

gat, 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 yönetmelikle-

ri müdürlüklere  zimmet karĢılığı vermek. 

7.  Resmi gazeteleri   düzenli bir Ģekilde arĢivlemek.   

8.YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI    

EVRAK AKIġI 

Gelen Evrak              :2777 

Valilik Makamı ve Ġlçemiz Kaymakamlık Makamın-

dan,  diğer  Kurum ve KuruluĢlardan gelen 2777 adet 

evrak, Belediyemiz gelen evrak kayıt defterine kayıt 

yapılmıĢ olup, Yazı iĢleri Müdürlüğümüzce  yanıt-

lanması  gerekenlere zamanında ve eksiksiz yanıtları  

verilmiĢ, ilgili birimlere dağılımları yapılması gere-

kenlerin ise dağılımları zimmet kayıt defterine kayıt-

ları yapılıp zimmetle teslimi gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Giden Evrak              940 

Valilik Makamı ve  Ġlçemiz Kaymakamlık Makamı-

na, Diğer Kamu kurum ve kuruluĢlarına   Yazı iĢleri 

Müdürlüğümüzce yıl içerisinde 940 adet çeĢitli ko-

nularla ilgili yazı yazılarak gönderilmiĢtir. 

Gelen Dilekçe            :7688 

Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne 2011 yılı içe-

risinde 7688 adet dilekçe verilmiĢ Dilekçeler gelen 

dilekçe defterine kayıtları yapılarak ilgili servisleri-

ne; Fen ĠĢleri Müdürlüğüne,Zabıta  Amirliğine, Ruh-

sat 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, Meclise ,Encümen‘e havale edilerek kayıt-

ları yapılmıĢtır.  
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2011 yılında 10.000,00.-TL posta pulu ve Telgraf 

avansı olarak bütçeyle verilmiĢ, yıl içerisinde 

1.741,00-TL posta masrafları için kullanılmıĢtır. 

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ – MECLĠS ve 

ENCÜMEN 

1.    Her ayın ilk haftasında yapılması gereken  mec-

lis toplantılarını  müdürlüklere duyurmak, hazırlık 

yapmak ve belediyenin karar organları olan Meclis 

ve Encümen‘in toplanmasını sağlamak, gündem 

oluĢturulması ve karar alınması süreçlerindeki iĢlem-

leri yürütmek. Ayrıca karar organlarının birbiriyle, 

Belediye BaĢkanı ve belediyenin diğer birimleri ile 

olan iletiĢiminin düzenli iĢleyiĢini yürüterek; 

Meclis ile ilgili gündem,alınan kararların özetle-

ri,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 kara-

rı bildirmek, 

4.    Mecliste alt komisyonlara havale edilen meclis 

kararlarının komisyonlarda görüĢülmesini sağlamak, 

5.    Mecliste karara bağlanan komisyon raporlarını 

meclis kararı Ģeklinde hazırlayıp üst yazıyla  Kay-

makamlık makamına göndermek ve karar dönüĢünde  

ilgili müdürlüklere tebliğ etmek. 

MECLĠS                                 : 

Belediye Meclisimiz Belediye BaĢkanı ve   11  mec-

lis üyesinden oluĢmaktadır. 

Meclisimiz yasa ve yönetmeliklere uygun olarak 

2011  yılı meclis toplantılarında ; 

5393 sayılı Belediye yasasının 20. maddesi gereğin-

ce  Belediye Meclisinin tatil yapağı ayının belirlen-

mesi, 

Meclisimizin her ayın ilk haftası ÇarĢamba günleri 

toplanması, 

5393 sayılı Belediye yasasının 25. maddesi gereğin-

ce  denetim komisyonu üyelerinin belirlenmesi, 

5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin k 

bendi gereğince Encümen üye seçimi, 

Belediyemizde 2011 yılında Sağlık Teknisyeni 

,ĠnĢaat Teknikeri ve Tam zamanlı sözleĢmeli perso-

nel çalıĢtırılması ,sözleĢmeli avukat çalıĢtırılması, 

Belediye Denetim Komisyonu seçimi, 

Ağustos ayı meclis toplantısında temizlik ĠĢleri hiz-

met alımı süresi dolduğundan 5393 sayılı yasanın 

67.maddesi hükümlerine uygun olarak ihalesinin 

yapılması ile ilgili meclis kararı alınmıĢtır. 

2011 yılında  alt yapı bedellerinin tespiti yapılmıĢtır. 

Belediyemizin de hissedarı(1/2)  olduğu arsalar  

hisse sahiplerine  imar durumları göz önünde bulun-

durularak, satıĢına karar verilmiĢtir. 

2011 yılında Belediyemiz Meclisi 2 kez olağan üstü  

olmak üzere toplam 13 kez toplanmıĢ  imar komis-

yonundan gelen evraklar  ve vatandaĢlarımızdan ve 

meclis üyelerimizin önergeleri ek gündem maddesi 

olarak görüĢülerek 123 adet karar alınmıĢtır. 

2012 yılı bütçesi  

2012 yılı ücret tarifesi Meclisimizce görüĢülüp, 

onaylanıp karara bağlanmıĢtır. 

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. 

 

ENCÜMEN                :        

Belediye Encümeni ,Belediye BaĢkanı BaĢkanlığında 

toplanır.Belediye BaĢkanın,katılamadığı toplantılar-

da ise BaĢkan Vekili Encümene BaĢkanlık 
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eder.Belediye Encümeni Yazı ĠĢleri Müdürü,Mali 

Hizmetler Müdürü ve Meclis üyeleri arasından seçi-

len 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 gö-

revleri yerine getirmektedir. 

Ödenek yetersizliğinden dolayı belediye bütçesinde 

fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasın-

da ve yedek ödenek tertibinden ihtiyaç duyulan öde-

neklere aktarmalar yapılmıĢtır. 

Belediyemiz taĢınmazlarına iliĢkin kira artıĢları 

(TÜFE) fiyat endeksine göre yapılmıĢtır. 

Ġmar Kanununa dayalı olarak yola terk,yoldan ih-

das,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 ekiple-

rince  tutulan tutanaklar üzerine yıkım kararları 

alınmıĢtır. 

Ruhsat alınmadan baĢlanan, projesine uygun olma-

yan inĢaatlar  imar kanununun 42. maddesine göre 

idari para cezası verilerek cezai yaptırım uygulan-

mıĢtır. 

ĠĢyeri açma ve çalıĢma yönetmeliğine aykırı olarak 

ruhsatsız açılan ve Encümence belirlenen kriterlere 

uymayan iĢyerleri hakkında kapatma kararları alın-

mıĢtır. 

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 ko-

misyonu encümen olduğundan belediyemiz mülkle-

rinin kiralanmasına iliĢkin ihaleler yapılmıĢtır. 

2886 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerde ihale ko-

misyonu encümen olduğundan belediyemiz mülkle-

rinin satıĢına iliĢkin ihaleler yapılmıĢtır. 

 Encümenimiz 2011 yılında 57 kez toplanmıĢ ve 403 

adet karar almıĢtır.Ayrıca Belediye zabıta yönetme-

liğine aykırı davrananlara düzenlenen ceza tutanakla-

rına   kararlar alınmıĢtır. 

Belediyemiz Yazı ĠĢleri Ve Kararlar Müdürlüğüne 

ait Harcama Birimi için  2011 yılı Mali Yılı Bütçesi: 

Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne ait 2011 yılı 

bütçesine 175.164,00- TL ödenek verilmiĢ olup,bu 

ödeneğin.175.164,00-TL‘si harcanmıĢ 

olup,raporumuz ekinde bulunan  çizelgede gösteril-

diği Ģekilde kırtasiye alımları,büro malzemeleri alım-

ları ve diğer tüketim mal ve malzeme alımlarında 

kullanılmıĢtır. 

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 yürütül-

mesini 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. EVLENDĠRME MEMURLUĞU 

3.PERSONEL ĠġLERĠ 

4.HUKUK ĠġLERĠ 

5.RUHSAT ĠġLERĠ 
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YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT 

BĠRĠMLERĠN YETKĠ, GÖREV SORUMLU-

LUKLARI VE ÇALIġMALARI 

                                                                                                                                                

A-PERSONEL ĠġLERĠ 

Belediyemiz Personel ĠĢlerinde 2011 yılında yapılan 

iĢ ve iĢlemler aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

Giden evrak: 296 adet evrak kaydı yapılarak ilgili 

kiĢi, kuruluĢ ve kurumlara gönderilmiĢtir. 

Gelen evrak: 80 adet evrak kaydı yapılmıĢtır. 

Memurların terfi ve izin yazıĢmaları yapılmıĢtır. 

ĠĢçilerin izin ve kıdem yazıĢmaları yapılmıĢtır. 

Belediye ĠĢçilerinden Habib DĠREK‘in emeklilik 

iĢlemleri yapılmıĢtır. 

Gaziantep BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığında Bilgi-

sayar ĠĢletmeni olarak görev yapan Yıldız BAL  ve  

Ankara Mamak Belediye BaĢkanlığında Zabıta Me-

muru olarak görev yapan Tülay GÜL‘ün Belediye-

mize nakil iĢlemleri yapılmıĢtır. 

3269 Sayılı Kanuna Göre Uzman ErbaĢ olarak görev 

yapan personelin kendi isteği ile sözleĢmelerini fesih 

edenlerin Devlet Memurluğuna alınmaları ile ilgi 

kanun gereğince Belediyemizde boĢ bulunan Memur 

Kadrosuna Mutlu Çevik ve ġoför Kadrosuna Ali 

Turgut‘un yazıĢmaları yapılarak atama iĢlemleri 

yapılmıĢtır. 

Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğü emrinde çalıĢmak 

üzere üç ĠnĢaat Teknikeri Yelda SOYDEMĠR,ĠnĢaat 

Teknikeri Egemen Bölükoğlu, Harita Teknikeri Er-

han YAPAR, Mimar Derya EMĠROĞLU,ĠnĢaat 

Mühendisi M.Utku ELĠAÇIK,Mali Hizmetler Mü-

dürlüğü emrinde çalıĢmak üzere Bilgisayar Teknikeri 

Emel KIRDI,Halk Sağlığı Merkezinde çalıĢmak 

üzere Sağlık Teknikeri Gülin UÇAR VE Av.Nurten 

ÖZDEMĠR‘ĠN 2011 sözleĢmeleri yapılmıĢ 

olup;ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Mü-

dürlüğü‘ne gönderilmiĢtir. 

Belediyemizde halen 30  memur,1  vekil memur,45  

kadrolu iĢçi ve  7  tam zamanlı,1  kısmi zamanla 

sözleĢmeli personel görev yapmaktadır. 

B-HUKUK ĠġLERi 

Belediyemiz hukuk servisimizde bir avukat 

ve bir yardımcı olmak üzere 2 personel çalıĢmakta-

dır. 

Belediyemiz ile vatandaĢlar arasında mey-

dana gelen tüm problemler hakkında yargı öncesinde 

hukuki sınırlar içinde kalarak çözüm üretilmeye her 

yıl olduğu gibi devam etmekte, çözüm bulunulama-

dığında 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 2011 yılı içerisinde 48 adet görüĢ sorul-

muĢ, bunlara mütalaalar verilmiĢtir. 

Gerektiğinde Belediye Meclis ve Encümen 

toplantılarına katılınılmakta, hukuki nitelik taĢıyan 

konularda görüĢ bildirilmektedir. 

2011 Ocak ayından itibaren Belediyemize 

karĢı 156 adet Ġdari dava açılmıĢ, bu davalara karĢı 

Ġdaremiz adına cevap verilmiĢ ve takibi yapılmakta-

dır. 

Yine imar kirliliğine neden olma suçundan 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına Ģikâyetlerimiz yapılmıĢ, 

Ģikâyetler sonucunda Asliye Ceza Mahkemesinde 

398 adet dava açılmıĢ, takipleri sürmektedir. 

2011 yılı içerisinde, 2005, 2006 ve 2007 

yıllarından devam eden toplam 25 adet Asliye Hu-

kuk, Sulh Hukuk, Asliye Ceza, Sulh Ceza ve Ka-

dastro mahkemelerinde ki davalarımızın takibi ya-

pılmaktadır. Derdest olan idari ve adli yargıdaki 

davaların takibi sağlanmakta, duruĢmalarına gidil-

mektedir. 

Yine 2011 yılı içerisinde 1156 adet evrak 

gelmiĢ, bunlara gerekli iĢlemler yapılarak yazıĢmala-

rı yapılmıĢtır. 

Belediyemize karĢı açılan Ġdare ve Vergi 

mahkemelerinde ki davalarımızın büyük çoğunluğu 

kazanılmıĢtır. GeçmiĢ yılların devam eden Ġdare 

mahkemesindeki dosyalarının takibi devam etmek-

tedir. DanıĢtay BaĢkanlığı‘na itirazlar yapılmıĢ ta-

kipleri devam etmektedir. 

Belediyemiz çalıĢanları hakkında yapılan 

müfettiĢ sorgulamaları sonucunda haklarında soruĢ-

turma izni verilen çalıĢanlarımızın savunmaları ser-

visimizce yapılmaktadır. 

Belediyemiz hakkında yapılan ön inceleme 

sorgulamalarına karĢı savunmalar servisimizce diğer 

birimlerle ortaklaĢa çalıĢılarak yapılmaktadır. 

Belediyemizin alacaklarıyla ilgili taksitlen-

dirme ve tahsilat iĢlemleri servisimiz tarafından 

sağlanmaktadır. 

 

Maddi gücü olmayıp vekil tutamayacak du-

rumda olan vatandaĢlar, servisimize müracaat etmiĢ, 

hukuksal konularda gerekli yardımlar yapılarak 

sorunları çözülmüĢtür. 

Belediyemizin diğer servislerinin hukuksal 

sorunları birimimizce karĢılanmıĢtır. 

Belediyemizin yapacağı bazı ihale sözleĢ-

meler ve ihtarlar servisimizce hazırlanmaktadır. 

Belediyemize ve Jeotermal A.ġ. ne gelen 

tüm icra yazıları ve adliye yazıĢmalarına servisimiz-

ce süreleri içerisinde cevap verilmiĢtir. 

Dikili Jeotermal A.ġ.adına ısınma bedelle-

rini ödemeyen aboneler hakkında icra takipleri baĢ-
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latılmıĢ ve tahsilatların büyük kısmı sağlanmıĢ kalan 

bakiyelerinde tahsil edilmesine devam edilmektedir. 

C-RUHSAT ĠġLERĠ 

RUHSAT ĠġLERĠ  Biriminde 2011 yılı 

içerisinde; 

10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı 

Yönetmelik gereğince 

111 adet Sıhhi Müessese 

21 adet  Umuma açık içkili ve Ġstirahat 

eğlence yeri 

15 adet GSM  

 olmak üzere  toplam  147 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 Emniyet-

ten Genel güvenlik ve AsayiĢin korunması açısından 

uygun yerde ve konumda bulunup bulunmadı-

ğı,Genel kolluğun denetimini zorlaĢtıracak konumda 

olup olmadığı görüĢünü aldıktan sonra  ruhsat veril-

miĢtir. 

 

        Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komu-

tanlığının  sorumluluk bölgeleri içinde kalan umuma 

açık  istirahat ve eğlence yerlerinin ayrı ayrı arĢivleri 

oluĢturuldu. 

 

   D-EVLENDĠRME ĠġLERĠ 

01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında 

Belediye Evlendirme Memurluğunda 175 çift ev-

lenmiĢtir. 

Evlenme akitleri ve üç aylık evlenme Bildirimleri 

Evlendirme Memurluğunca  Nufüs Müdürlüğüne 

bildirilmiĢtir. 

2011 yılında 45 adet giden evrak kaydı yapılmıĢtır. 

2011 yılında evlenecek olan çiftlere  16  

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 1 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 bulunmakta-

dır. 

 

5- ĠNSAN KAYNAKLARI 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü  toplam 2   personel ile yürü-

tülmekte, 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 2011 yılı içerisinde Bakanlık Kont-

rolörleri tarafından bir denetime tabi olmamıĢtır.  

AMAÇ VE HEDEFLER 

A-    Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün Amaç ve Hedefle-

ri 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün genel amaç ve hedefleri 

görev alanında verimliliği arttırmak, 

Her yeni yasa konusunda ilgili personelin bilgilendi-

rilmesi ( * 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 arĢivle-

me yöntemleri hakkında eğitimler düzenlemek ( * 

Bakanlık Onayından sonra Standart dosyalama plan-

lamasına geçilerek konu ile ilgili eğitimlerin veril-

mesini sağlamak), Standart Kayıt ve Zimmet defter-

lerinin oluĢturulması ve standart yazıĢma kod numa-

ralarına geçilmesi iĢleminin  gerçekleĢmesi Beledi-

yemizin yararına olacaktır kanaatindeyiz. 

B – Temel Politikalar ve Öncelikler 

Müdürlüğümüzün önceliği, müdürlüğümüz ve alt 

birimlerinin sosyal belediyecilik ve güler yüzlü hiz-

met anlayıĢını kendine ilke edinmiĢ olarak çalıĢma-

sını sağlamak,bu konuda eksiklik var ise eksikliğin 

giderilmesi konusunda giriĢimlerde bulunmak. 

Temel politikamız; GeliĢen ve modernleĢen çağı-

mızda teknolojiyi her alanda kullanarak bu hızlı 

değiĢimi yakalamak ve bir adım önüne geçmek, 

Yasalara uyan, sürekli geliĢmeyi kendisine ilke edi-

nen bir anlayıĢla hizmet sunmaktır. 
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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 numa-

raları kullanmaması, 

4-  Kalite yönetim sisteminin gereği 3 aylık düzenli 

olarak performans tablosu hazırlanmaması, 

5-     Standart Dosyalama Planına geçilememesi 
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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 tah-

sis 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, 

benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgiler, iç kontrol-

ler, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara da-

yanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  

 

 
          

 
CANAN IġIK

 

                                                                                             
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ 
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MALĠ HĠZMETLER  

 

MÜDÜRLÜĞÜ SUNULAN 

HĠZMETLER 
 

 

-2011 Yılında 6111 sayılı kanun gereği 

2413 adet yapılandırma iĢlemi gerçekleĢti-

rilmiĢtir. 

 

- Her ay 13 aileye asker yardımı ödemesi 
yapılmıĢtır. 

  
-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile ve 

diğer kanunlar ve Belediye Meclisince ön-

görülen Belediyemize ait vergi, resim, harç, 

ceza, çeĢitli gelirler ve katılım paylarının 

tahakkuk ve tahsilât iĢlemleri ile 6183 sayı-

lı A.A.T.U.H.Kn‘na istinaden ödeme emri, 

haciz varakası düzenleyerek tahsildar ve ic-

ra birimi aracılığı ile takip tahsilât iĢlemleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 Gelir Sistemine yönelik numarataj eĢit-

leme ve veri düzenleme çalıĢmaları baĢla-

tılmıĢtır. 

 

Ġcra Takip Birimine  166 adet ödeme emri 

yansıtılmıĢ, yazıĢmalar sonucu icraya gi-

dilmeden 61 adetin ödenmesi sağlanmıĢ, ic-

raya 15 iĢlem gönderilmiĢ; icra sonucu 3 

ödeme gerçekleĢmiĢ, icrası devam eden 12 

iĢlem söz konusudur.   

 

Halen takipteki ödeme emri dosyası adedi 

45‘ tir. 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 2011 yılında   

5018 sayılı yasa ile belirlenen rol ve fonk-

siyonların belediyemizde mevzuatın öngör-

düğü düzeyde gerçekleĢtirilmesine yönelik 

görev ve çalıĢma yönetmeliği hazırlanarak 

meclise sunulmuĢtur. 

 

Söz konusu fonksiyonların yerine getiril-

mesine yönelik birimler görevleri itibariyle 

ilgili yönetmelik ve yönergelerinde tanım-

lanmıĢtır.   

 

 

 

 

 

Belediyemizde Muhasebe ve Ge-

lir birimlerinden ayrı olarak ―Ġç Kontrol 

ve Ön Mali Kontrol Birimi‖ oluĢturul-

muĢtur. 

 

"Ulusal adres veri tabanı çalıĢ-

ması"  kapsamında belediyemizin biliĢim 

alt yapısı da dijital bilgi paylaĢımı ve bü-

tünleĢik bilgi sistemi yönetimini de kap-

sayacak düzeyde yenilenme süreci 2011 

sonu itibariyle baĢlatılmıĢtır.  

 

Belediyemiz WEB sayfası e-

Belediyecilik kapsamında idari anlamda 

da iĢlevli kılınmasına yönelik çalıĢmalar 

baĢlatılmıĢtır.   

 

"2011 YILINDA" 

 

-Ġç Kontrol Eylem Planı (revize edilmiĢtir.)   

-Mali Hizmetler Müdürlüğü ÇalıĢma    
Yönetmeliği Meclisimizde kabul edilmiĢ-
tir. 

-Ön Mali Kontrol Birimi OluĢturulmuĢ-
tur. 

-Ġcra Birimi OluĢturulmuĢtur. 

-Ön Mali Kontrol Yönergesi yayınlanmıĢ-
tır. 

-Muhasebe Kesin Hesap Ve Raporlama 
Birimi Yönergesi yayınlanmıĢtır. 

-Atıksu ve Evsel Katı Atık yönetim ücret-
lerinin uygulanmasına yönelik tarifelere 
iliĢkin yönetmelikler meclisten çıkarıl-
mıĢtır. 

-Kira sözleĢmeleri yenilenmiĢ kira bedeli 
rayiç tutarlara uygun hale getirilmiĢtir.  
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2011 YILINDA DİKİLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA VERİLEN İLLER  
BANKASI PAYLARI 

2011 BRÜT  KESĠLEN  NET 

OCAK 326.882,08  189.363,93  137518,15 

ġUBAT 
  267.784,63  165.723,65  102.060,98 

MART 
  294.725,74  159.787,19  134.938,55 

NĠSAN 
  314.527,20  163.546,76  150.980,44 

MAYIS 
   247.393,40   44.072,15  203.321,25 

HAZĠRAN   287.380,70         48.070,88  239.309,82 

TEMMUZ      347.193,37    54.052,15  293.141,22 

AĞUSTOS   338.493,63    33.594,77  304.898,86 

EYLÜL   256.675,06  122.871,97  133.803,09 

EKĠM   440.413,63    196.367,45  244.046,18 

KASIM    282.045,78   133.020,26  149.025,52 

ARALIK    292.967,42   137.388,92  155.578,50 

TOPLAM 3.696.482,64  1.447.860,08  2.248.622,56  

2011 YILINDA ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIM MİKTARI 

2011 
 YARDIM ALAN KĠġĠ 

SAYISI 
 YARDIM MĠKTARI 

OCAK  13  2.040 

ġUBAT  13  2.040 

MART  11  1.745 

NĠSAN 
 12  1.910 

MAYIS  13  2.005 

HAZĠRAN  14                    2.135  

 TEMMUZ  14    2.135 

AĞUSTOS  12  1.840 

EYLÜL  10  1.510 

EKĠM 
 13  1.970 

KASIM  16  2.395 

ARALIK 
 15  2.230 

TOPLAM             23.955 
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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 çerçe-

vesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve dü-

zenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün et-

kin olarak uygulandığını bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden ön-

ceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları 

ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bil-

gim olmadığını beyan ederim.  

 

 

 

 

SALbbb     S 

   SALĠH BĠLGĠN ERDAĞI 

  

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRÜ 

                                                                                    HARCAMA YETKĠLĠSĠ    
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KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
MÜDÜR SUNUMU 
 

1-Müdürlüğe ait tüm yazıĢmaları yapmak. 

2-Müdürlüğümüze ait gelen ve giden evrakların kayıtla-

rını tutmak, talep etmek,sonuçlandırmak ve arĢivlemek. 

3-Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi müdür-

lüğümüz sorumluluğunda olup, etkinliklerin hazırlan-

ması,tasarımı ve hayata geçirilmesi ile ilgili faaliyetleri 

gerçekleĢtirmek. 

4-ÇalıĢmalarımızda konuyla ilgili müdürlüklerle gerekli 

iletiĢim ve koordinasyonu sağlamak. 

5-Ġlçemiz sınırları içinde bulunan tüm eğitim ve öğre-

tim kurumları ile iĢbirliğine  girmek, Kamu-özel kurum 

ve kuruluĢlar ile yuttaĢlardan, oda ve derneklerden 

gelen istem ve önerilere göre etkinlik düzenle-

mek,yardımcı olmak ve salon tahsislerini düzenlemek. 

6-Önemli gün ve haftalarda sosyal, kültürel, sanatsal ve 

eğitim alanlarında çeĢitli etkinlik-

ler(panel,sempozyum,konferans,sergi,tiyatro,sinema,ko

nser,tiyatro,müzik,halk oyunla-

rı,resim,bağlama,THM.TSM,gitar,bale,takı tasarım 

vb.)düzenlemek,bu tür etkinlikler düzenleyen kurum ve 

kuruluĢlara yardımcı olmak,etkinliklerin tanıtımını ve 

halkın katılımını sağlamak. 

7-Halk Eğitimi Müdürlüğü ile ortaklaĢa kurslar düzen-

lemek ve halkımıza iĢ imkanı sağlayacak alanlarda 

destek vermek. 

8-Dil kursları(Yunanca, Fransızca, Ġngiliz-

ce)düzenleyerek gençlere destek olmak. 

9-Kadınlara ve gençlere yönelik eğitimi ve sorunlarının 

çözümü doğrultusunda yardım, yönlendirme, 

kurs,sempozyum,panel vb. gibi etkinlikler düzenlemek 

ve danıĢmanlık hizmeti yapmak. 

10-Kültür sanat içerikli ulusal veya festivaller düzen-

lemek. 

11-Müdürlüğümüz bünyesinde verilen hizmetler için 

gereken mal ve hizmet alımlarını kanun tüzük ve yö-

netmelikler doğrultusunda yapmak. 

12-Müdürlüğe bağlı tesislerin bakım, onarımını yaptır-

mak,yapılması için gerekli çalıĢmaları sağlamak. 

13-Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu demirbaĢ alımlarını 

yapmak, müdürlüğün çalıĢma konularını malze-

me,yardımcı malzeme temini gerçekleĢtirmek. 

14-Özel günlerde resmi Kurum ve KuruluĢlara ses 

düzeni vb.temini sağlamak. 

15-Dikili sınıları dahilinde bulunan Amatör Spor Ku-

lüplerine gereken maddi ve manevi katkıyı sağlanmak 

destek vermek. 

16-4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara 

yardım hakkında Kanun'a uygun olarak muhtaç asker 

ailelerine yardım konusunda gerekli yardımın yapılma-

sını sağlamak. 

17-Ġhtiyaç sahibi kiĢilere Encümen kararı ile ücretsiz 

seyahat kartı, eğitim yardımı,ev onarımı,hasta bezi,sıvı 

gıda,erzak yardımı vb.hizmetler sunmak. 

18-Cenaze evlerine, taziyeye gelen gelen konuklarını 

ağırlamalarına destak olmak amacıyla pide-ayran gö-

türmek. 

19-Ġlan iĢlerini Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmek. 

20-Belediyemiz basın yayın birimi müdürlüğümüz 

bünyesinde çalıĢmalarını yürütmekte olup, Belediyemiz 

web sayfası ve Belediyemiz yayın organı ‖Gazete Diki-

li'nin‖ çıkarılmasını gerçekleĢtirmek. 

21-Ġlçemiz sınırları içinde bulunan üç mavi bayraklı 

plajın denetimini yapmak. 

22-Belediyemiz düğün salonunun kiralanması. 

23-Belediyemiz BaĢkanlık Birimi Harcama ve Gerçek-

leĢtirme görevi birimimiz tarafından yürütülmektedir. 

 

                                                                          Gülay DEMĠR 

                                                               Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü 

 
 
 
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER  

MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESĠNDE ÇALIġAN 

PERSONEL 

 
1.Basın-yayın Birimi ve Mavi Bayrak Görevlisi: OBEN 

ULU                                                                                  

 

2.GerçekleĢtirme Görevlisi: EKBER SĠNECENER 

 

3.Sosyal Yardımlar ve Ġlan ĠĢleri Görevlisi: DENĠZ 

GENCER 

 

4.Belediye Kültür evi Görevlisi: MUSTAFA BELKIR 

 

5.Kadın DayanıĢma Merkezi Görevlisi: SĠBEL TUTAR 

 

6.Web sayfası ve Teknik ĠĢler Görevlisi: MUSTAFA 

ÖZEL 
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ÇALIġMALARIMIZ 

 
 

ÇALIġMALAR                                        ÖĞRETMENĠ                    KATILIMCI SAYISI 

 
 

TSM TOPLULUĞU                                                FARUK ZAĠM                           55 

THM TOPLULUĞU                                             ġĠNASĠ ÖZKAN                          35 

ENGELLĠ DANS TOPLULUĞU                            NESLĠN ÖZGER                       15 

STEP – AEROBĠK - PLATES                                NESLĠN ÖZGER                        33 

FRANSIZCA ÇALIġMALARI                                   ÖZEL ÖNLÜ                          5 

ÇOCUK BALESĠ                                                   NESLĠN ÖZGER                        18 

HALI KURSU 

(ĠĢkur ve Dikili Halk Eğitim merkezi ĠĢbirliği ile)                          25                                                                  

LATĠN DERSLERĠ                                           SEBAHATTĠN YILMAZ                11 

TĠYATRO KURSLARI                                           SERKAN KOÇAK                    30 

 

 

YAZ SPOR OKULLARI 
 

BĠSĠKLET VE YÜZME KURSLARI SELMAN KORKMAZ                                   29 

(Dikili Bisiklet ve Doğa Gönüllüleri iĢbirliği ile) 

 

 

Geleneksel hale gelen etkinliklerimiz; 
 

—20 – 22 Kasım Çocuk Hakları Haftası 

—8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 

—Mayıs ayı Bahar ġenliği ve Bahar Konserleri 

—1 Eylül Dünya BarıĢ Günü ġenlikleri 

—1.2.3 Nisan Dikili Karikatür ġenliği 

—Dikili Engelliler ve DayanıĢma Derneği öncülüğünde Dikili Engelliler ġenliği  

—27 Temmuz 7 Ağustos Sabancı Üniversitesi ile ―Kendini KeĢfet Projesi‖ 

—Dikili BarıĢ Demokrasi ve Çevre ġenlikleri 

 

Eğitim ÇalıĢmalarımız; 
 

—Dikili Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu 

—Dikili Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu 

—Bale Eğitim ÇalıĢmaları 

—Aerobik ÇalıĢmaları 

—Yaz Spor Okulları 

—Dikili Belediyesi Engelliler Dans ÇalıĢmaları 

—Yabancı Dil ÇalıĢmaları 

—Tiyatro ÇalıĢmaları 

—Latin Dansları ÇalıĢmaları 
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01 OCAK 2011 YILBAġI  

 

Yeni yıl kutlamalarına belediyede baĢlanıldı. 

Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye personelinin bir 

araya geldiği kutlamalarda pastayı Belediye BaĢkanı 

Osman Özgüven kesti. 

 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürlüğü tarafından Atatürk Meydanında düzenlenen 

müzik dolu gecede yapılan havai fiĢek gösterisi nefesle-

ri kesti. 

 

Gecede ġener ġahiner ve Mustafa Ataç ile 

Kemal – Zerrin Gültekin yaptıkları canlı performansla 

izleyicinin beğenisini kazandı. Dikili Belediye BaĢkanı 

Osman Özgüven yaptığı konuĢmada herkesin yeni 

yılını kutladı. 2011 yılının barıĢ, dostluk, huzur ve 

sağlık getirmesini diledi. Meydanı hınca hınç dolduran 

coĢkulu kalabalık müzik eĢliğinde doyasıya eğlenirken, 

saat tam 12‘yi gösterdiğinde yapılan havai fiĢek göste-

risi coĢkuyu daha da arttırdı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  83 

 
 

16 OCAK 2011 DĠKĠLĠ‟DE „ÜNĠVERSĠTE 

ĠSTĠYORUZ‟ KONSERĠ 

 

Dikili‘de, Çiğli‘ye kurulacak olan Kâtip Çelebi Üniver-

sitesinin kollarının Bakırçay‘a kurulması ile ilgili yürü-

tülen kampanya bünyesinde THM konseri verildi.  

 

ġef ġinasi Özkan yönetiminde gerçekleĢtirilen 'konser 

öncesi ‗Kâtip Çelebi Üniversitesi‘ni istiyoruz‘ yazılı 

stikırlar ve rozetler dağıtıldı. Konsere katılanlar imza 

kuyruğu oluĢturdular.  

 

YaklaĢık 2 saat süren konserde Türk Halk Müziğinin 

sevilen eserleri seslendirildi

.  
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28 OCAK 2011 - BĠRĠNCĠ SĠNEKOLOJĠ FĠLM 

FESTĠVALĠ  
  

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, 

Ekoloji Kolektifi, Ekolojik YaĢam Derneği ve Dikili 

Ġklim Adaleti Gönüllülerinin birlikte düzenledikleri 

Sinekoloji Film Festivali yapıldı. 

  

28 Ocak Cuma günü baĢlayan ve Dikili Belediyesi 

Kültürevinde üç gün süren Su-Tohum-Gıda temalı film 

festivalimde 'Gıdanın Geleceği,  Akan Suyun AĢkına, 

Umut Ġklimi, Su Haktır ve DeğiĢim Tohumları' adlı 

filmler gösterildi. 

  

Gösterilen filmler;  

Gıdanın Geleceği, yönetmen: Deborah Koons 

GARCIA, Kanada yapımı/ 2004 /88'/ Altyazılı. Akan 

Suyun AĢkına ForLove Of Water, yönetmen: Irena 

SALINA, ABD yapımı/2008/85'/ Türkçe Altyazılı. 

Umut Ġklimi / Climate Of Hope, yönetmen: Scot 

LUDLAM, Avustralya yapımı/29'/Türkçe Altyazılı. Su 

Haktır / Aqua Mi Sangre, yönetmen: Jaroslava 

COLAJACOMO, Ġspanya yapımı/2008/Türkçe Altyazı-

lı. DeğiĢimin Tohumları/Seeds Of Change, yönetmen: 

Stéphane Mc LACHLAN, Jim SANDERS, Ian 

MAURO 

Kanada yapımı/ 2005/ Türkçe Altyazılı 



         
 

01 ġUBAT 2011 OKALĠPTÜS AĞACINDAN ĠN-

SAN FĠGÜRLERĠ SERGĠSĠ 

 

        Samsun'lu sanatçı Erkut Kavaklı'nın 'Okaliptus' 

isimli yontu sergisi, Dikili Belediyesi Etkinlik salonun-

da açıldı.  

        Ġlk sergisini Afyon'da açan Erkut Kavaklı okalip-

tüs ağaçlarından yaptığı eserleri Dikili Belediye Kültür 

Evi'nde vatandaĢların beğenisine sundu.  

        Serginin ġubat ayı sonuna kadar saat 09.00 ile 

17.00 arasında Belediye Kültür evinde gezildi. 

 

 
 

3 ġUBAT 2011 GDO‟SUZ AġURE DAĞITIMI 

 

         Dikili Kadın DayanıĢma Merkezi yeni dönem 

çalıĢmalarına, çarĢı içinde AĢure dağıtımı yaparak baĢ-

ladı. 

         Dikili Kadın DayanıĢma Merkezince, AĢure‘nin 

kültürümüzün vazgeçilmez tatlarından biri olduğunu 

vurgulanırken, GDO‘lu ürünlerin kullanımı ile artık bu 

tatların kaybolacağının dikkati çekildi.  

        Kadın DayanıĢma Merkezince yapılan 1000 kiĢilik 

aĢure vatandaĢlarca 1 saat  

içinde tüketildi.  
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8 MART EMEKÇĠ KADINLAR GÜNÜ  

 

Dikili Belediyesi Dünya Emekçi Kadınlar Gününü 

çeĢitli etkinlikler ile kutladı. 

 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Dikili 

Kadın DayanıĢma Merkezi ile birlikte hazırladığı prog-

ram kadınların resim ve el ürünleri sergileriyle baĢladı. 

 

Dikili Hacı BektaĢ Veli Derneği, Dikili Engelliler Da-

yanıĢma Derneği, Dikili Eğitim-Sen Temsilciliği ve 

Dikili Esnaf Odasının katkılarıyla gerçekleĢen etkinlik-

lerde, önce Dikili Esnaf Odası tavuklu pilav ve ayran 

dağıttı.  

 

Resim ve el ürünleri sergisi 

Nurhayat Türkmen‘in açtığı Resim sergisi beğeni kaza-

nırken, Dikilili Kadınların açtığı el ürünleri sergisi ilgi 

ile karĢılandı. Sergileri dolaĢan Dikili Belediyesi Mec-

lis Üyesi ve Jeotermal BaĢkanı Hüseyin Çelik sergile-

nen resimler hakkında Nurhayat Türkmen‘den bilgi 

aldı. 

 

Halk Oyunları ve Konser 

KonuĢmanın ardından HEM Halk Oyunları, çalıĢtırıcı-

ları Mehtap Hacan‘ın hazırladığı gösteriyi sundular. 

Daha sonra Eğit-Sen Dikili Temsilciliği Müzik Grubu 

sahne aldı. Yan Flüt ve Solist DilĢat Göktepe, Bağlama 

Vahap Kar ve Gitarda Celal Kıran verdikleri konserle 

salondakilere müzik ziyafeti sundular.  

 

Belgesel ve SöyleĢi 

AkĢam devam eden programda ‗Behice Boran 100 

yaĢında‘ adlı belgesel ve Ankara Üniversitesi Dil, Ta-

rih, Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Hayriye ErbaĢ‘ın konuĢmacı olarak 

katıldığı söyleĢi Belediye Kültürevinde yapıldı.  

 

 

Etkinlikler 2.gününde Kitap – imza, söyleĢi ve belge-

sel-Ģiir dinletisi ile devam etti. 

 

Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Belediye 

Kültürevinde gerçekleĢen söyleĢiye konuĢmacı olarak 

katılan Yazar Zeliha Akçagüner; KurtuluĢ SavaĢında 

rol oynamıĢ Anadolu kadınını anlattı.  

 

AkĢam Belediye Kültürevinde yapılan programda ise 

‗Kadına KarĢı ġiddet‘ adlı belgesel ve Eğit-Sen Dikili 

Temsilciliğinin ‗Kadın‘ konulu Ģiir dinletisi seyirciler 

tarafından beğeni ile seyredildi. 

 



 
 

Dikili‟de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 

dolayısıyla düzenlenen etkinlikler Ġzmir Yeni Kapı 

Tiyatrosunun „Kadın‟ adlı oyunu ile sona erdi. 

 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, 

Dikili Kadın DayanıĢma Merkezi, Dikili Hacı BektaĢ 

Veli Derneği, Dikili Engelliler DayanıĢma Derneği, 

Dikili Eğitim-Sen Temsilciliği ve Dikili Esnaf Odasının 

birlikte düzenledikleri ve 3 gün süren etkinliklerin son 

gününde ‗Kadın‘ adlı oyun beğeni ile izlendi. 
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12 MART 2012 Dikili‟de minikler ilizyon gösterisi 

ile büyülendi. 

Dikili Belediyesi Kültür ve ĠĢler Müdürlüğü ile 

Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‘nün birlikte düzenledikleri 

ilizyon gösterisine çocuklar büyük ilgi gösterdi. 

  47 yıldır ilizyon gösterileriyle ġankadra olarak 

tanınan Hasan Yentur‘un kendi gibi ilizyonist olan oğlu 

Deniz Apathe (Deniz ġentur) Dikili Belediyesi 

Kültürevinde nefesleri kesen gösteriler yaptı. 

 

 

 
 

21 MART 2011 ÇOCUK TĠYATROSU 

 

  Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürlüğünün Dünya Çocuk Tiyatrosu Günü nedeniyle 

düzenlediği, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkı 

koyduğu etkinlikte Balon Tiyatro çocuklar ile buluĢtu-

ruldu . 

Çocuk Tiyatrosu adına yapılmıĢ özgün çalıĢ-

malardan biri olan Baloon Tiyatro, Dikili Atatürk Mey-

danında kurduğu Baloon Tiyatro sahnesiyle çocukların 

ilgi odağı oldu. Gün boyunca oyunu 600‘e yakın çocuk 

izledi. 
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26 - 27 MART 2011 DÜNYA TĠYATROLAR GÜ-

NÜ KUTLANDI 

 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürlüğünün organize ettiği ve 21 Mart‘ta Dünya Çocuk 

Tiyatroları Günü nedeniyle Balon Tiyatro‘nun ‗Uzayda 

Neler Oluyor‘ oyunuyla baĢlayan Ģenlikler Dünya Ti-

yatrolar Haftası nedeniyle doruğa çıktı. Atatürk Mey-

danında Tiyatro Atölyesi kuruldu. Menemen Belediye 

Tiyatrosu (MEBET) Aziz Nesin‘in ‗Azizname‘ adlı 

oyunu ile Öykü  

 

 

 

Tiyatro Topluluğunun ‗çeĢitlemeler‘ oyunu 

seyirciyle buluĢtu. 

 

Ödüllü yönetmen Orçun Masatçı tarafından 

yönetilen Tiyatro Atölyesinde toplanan vatandaĢlarla 

sokak tiyatrosu yapıldı. Dikilili minik oyuncular ise 

Orkinos Çiftliklerini ve küçük balık katliamını konu 

alan sokak oyunu oynadılar. ÇalıĢmalar çevreden ge-

çenlerden büyük alkıĢ aldı. 
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MEBET‟ten „Azizname‟ 26 - 27 MART 2011 

 

Dikili Tiyatro Ģenliğinde; Menemen Belediye 

Tiyatrosu Yönetmenliğini Metin Güler‘in yaptığı 

‗Azizname‘ adlı oyunu sergiledi. Belediye 

Kültürevinde oynanan oyun seyirciler tarafından ayakta 

alkıĢlandı.  

 

 

 

 
 

Öykü Tiyatro Topluluğu 26 - 27 MART 2011 

 

36 yıl önce Suat TaĢer‘in rejisini yaptığı Öykü 

Tiyatro Topluluğu Haldun Taner‘in Konçinalar, S.Faik 

Abasıyanık‘tan Öyle bir Hikâye, Samim Karagöz‘den 

Cihan ġoförü, Bekir Yıldız‘dan Tozun altı, Aziz Ne-

sin‘den Mehmet ile Nigar adlı oyunlarından kesitler 

oynadılar. 



 
 
 
31 MART 2012 2.DĠKĠLĠ KARĠKATÜR 

ġENLĠĞĠ  

 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürlüğünce hazırlanan ve geleneksel hale getirilen Diki-

li Karikatür ġenliğinin 2.si yapıldı. 

 

Karikatürcüler Derneği Ġzmir Temsilcisi Mus-

tafa Yıldız ve Lütfü Çakın‘ın ―Çizgili-Ġkili‖ karma 

karikatür sergisiyle baĢlayan Ģenliğin açılıĢını Dikili 

Belediye BaĢkanı Osman Özgüven yaptı. 

 

ġenlikte ―Çizgi roman kahramanlarını ne kadar 

tanıyoruz?‖ konulu söyleĢinin ardından çocuklarla 

―Çizgi Roman ve Çizgi Film kahramanlarını çiziyoruz‖ 

konulu Atölye çalıĢmaları yapıldı. ―Turizm ve Dikili‘de 

Yaz‖ konulu karikatür yarıĢmasına katılan çocuklara 

teĢekkür belgesi ve ilk 50‘ye girenlere hediyeler verildi. 

Atatürk Meydanında ise Karikatürist Lütfi Çakın gün 

boyunca Dikililerin portrelerini çizdi. 

 

'Hep Beraber Karikatür Çizelim‘ sloganıyla 

yapılan karikatürist Mustafa Yıldız ve Lütfü Çakın 

yönetiminde ki etkinlikler üç gün sürecek ve karikatür 

yarıĢmalarının ödül törenleri ile sona erdi. 
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30 NĠSAN 2011 ĠSTANBUL AKM‟DE „DĠKĠLĠ 

GECESĠ‟ 

BeĢiktaĢ AKM (Akatlar Kültür Merkezi) Me-

lih Cevdet Anday Salonunda ‗Sahne sırası senin Dikili‘ 

sloganı ile Dikili tanıtım kokteyli yapıldı. 

Ġstanbul‘da Turizm Sektör Temsilcilerine gö-

rücüye çıkan Ġzmir‘in Dikili Ġlçesi için; Ġlçeyi tanıtan 

fotoğraf sergisi, film ve slâyt gösterimi, sunum ve kok-

teyl yapıldı. 

Etkinliğe Dikili Kaymakamı Zafer 

Karamehmetoğlu, BeĢiktaĢ Kaymakamı Sadettin Yücel,  

Çandarlı Belediye BaĢkanı Ahmet Dağdelen, TURSAB 

adına Boğaziçi Bölgesel Yürütme Kurulu BaĢkanı Ne-

jat Karagöz, Polonez köy Halkla ĠliĢkiler Müdürü Mel-

tem Aydın Uysal, Dikili Belediyesi Basın DanıĢmanı 

Oben Ulu, Dikili Belediyesi Ġngilizce ve Yunanca Ter-

cümanı Gönenç Turan, ġiĢli Belediyesi Basın Yayın ve 

Halkla ĠliĢkiler Müdürü Ġmdat Yaygın ile Turizmciler 

ve Ġstanbul‘da ki Dikilililer katıldılar. 

Katılımcılara program öncesi Dikili Belediyesi 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, Dikili Kaymakamlı-

ğı ve Çandarlı Belediyesi tarafından hazırlanan kitapçık 

ve broĢürler dağıtıldı. Dikili Belediyesi Kültür ve Sos-

yal ĠĢler Müdürlüğü Basın Bürosu tarafından hazırlanan 

‗Dünden Bugüne Dikili‘ adlı fotoğraf sergisi gezenleri 

Dikili‘ye hayran bıraktı. 

Salonda ise yapılan saygı duruĢu ve Ġstiklal 

MarĢının okunmasından sonra, Öğretim Üyesi Emre 

Ataberk, ‗Dikilinin Doğal ve Kültürel kaynaklarının 

turizme kazandırabilmesi için fırsatlar‘ konulu sunu-

munu yaptı. Sunuculuğunu Meltem Mendi‘nin Dikili 

manilerini okuması ile renklenen program, Dikili ve 

Çandarlı film gösterimi ile devam etti. 



 
 
1 MAYIS 2011 CEP SĠNEMASI 

 

Mayıs ayında Dikili Belediyesi Kültürevinde 

faaliyete geçen cep sineması büyük, küçük herkesin 

sinema hasretini sona erdirdi. 

 

Cep sinemasında her hafta Cuma, Cumartesi, 

Pazar günleri ikiĢer film oynatıldı. 
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7 MAYIS 2011 DĠKĠLĠ‟DE 3000 KĠġĠ ĠLE HID-

RELLEZ COġKUSU 

 

Dikili Belediyesinin geleneksel hale getirdiği, 

Dikili Roman Kültürü Sosyal YardımlaĢma Derneği 

iĢbirliği ile düzenlediği Dikili ―5.Hıdrellez ġenliği‖ 

coĢkuyla kutlandı. 

 

Geceye Dikili Belediyesi Meclis Üyeleri Hü-

seyin Çelik ve Erdoğan Doğan‘da katıldılar. YaklaĢık 

3000 kiĢinin katıldığı gecede Ritmin Efendileri diye de 

tanınan ‗Grup Flamingo‘ uzun bir aradan sonra ilk defa 

sahne alarak izleyenlere müzik ziyafeti verdi.  

 

Gecenin sonunda yağmur baĢlamasına rağmen 

yüzlerce insan dilek dilemek için Dikili sahillerine akın 

ettiler. 
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9 MAYIS 2011 1.DĠKĠLĠ KISA FĠLM FESTĠVALĠ  

 

Kültür ve Sosyal iĢler Müdürlüğü, Dikili Ka-

mu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve Ġzmir 

Yenikapı Tiyatrosu‘nun birlikte düzenlediği ‗Dikili 

1.Kısa Film Festivali‘ yapıldı. 

 

Serhat Karaaslan‘ın Bisiklet, Seyid Çolak‘ın 

Oyun, Zafer Ulufer‘ın Parantez Ġçinde Hayat, Ramazan 

GüneĢ‘in Eylül‘den Sonra, Selçuk Ataman‘ın Balıkçı 

adlı kısa metrajlı filmleri gösterildi. Belgesel kuĢağında 

ise Kibar Dağlayan Yiğit‘in ‗Camdan Köprüler ilgi ile 

izlendi. Daha sonra kısa metrajlı ‗oyun‘ adlı filmin 

yönetmeni Seyid Çolak, filmi ile ilgili seyircilerle kısa 

bir söyleĢi yaptı. 

 

GeçmiĢte günümüze ―Toplumsal Sinema‖ ko-

nulu panele ise Türkiye Tiyatrolar Birliği dönem sözcü-

sü genç yönetmen Orçun Masatçı, Türkiye Tiyatrolar 

Birliği Ankara Temsilcisi kımız Bozkır, Samsun Sanat 

Tiyatrosu YaĢar Gündem ve Bartın Belediyesi ġehir 

Tiyatrosu Zafer Gecegörür katıldılar. Tiyatro oyuncu-

luğunun da soru cevap Ģeklinde tartıĢıldığı panelde 

―herkes oyuncu olabilir mi ?‖ sorusuna cevap arandı. 

Panelin ardından Çağan Irmak‘ın ‗Prenses‘in uykusu‘ 

adlı filmi gösterildi. 

 

Üç gün süren festivalde Dikili için ayrı bir 

önemi olan Pippa Bacca anısına yapılan ‗Pippa‘ya 

Mektubum‘, Çağan Irmak‘ın ‗Prenses‘in Uykusu‘ ve 

gösterilen kısa metrajlı filmler oldukça ilgi çekti. Bir-

çok yönetmenin bir araya geldiği ‗Dikili kısa Film 

Festivali‘ için bunun bir baĢlangıç olduğu, önümüzdeki 

yıllarda bölgenin en önemli film festivallerinden biri 

haline geleceği belirtildi. 
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10-16 MAYIS 2011 6.Dikili Engelliler ġenliği yapıldı 

 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürlüğü ile Dikili Engelliler DayanıĢma Derneğinin 10 

- 16 Mayıs Türkiye Sakatlar Haftası nedeniyle birlikte 

düzenledikleri 6.Dikili Engelliler ġenlikleri yapıldı.  

Atatürk Meydanında çelenk koyma, saygı du-

ruĢu ve Ġstiklal MarĢı ile baĢlayan Ģenlik, Belediye 

BaĢkanı Osman Özgüven'i ziyaret ile devam etti.  

 

 

AkĢam yapılan etkinliklerde Dikili Belediyesi 

Engelliler Dans Topluluğunun yaptığı gösteriler,  seyir-

cinin beğenisini kazandı. Gece Eğitim-Sen Dikili Tem-

silciliği Müzik Topluluğundan Vahap Kar, DilĢat 

Göktepe ve Özlem PektaĢ'ın 'Engellilerimizle 

DayanıĢma' adlı muhteĢem dinletisi ile sona erdi.  

 

 

 
 

10-16 MAYIS 2011 ġenlikte Kermes ve Engellilere 

Ağız ve DiĢ Sağlığı taraması yapıldı 

 

6.Dikili Engelliler ġenliklerinde Kermes ve 

Ege Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Pedodonti 

Bölümünün 18 DiĢ hekiminin katıldığı 'Engelliler için 

Ağız ve DiĢ Sağlığı' taraması yapıldı. Taramaya Dikili 

ve köylerinde bulunan engelli vatandaĢlar katıldılar. 

10 Mayısta Engelliler Dans Topluluğunun yap-

tığı gösterilerle baĢlayan Ģenliklerde Atatürk Meydanı 

bu kez Dikili Engelliler DayanıĢma Derneğince düzen-

lenen kermes'e sahne oldu. Dikili Belediye BaĢkanı 

Osman Özgüven ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin 

Çelik ve Erdoğan Doğan'ın da katıldığı 'Kermes'e yeni 

oluĢturulan Dikili Kent Konseyi Yönetim Kurulu da 

tam kadro katıldılar. Kermes Boyunca Engelli Yazar 

Hanife Deniz Kitap-Ġmza ve söyleĢide bulundu. 
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22 MAYIS 'BAHARA MERHABA' BĠSĠKLET 

TURU 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürlüğünce ve Dikili Doğa ve Bisiklet Gönüllülerinin 

birlikte düzenledikleri 'Bahara Merhaba' Bisiklet Turu 

yapıldı. 

Dikili Doğa ve Bisiklet Gönüllüleri sorumlusu 

Selman Korkmaz tur öncesi çocuklara bisiklet kullanı-

mıyla ilgili kuralları ve bisiklet kullanımının insan 

sağlığına yararları ile ilgili bilgiler verdi.  

2 saat süren ‗HoĢ geldin Bahar‘ Bisiklet Turu 

etkinliği,  parkur olarak belirlenen Ģehir içi turu ile sona 

erdi. 

 

 
 

24 MAYIS 2011 ENGELLĠLERE SASALI GEZĠSĠ 

 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürlüğü ile Dikili Engelliler DayanıĢma Derneğinin 

düzenledikleri 6.Dikili Engelliler ġenliklerinde son gün 

Sasalı‘ya gezi yapıldı. 

Sabah Atatürk Meydanında Dikili Engelliler 

DayanıĢma Derneği BaĢkanı Behzat Kocavardar ile 

birlikte giden Engelli vatandaĢları uğurlamaya Dikili 

Engelliler DayanıĢma Derneği Onursal BaĢkanı Erdo-

ğan Doğan da katıldı. 
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30 MAYIS 2011 DĠKĠLĠ'DE ALĠ EKBER EREN 

KONSERĠ 

 

Dikili Belediyesi yaz etkinliklerine Ali Ekber 

Eren konseri ile baĢladı. 

  

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürlüğünce organize edilen ve Atatürk Meydanında 

yapılan konser gecesinde, müzikseverler birbirinden 

nefis türkülerle kendilerinden geçtiler. 
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7 HAZĠRAN 2011 ÇOCUKLARIN BARINAKTA 

HAYVAN VE ÇEVRE SEVGĠSĠ 

 

Dikili Hayvanseverler Derneği, Atatürk Ġlköğ-

retim Okulu ve Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğü; Çevre Haftası nedeniyle Dikili Belediyesi 

Hayvan Barınağı‘nda çevre etkinliği düzenlediler. 

 

Düzenlenen etkinliğe Öğretmenleri ile birlikte 

gelen Atatürk Ġlköğretim Öğrencileri ile Dikili 

Hayvanseverler Derneği Üyelerini, Dikili Belediye 

BaĢkanı Osman Özgüven ile birlikte Dikili Belediye 

Veterineri Mustafa Tosun, Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürü Gülay Demir, Park ve Bahçe ĠĢleri Müdürü Behzat 

Kocavardar ve Belediye çalıĢanları karĢıladılar. Ayrıca 

etkinliğe Hayvan Hakları Ġçin Veteriner Hekimler Der-

neği BaĢkanı Dr. Ebru Tong ile Çevre ve Orman Ba-

kanlığı‘ndan bir görevli de katıldılar. 

 

Yapılan ziyarette Atatürk Ġlköğretim Okulu 

öğrencileri barınağı gezip, çevreye Dikili Belediyesi 

Park ve Bahçe ĠĢleri Müdürlüğünce hazırlanan ağaç 

fidanlarını diktiler.  

 

Yapılan etkinliğe Veteriner Hekimler Derneği 

ile Çevre ve Orman Bakanlığınca 150 kg mama ile 

birçok fidan getirildi. Hayvan Barınağı çalıĢanlarınca 

çocuklara kek ve meyve suyu dağıtıldı. Etkinlikte son 

olarak Atatürk Ġlköğretim Okulu öğrencilerine Özlem 

Veterinerlik katkısıyla ―Yavru Kedi Bakımı ve Yavru 

Köpek Bakımı‖ üzerine kitapçıklar dağıtılarak çocukla-

rın bilinçlenmesine katkıda bulunuldu. 
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15 – 16 HAZĠRAN 2011 DĠKĠLĠ ĠġÇĠ DĠRENĠġĠ 
  

DĠSK‘in 41 yıl önce 150 bin iĢçiyle gerçekleĢ-

tirdiği büyük direniĢin yıldönümünü iĢçisine ücretli tatil 

ilan eden Dikili Belediyesi, direniĢi düzenlediği etkin-

liklerle andı. 

 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünce organize 

edilen, KESK‘in katkı koyduğu direniĢi anma gecesin-

de büyük usta Genco Erkal; Nazım Hikmet‘in ‗Ġnsanla-

rım‘ adlı oyunuyla Dikililerle bir araya geldi. Etkinlikte 

15 – 16 Haziran 1970 direniĢini anlatan film gösterisi 

yapıldı. 

 

 
 

18 HAZĠRAN 2011 YILSONU ETKĠNLĠKLERĠ 

 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürlüğünce yürütülen çalıĢmalar sonrası organize edilen 

etkinlikler, Belediye Kültürevi'nde; öğretmenleri ġük-

ran Akdeniz Dayanır gözetimindeki Dikili Belediyesi 

keman, gitar, org öğrencilerinin konseri ile baĢladı.  

 

               Öğrencilerin gösterileri izleyenler tarafından 

büyük beğeni kazandı. AkĢam Atatürk Meydanında ki 

etkinliklerde ise ilk olarak sahneyi Dikili Belediyesi 

Minik Bale Topluluğu aldı. Öğretmenleri Neslin Özger 

gözetiminde gösterilerini yapan minikler ayakta alkıĢ-

landılar.  

 

               Yöresel oyunları öğrenmek için kısa bir süre 

önce Ġsveç'ten Dikili'ye gelen 25 kiĢilik grupta yılsonu 

etkinliğine katıldı. Kendi yörelerine ait birkaç oyunu 

oynayan grup, gösterisini 'Halay' çekerek tamamladı.  

 

                Ġsveçli grubun ardından Dikili Belediyesi 

Latin Dans TopluluğuĢ öğretmenleri Sebahattin Yılmaz 

önderliğinde nefesleri kesen dans gösterileri yaptılar.  

 

               Kısa süre önce kurulan ve çalıĢmalarını Tür-

kiye Tiyatrolar Birliği Dönem Sözcüsü ödüllü yönet-

men Orçun Masatçı tarafından sürdüren Dikili Belediye 

Tiyatrosu, bu yıl tiyatro dalında en genç yetenek ödülü-

nü alan Medine Çam yönetiminde 'Hüznün CoĢkusu' 

adlı oyununu sergiledi.  

 

               Gece Dikili Belediyesi Müzik Grubunun 7 

parçadan oluĢan mini konseriyle sona erdi. 

 



 

 
  

 

2 TEMMUZ 2011 18.yılında Sivas Dikili‟de anıldı 
  

Dikili Hacı BektaĢ Veli Kültür Derneği ve Dikili Bele-

diyesi, 37 aydının katledildiği Sivas olayının 18‘inci 

yıldönümü nedeniyle Atatürk Meydanı‘nda anma töreni 

düzenledi. Sabah yapılan törende Atatürk Anıtına çe-

lenk konuldu, saygı duruĢu yapıldı, Ġstiklal MarĢı 

okundu.  

 

Gece Atatürk Meydanında yapılan törene de, Dikili 

Belediye BaĢkanı Osman Özgüven, Belediye Meclis 

Üyeleri, Dikili Ġl Genel Meclis Üyeleri, Dikili Hacı 

BektaĢ Veli Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Sivil Toplum KuruluĢları ile yaklaĢık 2000 kiĢilik va-

tandaĢ katıldı.  

  

Gece Dikili‘nin yerel halk ozanlarının okudukları tür-

külerle sona erdi. 
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11 TEMMUZ 2011 DĠKĠLĠ BELEDĠYESĠ TSM KONSERĠ 
  

Dikili Belediyesi TSM Topluluğu Atatürk Meydanında yaklaĢık 2000 kiĢinin izlediği bir konser verdi. 
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25 TEMMUZ 2011 DĠKĠLĠ BELEDĠYESĠ GELENEKSEL THM YAZ KONSERĠ 

 

Dikili Belediyesi Geleneksel THM Topluluğu, ġef ġinasi Özkan öncülüğünde Atatürk Meydanında yaklaĢık 

1500 kiĢinin izlediği bir konser verdi. 
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11 – 14 AĞUSTOS 2011 TĠYATRO BULUġMASI 

 

5.TÜRKĠYE TĠYATROLAR BULUġMASI “YaĢasın 

Dikili, YaĢasın Sanat” 

Yenikapı Tiyatrosu‘nun her yıl Ġzmir'in farklı ye-

rellerinde düzenlediği 5. Türkiye Tiyatrolar BuluĢması bu 

yıl Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 

katkılarıyla Dikili'de yapıldı.  

Türkiye‘nin farklı illerinden 22 Tiyatro toplulu-

ğun bir araya geldiği buluĢma daha ilk günden yüzlerce 

vatandaĢın katıldığı görsel bir Ģölene dönüĢtü. AkĢam 

Atatürk Meydanında oynanan oyunları ise 2000 kiĢi izledi. 

5.si gerçekleĢtirilen buluĢmanın son gününde 

‗Tiyatro hayattır, doğanın ve insanın yanındadır‘, ‗Tiyatro 

hayattır, barıĢın ve kardeĢliğin yanındadır‘ konuları konu-

Ģuldu. SöyleĢilere konuĢmacı olarak Tiyatrolar Birliği 

Dönem Sözcüsü Yönetmen Orçun Masatçı, Yönetmen 

Zafer Gecegörür, oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, Sinema 

Oyuncusu Turgay Tanülkü, Aydın Orak, Haluk IĢık ve 

Ahmet Tuncay Karaçorlu ve yazar Temel Demirer katıldı-

lar. Tiyatro BuluĢmasını Belediye BaĢkanı Osman Özgü-

ven‘in yanı sıra baĢından sonuna kadar Dikili Belediye 

Meclisi Üyeleri Hüseyin Çelik ve Erdoğan Doğan‘da 

izlediler. 

Dikili‟de „Çocuk Oyunları‟ festivali 

Ulu köĢkte hazırlanan ve Türkiye Tiyatrolar Birliği Dö-

nem BaĢkanı yönetmen Orçun Masatçı tarafından yöneti-

len sonuç bildirgesinde 6.Tiyatro BuluĢmasının da Diki-

li‘de yapılmasına, Dikili‘de ‗Çocuk Oyunları‘ festivali 

düzenlenmesine karar verildi. 

2000 kiĢinin izlediği oyunlarda Galatasaray Üni-

versitesi Tiyatro Topluluğu ‗Kısa Oyunlar‘ ve Trabzon 

Umut Tiyatrosu ‗Çıkmaz sokak‘ adlı oyunları sergilediler. 

Trabzon Umut Tiyatrosu oynadığı ‗Çıkmaz sokak‘ adlı 

oyununu yazarı Tuncer Cücenoğlu da izledi. Mimar Sinan 

Üniversitesi Pandomim Topluluğu gösterisinden sonra 

Zafer Gecegörür‘ün yönettiği tüm tiyatro ekiplerinin 

oyuncularının katıldığı ‗Küresel Isınmaya ve Suyun Tica-

rileĢtirilmesine‘ karĢı hazırlanan 15 dakikalık oyun daki-

kalarca ayakta alkıĢlandı. Tek cümleyle ‗Suyumuzu satan-

lar, bizi de satarlar‘ mesajı verildi.  

 

Atölye ve söyleĢiler  

4 gün süren Ģölen süresince oyunculuk, sinema, 

öğretmenlere yaratıcı drama, vücut oyunculuğu atölyeleri 

yapıldı. Tiyatro üzerine düzenlenen söyleĢilerde ‗Çocuk 

Tiyatrosunun dünü bugünü‘, ‗Sokak, estetik ve eleĢtiri‘, 

‗Tiyatro hayattır, kadına Ģiddete ve cinsiyetçiliğe karĢıdır‘, 

‗Yerel yönetimler ve tiyatroyla iliĢkileri‘,  ‗Tiyatro hayat-

tır, özgürlüğünü arar‘, ‗Tiyatro – seyirci iliĢkisi‘, ‗Tiyatro 

hayattır, doğanın ve insanın yanındadır‘, ‗Tiyatro hayattır, 

barıĢın ve kardeĢliğin yanındadır‘ konuları konuĢuldu. 

 

ġiir dinletileri ve sokak Tiyatrosu 

4 gün süren buluĢmada Hülya Deniz Ünal, Aslı-

han Tüyoğlu, Gültekin Emre, Halim Yazıcı, Namık Ku-

yumcu tarafından Ģiir dinletili söyleĢiler yapıldı. Dikili‘nin 

sahil bandında buluĢma süresince yapılan sokak tiyatroları 

Dikili Belediye Tiyatrosu, Ġzmir Yenikapı Tiyatrosu, Mi-

mar Sinan Üniversitesi Pandomim Topluluğu tarafından 

gerçekleĢtirildi.  

 

Her akĢam iki oyun 

Atatürk Meydanında her akĢam 2000 kiĢinin iz-

lediği oyunlarda Samsun Sanat Tiyatrosu ‗Satılık Mahal-

le‘, Sarıyer Belediye Tiyatrosu ‗Sersem Kocanın Kurnaz 

Karısı‘, Sakarya ġehir Tiyatrosu ‗Onur ve BarıĢ‘, Esmeray 

‗Yalnız Kadın‘, Tiyatro Simurg ‗Türkülerle Öykülerle 

Anadolu‘, ‗Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu 

‗Kısa Oyunlar‘ ve Trabzon Umut Tiyatrosu ‗Çıkmaz so-

kak‘ adlı oyunları sergilediler. 
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18 – 21 AĞUSTOS DĠKĠLĠ BARIġ, DEMOKRASĠ VE ÇEVRE ġENLĠKLERĠ 
Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünce hazırlanan şenlik son gününde iptal edildi. 

Şenlik Programı: 
18 – 21 AĞUSTOS 
1.GÜN 
18 Ağustos 2011 - Perşembe 
Saat: 14.00 - Panel: “KÜLTÜR-TARİH ve ÇEVRE” 
Allianoi belgeseli gösterimi  
Moderatör: Ahmet Yeşiltepe NTVMSNBC Genel Yayın Yönetmeni 
                       Prof.Dr. Felix Pirson – Bergama Kazı Başkanı  
            Doç.Dr. Ahmet Yaraş - Trakya Üniversitesi öğretim üyesi 
            Dr. Güler Ateş – Atarneus proje Sorumlusu – Heidelberg Üniversitesi 
Yer: Sempati Cafe 
Saat: 19.00 - Barış Yürüyüşü ve Açılış 
Onur Konuğu: Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu 
(Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü) 
Yürüyüş Toplanma Yeri: B.Ecevit Kavşağı 
Saat: 20.30 - AÇILIŞ KONUŞMALARI   
Yer: Atatürk Meydanı 
AÇILIŞ KONSERİ: İzmir Büyük Şehir Belediyesi- Filarmoni Orkestrası 
‘Grup BALKANSKİ’ 
Yer: Atatürk Meydanı 
JAPON BALIKÇISINA AĞIT GECESİ 
Saat:21.30 - KONSER: GÜLAY 
Yer: Atatürk Meydanı 
 
2.GÜN 
19 Ağustos 2011 - Cuma 
Saat: 11.00 - Panel: “YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE” 
Yöneten: Hakkı Ülkü – 22.Dönem CHP İzmir Milletvekili 
                  Murat Karayalçın – Dışişleri eski Bakanı 
                  Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER - CHP 2. Bölge İzmir Milletvekili 
                  Doç.Dr. Gökhan Günaydın – CHP 2.Bölge Ankara Milletvekili 
Yer: Sempati Cafe                 
Saat: 16.00 Panel: ÇEVRE ve SİVİL TOPLUM 
“Sivil Toplum Örgütlerinin Çevre Sorunlarına Bakışı” 
Yöneten:  Erdoğan Doğan-Dikili Kent Konseyi Bşk. 
           Mehmet Soğancı - TMMOB 
           Ali Osman Karababa - TTB  
           Tayfun Görgün - DİSK  
           Lami Özgen - KESK  
           Mustafa Kundakçı - TÜRK-İŞ 
           Mustafa Paçal - HAK-İŞ 
           Abdullah Aysu - ÇİFTÇİ-SEN 
           Yakup Öztürk - İZMİR KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ- 
Yer: Sempati Cafe 
 
Saat: 19.00  – İLHAN SELÇUK ANISINA  
                        Konuşmacılar: Hikmet Çetinkaya,  
                                                    Bekir Coşkun 
Yer: Keçeci’nin Kahvesi 
 
 
Saat: 20.00 – GÜN BATIMI SÖYLEŞİSİ  
                          “Balık Tuttuk Yiyen Ölür” 
                            Özer Akdemir - Gazeteci 
                            Temel Demirer - Yazar 
Yer: Ulu Aile Çay Bahçesi 
YAŞAM, SAĞLIKLI BİR ÇEVRE İSTİYOR GECESİ 
Saat: 21.30 - KONSER: MELİHAT GÜLSES 
Yer: Atatürk Meydanı 
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3.GÜN 
20 Ağustos 2011 - Cumartesi 
Saat: 11.00 Panel: ENERJİ: KALKINMA MI? ÇEVRE Mİ?” 
Yöneten: Ercan Karakaş – Kültür eski Bakanı  
Konuşmacılar: 1-Bilimsel açıklama: Prof. Dr. Fuat Ercan – Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
2-Pratik aktarım: Yard. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay 
Baki Ergül – Sinop Belediye Başkanı 
Mustafa Sarıgül – Tunceli Ovacık Belediye Başkanı 
İdris Lütfü Melek – Çamlıhemşin Belediye Başkanı 
Ömer Şan – Derelerin Kardeşliği  
‘VATANDAŞ MUSTAFA’ Belgeseli 
Hüseyin Yurttaş - Foça Gencelli Termik 
Bahadır Doğutürk - FOÇEP 
Dr. Gaye Yılmaz - Su Politik  
Erol Özcan –Avukat 
Yer: Sempati Cafe 
Saat: 16.00 Panel: “MADEN VE ÇEVRE “ 
Yöneten: Ertuğrul BARKA  
Konuşmacılar: 1-Bilimsel Açıklama: Prof. Dr. Beyza ÜSTÜN 
2-Pratik Aktarım: Ülgür Gökhan - Çanakkale Belediye Başkanı 
Bergama Ovacık Köyü ve Kozak Köyleri - Erol Engel-Gülden Karabudak 
Kütahya Köylüleri - Cemalettin Küçük-Metalurji Müh. Odası Bşk. 
Kaz Dağları - Mehmet Akif Öznal 
Balıkesir - Necdet Bayhan  
Çanakkale ÇEP - Hicri Nalbant 
Efemçukuru Köyü - (Tarlasını Satmayan Vatandaş Ahmet Karaçam) 
Turgutlu Aktivistleri  - Hayri Bökü  
Sarı Keçeciler - Pervin Çoban 
Loç Vadisi – Zafer Kecin 
Yeşil Artvin Derneği - Av. Bedrettin Kalın 
Kışladağ - Muammer Sakaryalı 
Yer: Sempati Cafe 
 
 
Saat: 20.00 – GÜN BATIMI SÖYLEŞİSİ  
                          “Güneşin Sofrasındayız” 
                           “İnsanlar Ey, Nerdesiniz Nerdesiniz?”                                                            
                            Ertan Doğan - Yazar 
                            Kerem Kabadayı (Mor ve Ötesi) 
“KÜTAHYA KÖYLÜLERİYLE DAYANIŞMA GECESİ” 
Saat: 21.30 KONSER: GURUP IRMAK 
                                    DÜŞBAZ 
                                       BANDİSTA  
Yer: Atatürk Meydanı 
 
 
4.GÜN 
21 Ağustos 2011 - Pazar 
Saat: 11.00 - Konu: “GDO ve ÇEVRE” 
Yöneten: Arca Atay Ekolojik Yaşam Derneği Bşk.  
Konuşmacılar: 1-Bilimsel Açıklama: Dr. Işıl Ergin - Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğr. Gör.  
Vezzan Karabulut  - Ziraat Yüksek Mühendisi  
2-Pratik Aktarım GDO Bursa  
                               Feray Karapınar - Karaot Köyü 
                               Ahmet Atalık - Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Bşk.  
Yer: Sempati Cafe 
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Saat: 14.00 - BRİÇ TURNUVASI 
Yer: Belediye Düğün Salonu  
 
Saat: 16.00 - Konu: “SU ve ÇEVRE” 
Yöneten: Arif Ali Cangı  
Konuşmacılar: 1-Bilimsel Açıklama: Dr. Gaye Yılmaz  
                           2-Pratik Aktarım - Osman Nuri Özgüven – Dikili Belediye Başkanı 
                                                             Besim Sertok - Su Politik 
                                                             Av. Serkan Cengiz - Allianoi  
                                         Kazım Delal - Ömer Şan - Derelerin Kardeşliği  
                                                             Hasan Şen – DEDEF – Munzur Koruma Kurulu 
                                                             Hasankeyf Yaşatma Girişimi 
                                                             Fahrettin Çağdaş - DİSKİ 
Yer: Sempati Cafe 
Saat: 20.00 – GÜN BATIMI SÖYLEŞİSİ  
                         “Bu Gemi Bir Kara Tabut”  
                          “Badem Gözlüm Beni Unut”    
                           Grup Suların Uğultusu - Taner Öngür (Moğollar) 
                           Oğuzhan Müftüoğlu 
Yer: Ulu Aile Çay Bahçesi  
“ÇOCUKLAR ŞEKER DE YİYEBİLSİN” GECESİ 
Saat: 21.30 - Konser: ONUR AKIN  
Yer: Atatürk Meydanı 
 
ANA TEMA KAPSAMINDAKİ DİĞER ETKİNLİKLER 
RESİM SERGİLERİ 
DİKİLİ’Lİ RESSAMLAR KARMA RESİM SERGİSİ 
HAZIRLAYAN: ÇİZGİ SANAT EVİ – Behçet Urgun 
Abdullah Şayık 
Çiğdem Bekler 
Fatoş Kozak 
Firdevsi Çağlayan 
Hatice Demir 
Nuray Demirer 
Nurhayat Türkmen 
Şebnem Erbilen 
Z.Özge Erbilen 
M.Ali Biçer 
Murat Görkem Urgun 
Elvan Deniz 
Yer: Muammer Aksoy Parkı 
 
BEHÇET URGUN RESİM SERGİSİ 
‘Kareler Üzerinde Çeşitlemeler’ 
Yer: Gazipaşa Mh. Ş.Sami Akbulut Cd. No: 28-1 
Çizgi Sanat evi  
 
UĞUR PİŞMANLIK 
Siyah Beyaz ‘Emek Fotoğrafları Sergisi’ 
Yer: Perla Otel 
 
TANSU ÖZMEN 
Kişisel Suluboya Sergisi 
Yer: Balıkçı Barınağı 
 
GÜLLÜ KILINÇ RESİM SERGİSİ 
Kişisel Resim Sergisi  
Yer: Eski Belediye Pasajı 
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HALK OYUNLARI 
Dikili Halk Eğitimi Merkezi – Mehtap Hacan 
Ankara HOY - TUR 
Dikili Belediyesi Roman Dans Topluluğu 
Dikili Belediyesi Engelliler Dans Topluluğu 
Dikili Belediyesi Bale Topluluğu 
Bergama Belediye Konservatuarı Halk Oyunları Ekibi 
 
ÇOCUKLARLA ‘EBRU SANATI’ ÇALIŞMASI 
Mehmet Ali Biçer 
Yer: Olof Palme Parkı 
Saat: 18.00 – 21.00 
 
ÇOCUK AKTİVİTELERİ 
-Maskot Kahraman: Callio, Mickey Mouse, Shrek vb. 
-Kostümlü Masal Kahramanları: Pamuk Prenses, Batman, Palyaço vb. 
-Kostümlü Kahramanlar Bandosu 
-Konfeti Yağmuru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASINDA FESTĠVAL DUYURUSU 
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31 AĞUSTOS 2011 DĠKĠLĠ'DE "ĠSYAN" ALKIġ 

ALDI. 
 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürlüğünce organize edilen etkinlikte, Dikili Çok Prog-

ramlı Lisesi bahçesinde oluĢturulan ‗Anfi Tiyatro‘da 

Ġzmir Yenikapı Tiyatrosu ‗ĠSYAN‘ adlı oyunu sergile-

di. 
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1 EYLÜL 2011 TĠYATRO KURġUN  

ASKERĠN SANCISI 

 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğünce, 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü onuru-

na düzenlenen etkinlikler kapsamında ‗KurĢun 

Askerin Sancısı‘ adlı oyun Atatürk Meydanında 

çocuklarla buluĢtu.  
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1 EYLÜL 2011 TĠYATRO ÖLÜ KADINLARIN 

ġARKISI 

 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürlüğünce, 1 Eylül Dünya BarıĢ Günü onuruna düzen-

lenen etkinlikler ‗Ölü Kadınların ġarkısı‘ adlı tiyatro 

oyunu ile sona erdi.  

 

Atatürk Meydanında oynanan ve yaklaĢık 

2000 kiĢinin izlediği oyun sonunda ayakta alkıĢlandı. 
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1 – 4 EYLÜL 2011 TANSU ÖZMEN RESĠM SERGĠSĠ 

 

Dikili Belediyesi kültür ve Sosyal iĢler Müdürlüğünce Muammer Aksoy Parkında Resim Sergisi açıldı. 
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10 EYLÜL 2011 DOĞA DOSTUYUZ BĠSĠKLET 

KULLANIYORUZ 

 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürlüğü ve Dikili Doğa ve Bisiklet Gönüllüleri  ‗Yaza 

Veda Bisiklet Turu‘ düzenlendi. 

 

‗Doğayı Dostuyuz, Bisiklet Kullanıyoruz‘ slo-

ganıyla Atatürk Meydanında bir araya gelen bisiklet 

severler, rengârenk görüntüler sergilediler. 

 

 



 
12 EYLÜL 2011 KARMA RESĠM SERGĠSĠ 

Çizgi Sanat Evi, Dikili Belediyesi‘nin katkıla-

rıyla Muammer Aksoy Parkında Dikilili Ressamlardan 

oluĢan, karma resim sergisi açtı. Sergi açılıĢına  Beledi-

ye Meclis Üyesi Hüseyin Çelik‘te katıldı. 

Ressamlar Abdullah ġayık, Çiğdem Bekler, 

FatoĢ Kozak, Firdevsi Çağlayan, Hatice Demir, Nuray 

Demirer, Nurhayat Türkmen, ġebnem Erbilen, Z.Özge 

Erbilen, M.Ali Biçer, Murat Görkem Urgun ve Elvan 

Deniz‘in resimlerinden oluĢan sergi, resimseverler 

tarafından ilgiyle gezildi. 

 

 
 
 

14 EYLÜL 2011 ÇOCUK RESSAMLARIN „RESĠM 

SERGĠSĠ‟ 

 

Çizgi Sanat Evi, Dikili Belediyesi Kültür ve 

Sosyal ĠĢler Müdürlüğü katkılarıyla Muammer Aksoy 

Parkında çocuk ressamların resimlerinden oluĢan ‗Re-

sim Sergisi‘ açtı.  

Çocuk resimleri sergisi; Deniz Ali Arı, Seçkin 

Önder Yener, Canberk Gökçen, Ġdil Baykan, Ömer Can 

Bağırmaz, Ġdil Soydemir, Mustafa Efeoğlu, Evrim 

Zeynep Yolveren, Oğulcan Tolga IĢık, Gün Arda IĢık, 

Mina Athan ve Ġrem Ġkiz‘in resimlerinden oluĢtu. 
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9 EKĠM 2011 DĠKĠLĠ BELEDĠYE TĠYATROSU  

  

Dikili Belediye Tiyatrosu, Yaz Sezonu Kursları‘nın 

sunumu, kursiyer öğrencilerin baĢarılı performanslarıy-

la Dikili Belediyesi Kültür Evi‘nde gerçekleĢtirildi.  

 

Medine Çam ve M. Serkan Koçak‘ın eğitmenliğinde 

gerçekleĢtirilen etkinlikte Dikili Belediye Tiyatrosu 6 – 

9 yaĢ arası çocuk grubu, Armağan Öztuksavul‘un yaz-

dığı ― En Güçlü Kim?‖ adlı oyunu sergilediler. Her aile 

çocuğunu ‗Hayat‘a hazırlarken öğütler verir; ―ġu ġöy-

ledir, Bu Böyledir…‖ diye ama bu sefer öğüt verme 

sırası küçüklerdeydi. Küçük tiyatrocular, kendilerini 

izlemeye gelen büyüklere; ―ÇalıĢan ve üreten insanın 

aslında ‗En Güçlü‘ olduğunu, güçlü görünenlere özen-

mek yerine kendi gücümüzün farkına varmamızı ve 

kendi geleceğimizi elimize almamız gerektiğini‖ bir 

kez daha hatırlattılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
28 EKĠM 2011 DBT „2.KARġIYAKA GÜZ  

TĠYATRO GÜNLERĠNDE‟ 

 

KarĢıyaka DüĢ Oyuncuları'nın organize ettiği 

Ġzmir Sanat Kulesinin ev sahipliği yaptığı ‗2.KarĢıyaka 

Güz Tiyatro Günleri‘ Dikili Belediye Tiyatrosunu ağır-

ladı.  

Bu yıl ikincisi yapılan KarĢıyaka Güz Tiyatro 

Günlerinde, Dikili Belediye Tiyatrosu ‗Kukla‘ adlı 

oyunu sergiledi. 

Dikili Belediye Tiyatrosunun genç oyuncuları 

hidroelektrik santrallerine karĢı doğanın içinde bulun-

duğu canlı çeĢitliliğiyle bir bütün olduğunu ve korun-

ması gerektiğini, insanında bu doğanın bir parçası ol-

duğu için; sırf kâr etmek ve rant sağlamak için doğanın 

katledilmesini, bu Dünya‘da sadece bizim değil yaĢa-

yan baĢka canlıların olduğunu ve bu canlıların evi olan 

doğal hayatı katletmenin kendi evimizi yıkmakla eĢ 

değer olduğunu izleyenlere anlatmaya çalıĢtılar.  



 
 
28 EKĠM 2011 TERZĠ FĠKRĠ SON PROVAYI 

DĠKĠLĠ‟DE YAPTI 

Ġzmir Yenikapı Tiyatrosu ve TAKSAV‘ın ortak 

yapımı olan ve Dursun Ege Göçmen‘in yazdığı 

yeni oyun ‗Fatsa Fikri‘ Dikili Belediyesi 

Kültürevinde sergilendi. 

 

 

 
 
22 KASIM 2011 ANKARA TĠYATRO FESTĠVALĠ 

 

Dikili Belediye Tiyatrosu, TAKSAV (Toplum-

sal AraĢtırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf) tarafından 

düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyat-

roları, Belediyeler, Sivil Toplum Örgütleri, bir çok 

kurum ve kuruluĢların da destekleriyle gerçekleĢtirilen 

16. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivalinden plaket 

alarak geri döndü. 
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26 KASIM 2011 DEDEMĠN ĠNSANLARI CEP  

SĠNEMASINDA 

Dikili Belediyesi Cep Sinemasında bu hafta 

sinemalarla aynı zamanda Çağan Irmak'ın yönettiği 

‗Dedemin Ġnsanları‘ adlı film ücretsiz gösteriliyor.  

29 Aralık PerĢembe gününe kadar gösterilecek 

olan filme Dikili halkının ilgisi yüksek oldu. 

 

 
 

27 KASIM 2011 NEBĠLER GEZĠSĠ 

 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürlüğünce düzenlenen doğa gezisi bu hafta Nebiler 

ġelalesi ve civarına düzenlendi. 

 

YaklaĢık 100 kiĢinin katıldığı ve Bilal DurmuĢ 

öncülüğünde yapılan gezide Nebiler Ģelalesi, Nebiler 

Mağarası, Ilıca ve civarı gezildi.  
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27 KASIM 2011 BĠSĠKLET TURU 

 

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Mü-

dürlüğünce ‗Çocuk Hakları Haftası‘ Bisiklet Turu dü-

zenlendi. 

Dikili Doğa Gönüllüleri üyesi Selman Kork-

maz öncülüğünde yapılan bisiklet turuna yaklaĢık 60 

kiĢi katıldı. Atatürk Meydanında toplanan çocuklar  

 

Dikili Belediye BaĢkanı ile hatıra fotoğrafı çe-

kildiler. Ellerinde sarı balonlarla ‗GDO‘ya Hayır‘ diye 

haykırdılar. Çocuk Hakları Haftası nedeniyle ‗Çocuk 

Hakları Bildirgesi‘ okundu.   

ġehir içi parkurda yapılan ‗Çocuk Hakları Haf-

tası‘ Bisiklet Turu sonunda çocuklara Dikili Belediyesi 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü tarafından kek ve 

meyve suyu dağıtıldı. 
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12 ARALIK 2011 ġĠDDETE KARġI KADIN FO-

RUMU 

  

Dikili Belediyesi, Ġzmir Yenikapı Tiyatrosu, 

Feminist Kadın Sanatçılar Platformu ve Diki-

li Kent Konseyi ile birlikte ―ġiddete KarĢı Kadın Foru-

mu‖ düzenledi. 

 

Forum‘da yapılan ―12 Eylül Ceza Evlerinde 

Kadın Olmak‖ konulu söyleĢiye Sevim Korkmaz, Gün-

seli Kaya ve AyĢen Göreli konuĢmacı olarak katıldı. 

Daha sonra tecavüz edilerek hunharca öldürülen Ġtalyan 

sanatçı Pippa Bacca Anısına Dikili Botanik Bahçesinde 

gönüllü Yüksel Mergen tarafından yapılan çiçekliğin 

slâyt gösterisi yapıldı. Yönetmen Bingöl Elmas‘ın 

‗Pippa‘ya Mektubum‘ adlı belgesel film gösterimi ar-

dından Dikili Belediye Tiyatrosu ‗Hüznün CoĢkusu‘ 

adlı oyunu oynadı. 

 

ġiddete KarĢı Kadın Forumu‘nun 2.bölümü ise 

‗Kadın ve BarıĢ‘ adlı söyleĢi ile baĢladı. SöyleĢiye 

konuĢmacı olarak Tiyatro Yönetmeni Kımız Bozkurt, 

Avukat Gizem Sayın, SKM BaĢkanı Çiçek Otlu ve 

Avukat Nurten Özdemir katıldılar. 

 

Forum‘da Dikili Kadın DayanıĢma Merkezi 

gün boyu ürettikleri el ürünlerini sergilerken Ġzmir 

Sokak Sanatları Atölyesi de ‗Canlı Heykel‘ performansı 

sergilediler. Gecenin son etkinliğinde Metin Güler 

tarafından ‗Kırmızı Siyah Saatler‘ adlı Ģiir ve müzik 

dinletisi gerçekleĢtirildi.
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24 ARALIK 2011 GELENEKSEL THM KONSER 

“PĠR SULTAN ABDAL‟DAN, ÂġIK MAHSUNĠ 

ġERĠF‟E” 

 

Dikili Belediyesi Geleneksel Türk Halk Müzi-

ği Topluluğu, eğitim dizisi niteliğindeki müzik ve Ģiir 

dinletisi serisinin 2.etkinliğinde ―Pir Sultan Abdal ve 

ÂĢık Mahsuni ġerif‖i andı. Belediye Etkinlik Salonun-

da yapılan gece yoğun ilgi ve katılımla gerçekleĢti. 

Metin DanıĢmanlığını Kamuran Semra 

Ayık‘ın yaptığı dinletide, ġef ġinasi Özkan eĢliğinde 

‗Pir Sultan Abdal ve Mahsuni ġerif‘in yaĢamı, baĢkal-

dırıĢları, isyanları, türküleri, deyiĢleri ve Ģiirleri dillen-

dirildi. 

 

 
 
31 ARALIK 2011 YILBAġI KUTLAMASI 

 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünce hazırlanan yılbaĢı kokteyli belediyemizde yapıldı. 
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KADIN DAYANIġMA MERKEZĠ ÇALIġMA RAPORU 

 

 

_25.02.2011 Sağlıklı yemek yapma çalıĢmaları,çalıĢmalarda unutulmuĢ yöresel yemekler,sağlıklı beslenme ,doğru 

piĢirme tekniklerine dair bilgiler verildi.Öğretici(Serap Barslan Alp) 

 

_08.05.2011 Kanal 35 ekranlarında ―UnutulmuĢ Lezzetler‖programı için Dikili yöresine ait yemek tanıtımı yapımı. 

 

_Dikili Belediyesi, Dikili Halk Eğitimi Merkezi ve ĠĢkur iĢbirliği ile 11.04.2011-11.09.2011 tarihleri arasında Halı 

Dokuma kursu verildi. 

 

_Her ÇarĢamba takı ve eliĢi kursu çalıĢmaları verildi. 

 

_Evlere sipariĢ üzerine mantı ve börek yapımı. 

 

_14.08.2011 5.Tiyatro BuluĢması etkinliğinde yemek ve konaklama konusunda destek verildi. 

 

_09.12.2011 Dikili Belediyesi Kadın DayanıĢma Merkezi Halı Atölyesi kuruldu. 

 

_11.12.2011 tarihinde Dikili Belediyesi,Ġzmir Yenikapı Tiyatrosusu,Feminist Kadın Sanatçılar Platformu ve Dikili 

Kent Konseyi'nin ―ġiddete KarĢı Kadın Formu‖düzenlediği etkinliğin satıĢ standları ve katılım sağlayarak katkı su-

nuldu. 

 

_09.02.2011 tarihinde geleneksel aĢure yapımı ve dağıtımı. 

 

_Dikili Belediyesi düğün salonunda 46 tane düğün yapılmıĢtır. 
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DĠKĠLĠ BELEDĠYESĠ 
 

 

 

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER  

MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

BASIN BÜROSU 
 

MAVĠ BAYRAK 

 

GAZETE DĠKĠLĠ 

 

2011 
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BASIN BÜROSU 
 

Kültür ve Sosyal iĢler Müdürlüğüne bağlı çalıĢan ‗Basın Bürosu‘ Belediyemizin etkinliklerini, çalıĢmalarını, 

duyurularını, Belediye BaĢkanımızın açıklamalarını, Ġlçemizin tarihi, coğrafik tanıtımlarını, haberlerini, spor kulüple-

rimizin haberlerini ilçemizdeki yerel basın baĢta olmak üzere çevre yerel gazetelerine ve ulusal basına yıl boyunca 

servis etmektedir. Ayrıca ilçemize gelen yerel, ulusal ve görsel basın ile programlar organize etmektedir. Ġlçemiz yıl 

boyunca birçok gazetede ve ulusal TV kanalında tanıtılmıĢtır.  
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MAVĠ BAYRAK 
 

Ġlçemiz sınırlarında bulunan 3 mavi bayraklı plajın kontrolleri, Uluslar arası konjektöre uygun olarak düzenli 

bir Ģekilde yapılmaktadır. Ayrıca bu yıl ilçemiz turizmine katkı sağlamak amacıyla 3 plajımıza daha mavi bayrak 

kazandırmak için müracaat yapılmıĢtır. 

 

 

3 AĞUSTOS 2011 ULUSLAR ARASI DENETĠM YAPILDI 
 

Dikili‘deki 3 Mavi Bayraklı Plaja habersiz yapılan denetimlerde, plajlar Uluslar arası denetçiler tarafından 

tam not aldı. Denetime Uluslar arası denetimcilerle birlikte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) Genel Müdürü 

Erol Güngör, TÜRÇEV Ġzmir Ġli Mavi Bayrak Koordinatörü, Çevre Mühendisi Uğur Yıldırım, Dikili Mavi Bayrak 

sorumlusu Oben Ulu katıldı. 
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WEB SĠTESĠ 

 
Ġlçe ve Belediye haberleri ve duyuruları Belediyemiz web sitesinde güncel olarak takip edilmektedir. 
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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 çerçe-

vesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve dü-

zenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün et-

kin olarak uygulandığını bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden ön-

ceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları 

ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bil-

gim olmadığını beyan ederim.  

 

 

 

 

 GÜLAY DEMĠR 

 

                                                                                              KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER  

 MÜDÜRÜ 
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2011 YILI ÇALIġMA RAPORU 

 
 

Belediyemiz Zabıta Amirliği bir zabıta Amiri ve altı Zabıta Personeli ile görev yapmaktadır. Belediye-

miz Zabıtası sabah 07.00‘den akĢam 22.00‘ye kadar görev yapmakta nöbetçi personel beklemektedir. Yaz se-

zonunda 06.30‘dan gece 24.00‘e kadar çalıĢılmaktadır. 

 

1- Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde yapmıĢ oldukları kontrol ve denetimlerde eksikleri 

bulunanlar sözlü olarak uyarılmakta, ancak yapılan uyarılara rağmen eksiklerini gidermeyenler hakkında 

gerekli kanuni iĢlem yapılmaktadır. Zabıta Memurlarının uyarılarına rağmen eksikliklerini 

gidermeyenler hakkında 320 adet yazılı uyarı yapılmıĢ, 160 adet tutanak düzenlenmiĢtir. Bu tutanaklar 

gereğince Belediye Encümeni tarafından 29 tanesine uyarı, 77 tanesine para cezası, 15 tanesine ruhsat 

iptali, 39 adet iĢyeri hakkında geçici süreli kapatılma kararı verilmiĢtir. Kapatma iĢlemleri yapıldıktan 

sonra eksikliklerini gideren iĢyerleri tekrar açılmıĢtır. 

 

2- Belediyemize asker ailesi yardımı için baĢvuran 9 adet asker ailesinin adreslerine gidilip yardıma muhtaç 

olup olmadıkları hakkında gerekli araĢtırmalar yapılmıĢtır. Belediye Encümenine tutanakları üst yazı ile 

teslim edilmiĢtir. 

 

 

3- Belediye BaĢkanlığı Zabıta Trafik memurluğunca 2011 yılı içerisinde 9 adet öğrenci güzergah belgesi, 

36 adet ticari taĢıt tahsis belgesi düzenlenmiĢtir. 

 

4- Ġlçemizde bulunan bar, birahane ve pavyon iĢyerleri Emniyet, Ġlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği 

ile birlikte denetimleri yapılmıĢtır. 

 

 

5- Ġlçemiz içerisinde bulunan baĢıboĢ köpekler toplatılarak Belediye köpek bakım merkezine 

gönderilmiĢtir. 

 

6- Ġlçe Meteoroloji Müdürlüğü ve Kaymakamlıktan gelen kötü hava koĢulları ihbarları üzerine Zabıta 

Memurları nöbetçi kalarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamıĢtır. 

 

 

7- Ġlçemizdeki yaya kaldırımları üzerinde bulunan iĢgaller kaldırılarak gerekli uyarılar yapılmıĢtır. 

 

8- Ġlçemizde bulunan yol, su ve çöp sorunları Fen ĠĢlerine ve Su kanal iĢlerine bildirilmiĢtir. 

 

 

9- Ġlçemiz Salı pazarının düzenlenmesi yapılmıĢ ve pazarcı esnafının fiyat etiketleri periyodik olarak 

kontrol edilmiĢ ve pazarcı esnafının Pazar kurallarına uyması sağlanarak alıĢveriĢ yapan 

vatandaĢlarımızın huzurlu bir Ģekilde alıĢveriĢ yapmaları sağlanmıĢtır.  

 

10- Ġlçemizde ve Mücavir alan içerisindeki esnafların sayımı yapılarak kayıt altına alınmıĢtır. 

 

 

 

11- Belediyemizden yardım talebinde bulunan vatandaĢların haklarında Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 

personeli ile beraber gerekli araĢtırmalar yapılarak tespit tutanakları Belediye Encümenine 

gönderilmiĢtir. 

 

12- Zabıta Amirliğimize sözlü ve yazı ile gelen 1200-1300 Ģikayete bakılarak kurallara uymayanlara gerekli 

uyarılar yapılmıĢ, uyarılara rağmen eksikliklerini gidermeyenler hakkında yasal iĢlem yapılmıĢtır. 

 

 

13- Belediyemizce ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı almak için baĢvuranların iĢyerinde gerekli kontroller 

yapılarak 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatlarına iliĢkin yönetmelik 

gereğince değerlendirilmiĢ olup 2011 yılı içerisinde 153 adet ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı için 

onay verilmiĢtir.  
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14- Ġlçe Emniyet Müdürlüğü, Ġlçe Jandarma Komutanlığı, Sağlık Grup BaĢkanlığı ve Ġlçe Tarım Müdürlüğü 

ve Zabıta Ekipleri ile birlikte Ġlçemizdeki tüm esnaflar değiĢik zamanlarda denetlenerek gerekli 

kontroller yapılmıĢtır. 

 

15- 4207 sayılı kanun gereği Sağlık Grup BaĢkanlığı memurları ve Zabıta Memurlarımız iĢyerlerinde sigara 

denetimlerini periyodik olarak yapmaktadır. 

 

16- Ġlçemizdeki tüm inĢaatlar sürekli kontrol edilmiĢ ve kurallara uymayanlar hakkında gerekli uyarılar 

yapılmıĢtır. 

 

17- Belediye Zabıta Talimatnamesine göre gerekli iĢlemler yapılmakta olup, hizmetlerin aksamaması için 

önlemler alınmaktadır. 
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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 çerçe-

vesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve dü-

zenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün et-

kin olarak uygulandığını bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden ön-

ceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları 

ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bil-

gim olmadığını beyan ederim.  

 

 

 

 

              ĠSMAĠL KADĠM 

 

                                                                                                 ZABITA AMĠRĠ 

HARCAMA YETKĠLĠSĠ 
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DĠKĠLĠ BELEDĠYESĠ  HALK SAĞLIĞI MERKEZİ 
 

 
Sayı   : 2012/26                                                                                    17.02.2012 

Konu : 2011 ÇalıĢma Raporu 

             

 
 

 
 

 

 
 Dr. Yasemen ÖZBEK 

                                                                                           Halk Sağlığı Merkezi Sorml. 
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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 çerçe-

vesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve dü-

zenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün et-

kin olarak uygulandığını bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden ön-

ceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları 

ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bil-

gim olmadığını beyan ederim.  

 

 

 

 

        DR. YASEMEN ÖZBEK      

 

                                                                                              HALK SAĞLIĞI MERKEZĠ 

 SORUMLUSU 
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1 Ġtfaiye Müdürü 

4 ġöför 

4 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 Müdürlüğünün 2011 yılında yapmıĢ olduğu faaliyetler; 

Ana yollar, parklar, meydanlar düzenli olarak yıkandı. 

Köpek çiftliğine ,Çöplüğe ve Jeotermal kuyularına düzenli olarak su verildi. 

Sahil düzenlemesinde yapılan alanlardaki taĢ duvarlar ve betonlar sulandı Pazar yeri her ÇarĢamba yıkandı.Ġlçemizde 

çıkan su arızalarında ĠĢyerleri ve Mahallerde halka Ġtfaiye araçlarıyla su verildi.Park bahçe iĢleri için Ġlçemiz ağaçların 

budamaları Ġtfaiye araçlarıyla düzenli olarak yapıldı.Ġlçemizde cadde ve yollar mevsime göre sabah akĢam olmak 

üzere toz kalkmaması ve temizlık için sulandı . Ġlçemize gelen askeri gemilere ve ihtiyaca göre balıkçılara su verildi. 

Cuma günleri Merkez ve yukarı cami bahçeleri yıkandı. Bayram ve Tören günlerinde tören alanları ve parklar 

yıkandı.. Ġlçemizde çıkan 2 adet orman yangını, 11 adet araç yangını, 17 adet ev yangını, 92 ot ve anız yangını 8 adet 

trafik kazası, 6 sefer çöplük yangınına gidilip müdahale edilmiĢtir. 154 Adet yeni açılan iĢyerlerine yangın raporu 

verildi. 

Ġtfaiye er ve Ģöförlerimiz düzenli olarak haftalık spor ve eğitim yapıldı.Ġtfaiye personelimizin Hastanede yangın 

tatbikatları yapıldı.Ġlçemiz cadde ve sokaklarına Halkı bilgilendirme ve reklam amaçlı pankartlar asıldı.Resmi bayram 

günlerinde ana yol ve caddelere bayraklar asıldı.Her hafta araçlarımızın bakım iĢleri düzenli olarak yapıldı. 

Zafer Gürler 

ĠTFAĠYE Müdür V. 
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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 çerçe-

vesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve dü-

zenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün et-

kin olarak uygulandığını bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden ön-

ceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları 

ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bil-

gim olmadığını beyan ederim.  

 

 

 

 

              ZAFER GÜRLER      

 

               ĠTFAĠYE MÜDÜRÜ 
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DĠKĠLĠ BELEDĠYESĠ GARAJ AMĠRLĠĞĠ 

 

2011 YILI FALĠYET RAPORU 

 
 

 

 

 

 

         Garajımızda 1 Garaj amiri 3 çıkıĢ görevlisi 1 muavin 12 Ģoför personel ile 3 otobüs 5 midi-

büs 1 cenaze aracı 1 ambulans 2 binek aracıyla hizmet verilmektedir. 

         Her gün Dikili den Ġzmir‘e 06.00 ve 12.00 saatlerinde gidiĢ,09.15–15.15 Saatlerinde ise Ġz-

mir‘den Dikiliye dönüĢ seferlerimiz vardır. Yine Bergama‘da eğitime devam eden öğrencilerimiz 

için 3 ayrı servisimiz mevcut bulunmaktadır, 

         Okullar kamu kuruluĢları resmi daireler partiler ve derneklere ulaĢım ücretleri ücretsiz veya 

mazot ücreti karĢılığı hizmet verilmektedir. 

         2011-2012 öğretim yılında ilçemizdeki tüm okullara sabah öğlen akĢam ücretsiz olarak öğ-

rencilerimizin ulaĢımını sağlamak amacıyla tüm mahallerden 9 servis yapmaktayız.  

         VatandaĢların düğün gibi ulaĢımlarına yardımcı olunmaktadır. Yine adli vakalarda Cumhu-

riyet BaĢsavcılığından, Jandarma Komutanlığından ve Emniyet Müdürlüğünden gelen taleplere 

hizmet verilmektedir. 

         Garaj çıkıĢ noktamızda, Garajımıza gelen Ģehirlerarası otobüsler, ilçeler arası ve Ģehir içi 

araçların 24 Saat boyunca kontrol etmek suretiyle, verilen ücret tarifesine göre tahsilâtlarını ger-

çekleĢtirdik.  

         Belediyemize ait tüm araçların tamir bakım onarım, Trafik sigortaları vize iĢlemleri yapıldı 

ayrıca,  Akaryakıt ihtiyaçları Belediyemizin ihale yolu ile belirlediği Akaryakıt istasyonundan 

kontrollümüz dâhilinde temin etmeleri sağlandı.  

         Bilgilerinize. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mehmet Ali SOYDAN 

                                                                                         Garaj Amiri 
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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 çerçe-

vesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve dü-

zenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün et-

kin olarak uygulandığını bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden ön-

ceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları 

ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bil-

gim olmadığını beyan ederim.  

 

 

 

 

  MEHMET ALĠ SOYDANbbbb      

 

                                                                       GARAJ AMĠRĠ 

                                                                                              HARCAMA YETKĠLĠSĠ 
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2011 YILI JEOTERMAL TEKNĠK FAALĠYET RAPORU 

 

2011 Yılı Jeotermal A.ġ. açısından çok yoğun bir çalıĢma yılı olmuĢtur. 1400 konut eĢde-

ğer alanın tek bir kuyuyla ısıtılmasının imkansız olduğu görülerek derhal yeni kuyular açılması 

için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Ayrıca devamlı patlayarak sistemin sık sık durmasına ve su kaybına 

yol açan CTP geri dönüĢ borusunun çelik boru ile değiĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Dizaynları uygun 

olmayan ısı merkezlerinin de revize edilmesi planlanmıĢtır. Geçen yıl yapılan iĢleri Ģu baĢlıklar 

altında toplayabiliriz: 

 

1- SONDAJ ÇALIġMALARI 

 

 2010 yılı sonunda baĢlanan YB-3 sondajı ocak ayında 718 metrede sonlandırılarak komp-

resör testi yapıldı. 80 derecede 4-5 litre/saniye debili olan kuyu yetersiz olduğu için terk edildi. 

 Hızla yeni kuyu çalıĢmalarına baĢlanarak nisan ayında YB-4 sondajına baĢlandı. Temmuz 

ayında 748 metrede sonlandırılan kuyunun testleride olumsuz olduğu için bu kuyuda  terk edildi. 

 Ġzmir il özel idaresi ile görüĢmeler yapılarak; kullanılamaz hale gelen YB-2 kuyumuzun 

yerine ruhsat kaybı olmaksızın YB-2 kuyumuzun 70 metre yanına yeni YB-2 kuyu sondajına baĢ-

landı. 48 inci metredeki kaçaktaki suyu alabilmek için sondaj 91 metrede sonlandırıldı. Kuyuya 

uygun pompa sipariĢi verildi. ( 9 ġubatta kuyu içi pompası inilerek devreye alındı ) 

 Yılın son haftasında YB-4 sondajı lokasyonundaki yüzey sularından yararlanmak için YB-

4 sondajının 5 metre ilerisine sığ kuyu sondajına baĢlandı. (95 metre yapılan kuyu reenjeksiyon 

amaçlı kullanılmaktadır) 

  

2- SAHA ÇALIġMALARI 

 

 Zor iklim ve saha Ģartlarında Kaynarca bölgesinde sondaj yerlerini belirlemek için 6 deği-

Ģik noktada Jeofizik Etüd çalıĢması (DES) yapıldı.  

  Yeni açılan kuyulara üretim ve reenjeksiyon amaçlı 480 metre DN 200 dıĢ bitümlü çelik 

boru hatları döĢendi.  

 YB-1 kuyumuzun pompası bakım amaçlı sökülerek yükselen kuyu baĢı kesilerek eski hali-

ne getirildi. Kuyu asitlenerek temizlendi. Bakımı yapılan pompa monte edilerek kuyu sezona hazır 

hale getirildi. 

 Yeni kuyu içi pompamız T3 kuyusuna donatıldı. Kuyudan yeterli sıcaklıkta ve miktarda su 

alınamayınca pompa sökülerek T2 kuyusuna takıldı. Böylece T1 kuyusunun bize yönlendirilmesi 

sağlandı. 

 Kaynarca ısı merkezi ile kuyu baĢı binası arası dolgu malzemesi ile tesviye edilerek düzel-

tildi. YB-1 kuyusuna yüzey sularının girdiği görülen kurutma kanalı dolgu malzemesi ile dolduru-

larak kuyu suyunun soğuması önlendi. 

  

3- GERĠ DÖNÜġ HATTI 

 

 Ağustos ve eylül aylarında Kaynarca ısı merkezi ile Ilıca ısı merkezi arasındaki DN 250 

CTP geri dönüĢ borusu, 4910 metre DN 300 dıĢ bitümlü çelik boru ile değiĢtirildi. Böylece ısı 

transfer sisteminin en büyük sorunu ortadan kaldırılmıĢ oldu. ġu ana kadar sistem sürekli ve kesin-

tisiz çalıĢmıĢtır. 

  

4- ISI MERKEZLERĠ 

 

 Kaynarca Isı Merkezine 550ton/saat kapasiteli dik milli sirkilasyon pompası takılarak ısı 

aktarımı güçlendirildi. 

 Zamanla yapılan eĢanjör ve pompa ilaveleri nedeniyle Ilıca ısı merkezi karmaĢık sıkıĢık ve 

iĢletilemez hale geldiğinden komple revize edildi. EĢanjörler bir hizaya getirildi ve yeni 
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kollektörler yapıldı. Sistemin en büyük eksikliği olan su akıĢ miktarlarını gösteren debimetreler 

temin edilerek eĢanjörlere donatıldı. Artık kapalı devrelerimizde ne kadar suyu çevirdiğimizi bili-

yoruz. 

 Ilıca ısı merkezimizdeki yaklaĢık 8000 metre değiĢik çaplardaki Aquaterm borularımız için 

özel raf yapılarak bunların güneĢten korunması ve tasnif edilmesi sağlandı. 

 

 

5- ġEHĠR ĠÇĠ ÇALIġMALARI 

 

 Belediyemiz Fen ĠĢlerinin yol yenilemesi yaptığı 7, 8, 10 ve 12. sokaklarda koordine olarak 

kendi personelimizce yaklasık 1000 metre boru ile hatlar döĢendi. Bu hatlarla 20 apartman, 

A.Ç.Ġ.Ö.O, merkez cami ve avcılar kulübü altyapı kapsamına alındı. 

 Yıl içinde 15 bina altına eĢanjör takılarak sisteme dahil edildiler. 

 Isı Merkezlerindeki ve bina altındaki eĢanjörler periyodik olarak temizlenerek sistemin 

bakım tutum ve onarımları yapıldı. Binadaki abone artıĢı veya binanın yıkılıp yenilenmesi gibi 

durumlarda gerekli eĢanjör değiĢiklikleri yapıldı.    
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2011 YILI FIRIN ĠġLETMESĠ FAALĠYET RAPORU 

 
 

 

 Fırınımızda 1 kiĢi ustabaĢı ve hamurkar, 1 kiĢi ekmek dağıtım servisinde 2 KiĢi 

ekmek kasalayıcısı, , 2 kiĢi ekmek piĢiricisi, 3 kiĢi yardımcı,  1 kiĢi de temizlik iĢlerinde 

olmak üzere toplam 10 personelle  görev yapılmıĢ olup üretilen ekmek farklı satıĢ noktala-

rında bulunan 11 adet ekmek satıĢ büfelerinden halka sunulmuĢtur.  

 

Ekmek satıĢımızın gerçekleĢtiği büfelerimizin bulunduğu yerler aĢağıdaki gibidir: 

 

EKMEK BÜFELERĠ 

1 NOLU BÜFE DUYGU SĠTESĠ 

2 NOLU BÜFE SÜLÜKLÜ 

3 NOLU BÜFE ÇARġI 

4 NOLU BÜFE BARIġKENT 

5 NOLU BÜFE YUKARI CAMĠ 

6 NOLU BÜFE TAġ DEDE 

7 NOLU BÜFE YAKAMOZ 

8 NOLU BÜFE FIRIN YANI 

9 NOLU BÜFE ÇAMLIK 

10 NOLU BÜFE HAMAM 

11 NOLU BÜFE DURAK BÜFE 

 

2011 yılında da fırınımızda her türlü hijyen sağlanmıĢ ve personelimizin  portör 

muayeneleri düzenli yaptırılmıĢ, dolayısıyla halkımıza  sağlıklı ekmek üretilmiĢtir.  

Fırın makinelerimizin düzenli tamir bakımı yapılmıĢ en az maliyet ile üretime de-

vam edilmiĢtir. 

Yıllara yaygın ekmek ve pide üretimimiz aĢağıdaki gibidir. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

EKMEK ADEDĠ 1.696.835 2.522.622 2.330.856 1.650.230 775.733 

PĠDE ADEDĠ  51.924 44.883 42.345 39.974 26.274 

29.07.2011 tarihinden itibaren Bergama Belediyesi‘ne de günde ortalama 2500 adet ekmek 

satarak oradaki halkın da ucuz ve kaliteli ekmek tüketmesine katkımız olmuĢtur. 

Ekmek üretiminde her türlü hassasiyeti göstererek,  Belediyemizin  „halkımızın 

ucuz ve sağlıklı ekmek tüketebilme‟ çabasına gerekli katkıyı sunduğumuz düĢüncesinde-

yiz. 

 

Saygılarımızla. 

 

DĠKĠLĠ JEOTERMAL Aġ. 
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DĠKĠLĠ BELEDĠYE SPOR KULÜBÜ ÇALIġMALARI 
 

 

Dikili Belediye Spor 2011/2012 futbol sezonunu 1. Amatör 1. Gurupta A Takım olarak 2. Amatör 

1. Gurupta U-19 yaĢ gurubu ve U-13 yaĢ gurubu U-14 yaĢ gurubu U-15 yaĢ gurubu olarak sezona girmiĢtir. 

Toplam 5 takım olma baĢarısını kazanmıĢ olan Dikili Belediye Spor  

1. Amatör 1. Gurupta A Takım düzeyinde sezonu 3. olarak tamamlamıĢtır. Tamamı ilçemizdeki gençlerden 

oluĢan dıĢarıdan hiçbir transfer yapmadan mücadele eden tek takım olma özelliğini taĢımaktadır. Bu özelli-

ğinden dolayı Aliağa Belediye, Çandarlı Belediye milyonlarca para harcadığı birlikte mütevazı bütçesi ile 

gurubumuzu 3. bitiren geçen yıla oranla takımımızı komple gençleĢtiren Dikili Belediye Spor bu gurupta 

baĢarılı olmuĢtur. Kongresini yapan Dikili Belediye Spor yönetim kurulu BaĢkan Sedat ÖCAL öncülüğün-

de yeni yönetimi ile baĢladığı hedefler doğrultusunda Dikili tarihinde en büyük altyapı çalıĢmalarının hızla 

devam etmekte olup 2 sezon içerisinde toplam 7 takım olarak müsabakalara katılacaktır. Bu sezon itibari ile 

Ģu an 5 takıma ulaĢmıĢ olup U-16, U-17 yaĢ gurubu takımlarını da oluĢturarak seriyi tamamlamıĢ olacaktır. 

Dikili Belediye Spor Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak ilçe içindeki gençleri spor yaptırarak 

çeĢitli kötü alıĢkanlıklardan kurtarıp topluma kazandırmak gelecek hayatta onları iyi bir fert olarak yetiĢ-

mesini sağlamak en büyük amacımızdır. Tüm bu çalıĢmalar Dikili Belediye Spor yönetim kurulu olarak 

BaĢkan Sedat ÖCAL ‘ın önderliğinde Teknik Direktörümüz Mehmet Emin GÜRLER Antrenör Tolga 

ÇAKMAK ve Asistan Antrenörler nezaretinde yapılmaktadır. Belediye spor da 100 adet lisanslı futbolcu 

sayısına ulaĢmıĢ olup bu sezon yaz spor okullarını da açarak futbol okulunda gençlerimizi yarınlara kazan-

dıracaktır. Tüm bu çalıĢmalar Belediye BaĢkanımız Osman ÖZGÜVEN ‘in katkıları ve Dikili Belediyesi-

nin olanakları ile yapılmaktadır. Bu yıl 23. Geleneksel Dikili Deve güreĢi festivali de Belediyenin katkıları 

ile Dikili Belediye spor yararına yapılmıĢtır. Ayrıca stadyumun içine bir takım tesisler yapılarak daha önce 

yapılana proje kapsamında projenin tamamının bitirilmesi sağlanmıĢtır. Temennimiz Dikili Belediye spor 

altyapısı sağlam dıĢarıya futbolcu satabilen baĢarıdan baĢarıya koĢan ve Dikili Belediye sporu zirvede tut-

mak yönetim kurulumuzun en büyük görevidir. 2012/2013 futbol sezonunda ilçemize daha nice baĢarılar 

getirmek dileği ile herkese teĢekkürler. 

                                                                                         

                                                                                      DĠKĠLĠ BELEDĠYE SPOR 

                                                                                          YÖNETĠM KURULU ADINA 

                                                                                                            BAġKAN 

                                                                                                      SEDAT ÖCAL 
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       A- GÜÇLÜ YÖNLER 

•     Araç ve gereçlerin yenilenmiĢ, bakımlarının yapılmıĢ ve hizmet görür olması 

•     BiliĢim teknolojisine önem verilmesi 

•     Bölgenin coğrafik, sosyoekonomik yapısının iyi biliniyor olması 

•     Fiziki ve donanım durumunun iyi olması 

•     Ġlçenin sorunlarının yöneticiler tarafından iyi bilinmesi 

•     Objektif hizmet sunulması ve ilçe halkının bunu bilmesi 

•     Üst yönetimin kararlılığı 

•     Yönetimin TKY anlayıĢını benimsemiĢ olması  

•     ÇalıĢanların eksiklikleri söyleyebilmesi, karar alma süreçlerine katılabilmesi 

•     ÇalıĢanların çoğunun ilçede oturması 

•     Halkın beklentilerinin bilinmesi 

•     Ġdareciler tarafından üst yönetime teklif edilen projelere olumlu yaklaĢılması 

B- ZAYIF YÖNLER 

•     Personel sayısının az olması 

•     KurumsallaĢma yönünden geliĢime ve uygulamaya açık olunmaması 

•     Belediyenin borçlu olması 

•     Belediye gelirlerinin az olması, bütçenin planlanan projelere yetmemesi 

•     Bilgi paylaĢımının zayıf olması 

•     Takım ruhunun tam olarak oluĢmaması 

•     Kurum içi koordinasyon ve iletiĢim eksikliği 

•     Personelin iĢi bitirme değil de, mesaiyi bitirme anlayıĢının olması 

•     Personelin geliĢime ve değiĢime açık olmaması 

•     Sanayi ve ticari alanların yeterli düzeyde olmaması 

•     Kurum kimliğinin tam olmaması 

•     Ġmar planı ve altyapı eksikliği 

•     Kalifiye personelin istihdam edilememesi 

•     Sistemli ve planlı çalıĢma anlayıĢının olmaması 

•     Ġmar planlarında yapılar içindeki yeĢil alanların az olması 

•     Ġnsan kaynaklarının verimli kullanılamaması 

•     Yapılan faaliyetlerin tanıtımının iyi olmaması 
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C-FIRSATLAR 

• Yapılan faaliyetlerin tanıtımının iyi olmaması 

• Termal turizm bölgesi ilan edilmemiz. 

• Avrupa Birliği(AB) fonları, AB sürecinde yerel yönetime sağlanabilecek imkânlar 

• Turizm 

• Dünya ölçeğinde iletiĢim teknolojilerinin geliĢmiĢ olmasıyla bilgiye ulaĢımın ko-

laylaĢması 

• Ġmarın tamamlanmamıĢ olması   

• Kentsel dönüĢüm baĢlatılabilir 

• Uluslararası iliĢkilerin artmıĢ olması 

• Yerel yönetim yasa reformları 

• Ġlçe halkının yönetime güven duyması 

• Bakir, iĢlenebilir bir coğrafik yapının olması 

• Metro  

  

 D-TEHDĠTLER 

• Yaz ve kıĢ nüfusu farklılığının aĢırı farklılığı 

• Bölge halkının ekonomik ve sosyal imkânsızlıkları 

• Bölgenin sürekli göç alması 

• Halkın beklentilerinin artması 

• ĠĢsizlik sorunu 

• Coğrafik durumun, verilen hizmetin maliyetini artırması 

• Diğer kamu kurumlarının bölgeye yatırım yapmaması 

• Ġlçede üniversitenin olmaması 

• Ġlçede çöplük alanının olması 

• Çarpık yapılaĢma fazlalığı 

• Bölgenin cazibe merkezi olamaması 

• Yerel yönetimlere bütçeden ayrılan payın az olması 

• Ġyi bir alt yapının olmaması 

• Çevrenin betonlaĢması 

• Ġlçe nüfusunun çok olması 
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ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

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

nan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar doğrultusunda ve 

iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iĢlemlerin yasallık 

ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç de-

netçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bil-

gim olmadığını beyan ederim. 21.03.2011 
 

 

 

 

Osman Nuri ÖZGÜVEN 

         Dikil Belediye BaĢkanı 


