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I-

GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon

Başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, mevzuatının öngördüğü görev yetki
ve sorumlulukları, belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, çağdaş normlara uygun
olarak, etkin ve verimli bir biçimde sunmak ve Dikili’nin geleneksel kimliğine sahip
çıkarak, hemşerilerin ortak çıkarı, katılımcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine
uyarak hizmet üretmektir.

Çalışanları ortak bir değer ve ortak hedefler etrafında kenetlenmiş, Teknolojinin
bütün olanaklarından yararlanabilen ve teknolojik gelişmelerin yanında yeni fikirlere de
açık, Şeffaf ve hesap verebilirliği esas edinmiş bir çalışma prensibine sahip olan, Kentte
yaşayan hemşerilerini birer çözüm ortağı olarak görüp, gelen eleştiri ve önerileri
değerlendirebilen ve bunlardan sonuç çıkartabilen bir yönetim tarzıyla Dikili’yi; kültür,
eğitim, ticaret, sanat, jeotermal, tarım ve turizmin merkezi haline getirip, “Ege’nin
Sevgi İlçesi” hedefini yakalamaktır.
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları (5393 S.K.md.14)
Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
 İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve
yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve
yükseköğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
(Mülga son cümle: 12.11.2012- 6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12.11.20126360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler,
kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali
durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için
konukevleri açabilirler.
 Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir
veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;
sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı,
onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu
amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun
olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12.11.2012-6360/17 md.)
Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör
spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü
amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı
gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.)
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik yapacakları nakdi
yardım etmek amacıyla, bir önceki yıl genelbütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için
tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için bindeyedisini, diğer belediyeler
için binde on ikisini geçemez.
(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24.1.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5
sayılı Kararı ile. )
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır.
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Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1.7.2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları
bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI (5393 S.K.md.15)
 Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
 Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
 Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
 Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel
hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı
alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
 Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık
su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri
kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya
işlettirmek.
 Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek.
 Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
tesis etmek.
 Borç almak, bağış kabul etmek.
 Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu
yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
 Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
 Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
ve denetlemek.
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 Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış 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 dışı malları yoksullara vermek.
 Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm
alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri,
odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve
yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak
 Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek;
kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri
yürütmek.
 (Ek: 12.11.2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008
tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen
alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile
elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer
seçim belgesi vermek.
 (Ek: 4.4.2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı
kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan
asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik
kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla
yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
 (Ek fıkra: 4.4.2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik
kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip
olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol
ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve
Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından
belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi
karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca
belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim
belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve
ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
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(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki
yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla
devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde
ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme
veya 67’inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri 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 aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar
geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında
yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek
projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında
kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.
(Ek cümle: 12.11.2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla
mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları
hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen
vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
(Ek fıkra: 10.9.2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce
belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz
işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan
edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu
hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.
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C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
a) Hizmet Binalarımız
HİZMET BİNALARIMIZ
HİZMET
ADRES
İLETİŞİM
BİRİMİ
Ana Hizmet
Salimbey mah. 15 sk. No:4/6 Dikili
0(232)671 40 20
Binası
Çandarlı Hizmet Çandarlı mah. Hürriyet Meydanı No:9
0(232) 673 30 35
Binası
Çandarlı
Zabıta
Müdürlüğü

Salimbey mah. Adnan Menderes
cad.No:39/E Dikili

0(232) 671 43 13

Kültür Ve Sosyal Salimbey Mah. Adnan Menderes cad.
0(232) 671 40 20 / 142-143
İşler Müdürlüğü No:39 Dikili
Temizlik İşleri
Müdürlüğü

İsmetpaşa mah. 9 Sk. No:28/1 Dikili

-

KÜLTÜR HİZMET BİRİMLERİMİZ
HİZMET
ADRES
BİRİMİ

İLETİŞİM

Sosyal Tesis

Gazipaşa Mah. 57/1 sk No:33

Kadın
Dayanışma
Merkezi

Gazipaşa mah 39/1 sk. No:18

0(232)671 24 40

Çocuk Bilim Evi

Gazipaşa mah.Seyit Sami Akbulut
caddesi No:143/1

0(232)671 55 20

Çandarlı mah. Yeni sk. No:1

0(232)671 10 57

Çandarlı mah. İncirli çeşme sk.
No:14

-

Çandarlı Kültür
evi
Çandarlı
Etnografya
Müzesi

SAĞLIK HİZMET BİNALARIMIZ
HİZMET
ADRES
BİRİMİ
Dikili sağlık
Hizmeti

İsmetpaşa mah. 103 Sk. No:4

0(232)671 74 22

İLETİŞİM

0(232)671 29 83
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Ek HİZMET BİNALARIMIZ
HİZMET
ADRES
BİRİMİ
Fen işleri
Müdürlüğü
Cumhuriyet Mah. Türkeli sk. No:33
Kademesi
Fen işleri
Çandarlı
Çandarlı Caddesi No:5
Hizmet Binası
Park ve
Bahçeler
İsmetpaşa mah.Sanayi caddesi No:27
Müdürlüğü
Şantiye
Temizlik
İşleri
İsmetpaşa mah.Sanayi caddesi No:27
Müdürlüğü
Şantiye

İLETİŞİM
-

0(232) 671 10 58

-

ZABITA HİZMET KARAKOLLARIMIZ
HİZMET
ADRES
İLETİŞİM
BİRİMİ
Salimbey mah. Adnan menderes caddesi
Dikili
0(232) 671 43 13
no: 39/E
Çandarlı
Çandarlı Mah. Hürriyet Meydanı no:9/1 0(232) 673 30 35
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b-) Taşıtlar

RESMİ
ARAÇLAR

KİRALIK
ARAÇLAR

TOPLAM

BİNEK ARAÇ

6

-

6

MİNİBÜS

2

1

3

OTOBÜS

11

-

11

14-12

-

26

KAMYON

19

-

20

4X4

1

-

1

TIR VE DORSE

5

-

5

3

-

3

0

2

2

11

-

11

AMBULANS VE ENGELLİ ARACI

1-1

-

2

CENAZE NAKİL ARACI

12

-

12

MOTOSİKLET

15

-

15

GENEL TOPLAM

113

3

116

ARAÇ SINIFLARI

KAMYONET-PANELVAN

KOMBİNE-KAR-TUZ-YAĞ-SU
TANKERİ
SEPETLİ ARAÇ-YOL SÜPÜRMEVİNÇ VE ÇEKİCİ
ASFALT KAZIMA DÖKMEYÜKLEYİCİ-KAZICI-GREYDERKEPÇE

8

2- Örgüt Yapısı
Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen
işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı,
ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak,
norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar,
insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu
birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla
olur. Belediyelerin ve bağlı kuruluşların norm kadroları, 22.02.2007 tarih ve 26442
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik tarafından belirlenen
ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.
Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve
üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine
sunulur.
Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm
kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde,
nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan
belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu
500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan
yardımcısı olarak görevlendirebilir.
Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe
gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu
10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır.
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Organizasyon Şeması
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediyenin bilgi sistemleriyle ilgili, kurum içinde kullanılan her türlü bilgisayar donanımıonarımı ile gelişen teknolojiye bağlı olarak işletim sistemleri ve yazılımların bakım onarım
ve geliştirilmesiyle görevlidir. Tüm birimlerde bilgisayar destekli hizmet sunmak amaç ve
hedeflerine göre ihtiyaç duyulan yazılımları ve donanımları temin etme gerekli sistemi
kurma ve de tüm belediyedeki yazılım ve donanımların işleyişini sağlamak.
Belediye binasında bulunan bilgisayar ağının sağlıklı bir şekilde çalışmasının temin
edilmesi, bu amaçla, Belediye bünyesindeki tüm birimlerde kullanılan bilgisayar ve
yardımcı makinelerin tamir ve bakımını yapmak.
Belediye birimlerinde kullanılan PC ve çevre aygıtlarının temini, düzenli çalışmasının
sağlanması için gerekli bakımların yapılması ve sorunlarının giderilmesi, bilgisayar sistem
ağının güvenliği için oluşturulan güvenlik sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması
Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımların geliştirilmesi veya temini, birimlerce
kullanılan yazılımların ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirilmesi.
Programlarda çıkan eksikliklerin giderilmesi, gerekli uyarlamaların yapılması.Belediye
içerisindeki bilgi ağlarını sürekli gözetim altında tutarak sunucular üzerindeki bilgi
paylaşımını ile veri güvenliğini sağlar.
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1

ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET

98
99
36
21
3
35
14
5
20
2
5
2
16
8

ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET

SİSTEM DONANIMLARI
NAS ÜNİTESİ
HP PROLIANT ML 350 G6 SUNUCU
HP PROLIANT DL 360 P GEN8 SUNUCU
HP PROLIANT DL 380 P GEN8 SUNUCU
HUWAIE SWITCH 48 PORT
GÜVENLİK DUVARI
SİSTEM ODASI KLİMA
METRO ETHERNET SWITCH
KAMERA KONTROL SİSTEMİ
3COM SWITCH
SERVER
KULLANICI DONANIMLARI
BİLGİSAYAR
MONİTÖR
HEPSİ BİR ARADA BİLGİSAYAR
DİZÜSTÜ
TABLET
LAZERJET SİYAH BEYAZ YAZICI
A4 FOTOKOPİ LAZER
A3-A4 FOTOKOPİ
MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ RENKLİ YAZICI
PROJEKSİYON CİHAZI
NOKTA VURUŞLU YAZICI
MOBİL YAZICI
EL TERMİNALİ
TERMAL YAZICI
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KURUMDA KULLANILAN YAZILIMLAR
PLATFORM
YAZLIM
SANALLAŞTIRMA
VMWARE
ANTİVİRÜS
KASPERSKY
LOGLAMA
LOGSIGN
YEDEKLEME
VEAM
MICROSOFT
OFFİCE STANDART - PROFESYONEL
NETCAD
6.0 – 7.2
DİYOS
DIGITEC İHALE YÖNETİM OTOMASYON SİSTEMİ
ORACLE
ORACLE
MICROSOFT
SQL SERVER 2008 - 2012
ASRIN YAYINCILIK
ASRIN YAYINCILIK MEVZUAT PROGRAMI
WATCHGUARD
WATCHGUARD
MİCROSOFT
ACTİVE DİRECTORY YÖNETİM YAZILIMI
KERZPOS
KERZPOS
REMOTE DESTEKTOP
NETSİS
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4 – İnsan Kaynakları
5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre Norm Kadro oluşturulmuş olup,
22.05.2016 tarih ve 29719sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Esaslarına Dair
Yönetmelik hükümlerine göre kadro işlemleri yapılmaktadır.
Belediyemiz C-7 grubunda yer almakta olup, yönetmelik gereği istihdam edebileceği
personel sayısı memur kadroları için 167, sürekli işçi kadroları için 83’dir.

İstihdam Şekline Göre İnsan Kaynakları Yapısı
120

109

101

100
80
60

66

Memur

59
43 45

40
20

24

16

23

İşçi
Sözleşmeli

14

0

7

0
Dolu Kadro

Boş Kadro

Kadın

Erkek

Personelin Cinsiyet Dağılımı
Erkek

Kadın

97

44

31%
Erkek
69%

Kadın
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Personelin Medeni Durumu
Evli

Bekar

119

22

Bekar
16%
Evli
Bekar
Evli
84%

Personelin Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı
25-30 Yaş
31-40 Yaş
41-50 Yaş
51-60 Yaş
60 Yaş Üzeri

60

Kişi Sayısı
12
53
47
29
-

53
47

50
40

29

30
20

Kişi Sayısı
12

10
0
0
25-30 Yaş

31-40 Yaş

41-50 Yaş

51-60 Yaş

60 Yaş Üzeri
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Personelin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu

Kişi Sayısı

İlköğretim

18

Lise

41

Lisans

36

Ön Lisans

34

Yüksek Lisans- Doktora

Yüksek
LisansDoktora
1%

Ön Lisans
26%

1

Kişi Sayısı

İlköğretim
14%
İlköğretim
Lise
Lisans
Lise
31%

Ön Lisans
Yüksek Lisans- Doktora

Lisans
28%
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Personelin Çalışma Süresi
Çalışma Süresi

Kişi Sayısı

0-10 yıl

36

11-20 yıl

66

21-30 yıl

34

31-40 yıl

5

31-40 yıl
4%

0-10 yıl
25%

21-30 yıl
24%

0-10 yıl
11-20 yıl
21-30 yıl
31-40 yıl

11-20 yıl
47%
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Hizmet Sınıflarına Göre Memur Kadroları
Memur Hizmet Sınıfı

Kişi Sayısı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH)

44

Teknik Hizmetler Sınıfı (TH)

17

Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SH)

3

Diğer Hizmetler Sınıfı (AH)

1

Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YH)

1

50
45

44

40
35
30
25
20

Kişi Sayısı

17

15
10
5

3

1

1

0
Genel İdare
Teknik
Sağlık Hizmetleri Diğer Hizmetler
Yardımcı
Hizmetleri Sınıfı Hizmetler Sınıfı
Sınıfı (SH)
Sınıfı (AH)
Hizmetler Sınıfı
(GİH)
(TH)
(YH)
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5-) Sunulan Hizmetler
Yazı İşleri Müdürlüğü;







Belediye Meclisi Hizmetleri
Belediye Encümeni Hizmetleri
Gelen-Giden Evrak kayıt ve Dağıtım Hizmetleri
Birimler Arası Koordinasyon Gerektiren Yazışma Hizmetleri
Evlendirme Hizmetleri.
Hukuk birimimiz Belediyemizin resmi kurum ve kuruluş mükelleflerin açtığı
davaların takibi ve belediyemizin açacak olduğu tüm davalardaki takip işlerini
yürütmek.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü;

 Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik; toprak kalitesi, su kalitesi ve hava
kalitesi çalışmalarının yürütülmesi.
 Katı ve tıbbi atıkların, yönetimi için, ilgili tesislere/kuruluşlara gönderiminin
sağlanması.
 Halkın daha nezih ve sağlıklı ortamlarda plajlardan yararlanabilmesi için Mavi
bayraklı plaj ve tesislerin mevcut kriterleri taşımasını sağlar ve halkın güvenliği
açısından denizlerdeki tedbirleri sağlar.
 Halkın refah ve huzuru açısından gürültü kirliliğine neden olan tesisi, işletme, v.b
kurumların denetimini ve gerekli Kurumlarla yazışmalarını sağlar.
 Çevre denetimleri yapar.
 Halka çevre bilincini aşılamak için etkinlik ve eğitimler düzenler.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü;
 İmar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış, mülkiyeti Dikili Belediyesine ait alanlarda
park, spor sahası, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerinin
planlanması, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve halkın
kullanımına sunulması,
 Belediyemiz sorumluluğundaki parklar ve yeşil alanların bakımının yapılması ve
sürekliliğinin sağlanması,
 Çevre Düzenlemesi: Dikili İlçe sınırları dahilinde ve meri imar planında yeşil alan ve
park olarak ayrılan kamuya ait her türlü arazi veya arazi parçalarının peyzaj mimarisi
prensiplerine uygun planlanması, plan ve projelerinin uygulanarak çimlendirilip
bitkilendirilerek, halkın kullanımına sunulması ve bu alanların bakım idame ve
geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetler.
 Park Düzenlemesi: Dikili İlçe sınırları dahilinde ve meri imar planında yeşil alan ve
park olarak ayrılan kamuya ait her türlü arazi veya arazi parçalarının peyzaj
mimarisine uygun projeler yaparak buralarda çimlendirme, bitkilendirme, aydınlatma,
çocuk oyun alanı, oturma grupları, yürüme yolları ve spor alanları tesisi, sulama
sistemlerinin kurulması, bu alanların çevresine duvar veya korkuluk yapılmasına
ilişkin tüm çalışmalar.
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 Bitkisel Üretim Çalışmaları: Park ve Çevre düzenlemelerinde kullanılan bitkisel
malzemeden satın alma yoluyla elde edilenlerden başka veya bunlara ilave olarak
Müdürlük imkanlarıyla yapılan çelikle, aşıyla ve tohumla yapılan üretim ve yetiştirme
çalışmalarının tümü.
 Metal ve Ahşap İmalat: Müdürlük görev ve sorumlulukları gereği ihtiyaç duyulan ve
satın alma yoluyla elde edilen; yarı mamul demir-çelik ve ahşap ürünlerinin imalat ve
montajının yapılması.
 Bakım Çalışmaları: Dikili sınırları dahilindeki tüm park, yeşil alan, çocuk oyun alanı,
ağaç, çim, aydınlatma, spor tesisleri, yürüme yolları, çit bitkileri ve mevcut fidanların
; budama, biçme, çapalama, elektrik tesisatı yapma, ampul değiştirme, boyama,
gübreleme, ilaçlama, parke ve bordür tamiri, zemin kaplama çalışmaları, sulama
sistemlerinin ve havuzların kurulumuyla tesisatın bakımı, bank tahtalarının değişimi,
park ve yeşil alanların günlük temizliği, yabani ot mücadelesi vb. hizmetlerin
yürütülmesi ile ilgili çalışmalar.
 Aydınlatma Çalışmaları: Dikili sınırları içindeki tüm meydanların, refüjlerin,
parkların ve gerekli görülen cadde ve sokaklarda yüksek aydınlatma, dekoratif
aydınlatma ve kataner aydınlatma sistemini yapmak ve bunların devamlılığının
sağlanması vb. çalışmalar.
 Her yaştan ilçe halkına sağlıklı yaşam ve sportif amaçlı yürüyüş parkurları, spor
sahaları ve spor bahçeleri tesis edip bunları kullanımda tutmayı sağlar.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü;
 Belediyemizin ihtiyaç duyduğu taşınmaz malları kiralamak ve ihtiyaç sahibi
müdürlüğe teslim etmek.
 Kiraya verilmesi gereken taşınmaz mallarımızın kiraya verilmesi hizmetini yapmak.
 Belediyemiz adına satın alınması gereken taşınmaz malı satın alarak ilgili
müdürlüklerin kullanım ve tasarruflarına sunmak.
 Satılması gereken Belediyemiz taşınmaz mallarının satış işlemlerini yapmak.
 Fen İşleri Müdürlüğü’nün ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarına ve
bütçeye uygun olarak hazırlanan Stratejik plan kapsamında kamulaştırılması gereken
taşınmaz malları kamulaştırarak ilgili müdürlüklerin kullanım ve tasarrufuna
sunmak.
 Kamulaştırmasız el atmalardan dolayı mahkeme kararlarına göre kamulaştırma
karşılığı tazminatları ödemek.
 Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yetki ve tasarrufu
altındaki alanlara yapılan işgallerden, ilgili müdürlükçe tasfiyesi zorunlu
bulunmayanlara ecrimisil uygulamak.
 İmar Affı (2981) Kanunu kapsamında tapu tahsis belgesi sahiplerine, tapularının
verilmesini sağlamak.
 Dikili ilçesindeki tasfiyesi gereken işgal niteliğindeki gecekondu sahiplerinin,
Gecekondu (775) Kanunu kapsamında hak sahiplikleri taleplerini değerlendirmek ve
sonuçlandırmak.
 Emek Evler bölgesindeki tasfiye edilen gecekondu sahiplerinin 2981 veya 775 sayılı
yasa kapsamında hak sahipliklerini değerlendirip, hak sahipliği kesinleşenlere Emek
Evler projesinde üretilen konutlardan tahsis yapılmasını sağlamak.
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 Defterdarlık tarafından 4706 sayılı Yasa kapsamında kullanıcısına satılmak üzere
Belediyemize devredilen taşınmaz malları tasfiye etmek.
 İmar (3194) Kanununun 17. Madde kapsamında artık nitelikteki taşınmaz malları
şuyulu parsel maliklerine ve imar parselindeki Belediyemize ait hissenin diğer
hissedarlarına satışını yapmak.
 Tapu Müdürlüğündeki iş ve işlemlerde Belediye Başkanı adına yürütüp
sonlandırmak.
Fen İşleri Müdürlüğü;
 İlçemiz genelinde yapılan asfalt kaplama ve yama işleri,
 Dikili Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yerel yöneticilik anlayışı ile halkımızın ve
kentimizin sorunlarını bir bütünlük çerçevesinde değerlendirip en kısa sürede kalıcı
imalatlar yaparak kentlimizin huzur ve esenlik içinde yaşamasını sağlamak amacını
kendisine ilke edinmiştir.
 Dikili Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı
şekilde karşılamak amacıyla ilçemizde bulunan cadde ve sokakların düzenleme
çalışmalarını yaparak yeşil alanlar oluşturmak, tarihi dokunun ve kültür varlıklarının
korunması ile geleceğe taşınmasını sağlamak, hizmet binalarını teknolojik ve
ekonomik gelişmeler doğrultusunda yenilemek, ilgili kanunlar çerçevesinde
güçlendirme çalışmaları yapmak, yeni sosyal kültürel hizmet tesisleri inşa etmek,
yeni muhtarlık ofisleri kurmak ve mevcut olanları talepler doğrultusunda yenilemek,
ilçemizde bulunan okulların bakım ve onarımlarını yapmak, dini tesis alanların ve
binaların bakım ve onarım gibi yapım işlerini, ilgili yasaya uygun mal hizmet ve
yapım ihaleleri düzenleyerek gerek yüklenicilerle, gerekse kendi araç gereç ve
çalışanlarıyla gerçekleştirir.
 Dikili Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, diğer müdürlüklerden (İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü) gelecek istekler doğrultusunda tehlikeli, kaçak ve
kamulaştırılması yapılan binaların hukuki işlemlerin tamamlanmasından sonra yıkım
gerektiren yapılarda, ilgili müdürlükler ile koordineli olarak gerekli ekip ve araçların
temini sağlanarak yıkım çalışmasını yapar.
 Belediyemiz bünyesinde ilçe sınırları içerisinde 30 Mahalleye ait 115 adet cadde, 1
adet bulvar, 13 adet meydan, 2518 adet sokaklara ait yol yapım, bakım, onarım ve
kamu kuruluşlara ait binaların tamirat-tadilat işleri, müdürlüğümüz tarafından
yapılmaktadır.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;
 Dikili Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; başta İmar Kanunu ve Yapı
Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği,6306 Sayılı Afet Riski
Altındaki kalan alanlar,
 Mevzuat hükümlerine göre 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu olmak üzere; Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları ile ilgili 3621 sayılı kıyı
Kanunu, 4856 sayılı çevre Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma
Kanunu,3194 sayılı İmar Kanunu, 5711 sayılı yasa ile değiştirilen 634 sayılı kat
mülkiyetinde değişiklik yapılmasına dair Kanun ve mevzuat hükümleri ile imar
planlama karar ve plan notları otopark yönetmeliği ile belirlenmiş yetki görev ve
sorumluluklar ile hizmet yürütmektedir.
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 Müdürlüğümüzün Yetki Alanı; Müdürlüğümüz Belediyemize ait yukarıda sayılan
görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dâhilinde yetkilidir.
 Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen
sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve
başkan yardımcısına karşı sorumludur.
 Kentimizin daha sağlıklı gelişebilmesi amacıyla yapı kontrol ekiplerimiz tarafından
İlçe genelinde yapılan gerek rutin kontroller gerekse şikâyet dilekçeleri
değerlendirilerek 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre yasal
işlemlere başlanmaktadır.
 Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenerek binaların yasal anlamda kullanılır hale
getirilmesi sağlanmaktadır.
 Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin İlçemiz kapsamında kusursuz bir şekilde
uygulanabilmesi için İlçemize ait Numarataj bilgilerinin güncellenmesi amacı ile İlçe
sınırlarımız kapsamında bulunan tüm sokak levhaları sokakların yönlerini de
belirleyecek şekilde arazide uygulanmaktadır.
 Ayrıca dış kapı numaralarının tamamı Müdürlüğümüz tarafından güncellenerek; yeni
Numarataj Krokileri oluşturulmaktadır. Bu işlemler neticesinde; İlçemiz kapsamında
nüfus sayım işleminin daha gerçekçi bir şekilde yapılması için gereken altyapı
Müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır.
Zabıta Müdürlüğü;
İlçenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri;
 1) Belediye sınırları içinde ilçenin düzenini, ilçe halkının huzurunu ve sağlığını
sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca
yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut
diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi
tabii olan görevleri yapmak.
 3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak
ve sonuçlarını izlemek,
 4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak
törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
 5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak,
tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
 6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı
hususları yerine getirmek.
 7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca Belediye Meclisi ve
Encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli
işlemleri yapmak.
 8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Belediyeden izin
almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında
kanuni işlemleri yapmak.
 9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve :Belediye idaresinin bu
konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim
etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa
bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
 10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi
çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem
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yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi
bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli
kanuni işlemleri yapmak.
11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre
çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve
Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve
sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma,
taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri
yerine getirmek.
13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya
harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında,
işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve
kanuni işlem yapmak.
14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası
Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri
Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli
ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre,
yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu
araştırması yapmak.
15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin
verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine
yardımcı olmak.
16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları
içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci
Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin
Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve
Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını
yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve
su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili
yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız
ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini
kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi
ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli
ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı
alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını
uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
21) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki
Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda
yardımcı olmak.
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 22) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine
getirmek.
 23) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek,
kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara
uğratılmalarına meydan vermemek.
 24) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili
emirlerini yerine getirmek.
İmar İle İlgili Görevleri;
 1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
 2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre
belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen
arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri
kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik
çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade
edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak,
yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan
inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının
yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem
yapmak.
 3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya
meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının
gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
 4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa
göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları,
izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
Sağlık İle İlgili Görevleri;
 1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve
5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin
uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli
personele yardımcı olmak.
 2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem
yapmak.
 3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
 4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak,
çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
 5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak
satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla
zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
 6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler
gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin
açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller
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yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili
personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun
olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları
tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban
kesilmesini önlemek.
8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre
çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh
sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi
müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda
kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili
yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan
ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon
altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken
hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek
şekilde imhasını yaptırmak.
10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan
ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe
şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek,
bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere,
zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer
gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların
talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni
işlemleri yapmak.
Trafik İle İlgili Görevleri;

 1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye
sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve
tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak
düzenlemek.
 2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde
işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve
tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
 3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol,
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken
denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
 4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden Belediye
Başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek.
 5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
 6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
 7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman
tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
 d) Yardım Görevleri;
 1) İlçenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
 2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin
gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
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 3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç
kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü;
 Kent halkının kültürel ve sanatsal gereksinimini karşılamak adına; ulusal ve
uluslararası seminerler, paneller, konserler, konferanslar, sergiler, festivaller planlar
ve uygular. Yaptığı çalışmalarla ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ortak
projeler geliştirir, uygular ve yönetir Belediye Tiyatrosu, Gençlik ve Çocuk Müzik
Orkestralarının kurulması ve yürütülmesine ilişkin çalışmalar ve işbirliklerini yapar.
Belediye konservatuarı kurulması için çalışmalar yapar.
 Kültür Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Kütüphanelerin ve sanat atölyelerinin
işleyişini takip eder; bunlarla ilgili tüm iş ve işlemleri koordine eder.
 Kentin barındırdığı kültür ve sanat dinamiklerine mekan sağlar, nitelikli etkinlikler
için aydınlar, sanatçılar, kültür sanat insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları
ile iş birliğine gider.
Temizlik İşleri Müdürlüğü;
 İlçe genelinde yerüstü ve yeraltı çöp konteynerlerinde biriken çöplerin toplanması ve
sürekli boş kalmalarının sağlanması, belli periyotlarla bu yerüstü ve yeraltı çöp
konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi,
 Müdürlüğümüze vatandaşlarımız tarafından yapılan çöp, temizlik, süpürme ve moloz
atıklarının kaldırılması ile ilgili talep ve şikâyetler çözümlenmesi ve geri dönüşleri
yapılması.
 Müdürlüğümüz 2016 yılında standart hizmetleri yanı sıra yeni sorunlarla mücadele
etme ve hizmet yürütmeye devam etmiştir. Özellikle göçmen sorununun Dikili
İlçemize yansıyan yüzü; kaçakların arkalarında bıraktıkları yiyecek, giyecek ve
eşyalarının arta kalanın dağılan sahadan temizlenmesi, araç girmeyen yerlerde insan
gücüyle temizliğin sürdürülmesi, kaldıkları kamu alanlarının hijyeninin sağlanması
personel ihtiyacı sağlanmıştır.
 Belediyemiz Temizlik İşleri Süpürge Personeli: Yaz aylarında 06.00-11.00 13.0016.00 Kış aylarında 08.00-11.00 13.00-16.00 saatleri arasında çift çay molası
dahilinde çift vardiya şeklinde haftanın yedi günü çalışmaktadır.
 Belediyemiz Temizlik İşleri Çöp Aracı Personeli: 08.00-12.00
13.00-17.00
saatleri arasında çift çay molası dâhilinde çift vardiya şeklinde haftanın yedi günü
çalışmaktadır.
 Belediyemiz Temizlik İşleri Büro Personeli: Yaz aylarında 08.30-12.00 13.0017.30 Kış aylarında 08.00-12.00 13.00-17.00 saatleri arasında uygulaması yanı
sıra yeni bir denemeyle 08.00-12.00 /13.00-16.15 saatleri arasında çift çay molası
dahilinde çift vardiya şeklinde haftanın yedi günü çalışmaktadır.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü;
 Yeni atama, nakil ya da açıktan atama yoluyla göreve başlayan memur personelin,
sözleşmeli çalıştırılan personelin işe giriş işlemlerini yapmak.
 Kurumumuzda görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli personele ait özlük, maaştahakkuk ve bordrolama işlemlerini yürütmek.
 Kadro ihdas, derece ve unvan değişikliği işlemlerini yapmak.
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 Personelin eğitim ihtiyaçları tespit ederek, hizmet içi eğitim programlarına ve kurum
dışında yapılan seminer&toplantılara katılımını sağlamak.
 Disiplin Kurulu oluşturmak ve Kurul Kararlarını uygulamak.
 İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını takip etmek.
Mali Hizmetler Müdürlüğü;












Belediye bütçesini hazırlayıp uygulamak,
Kesin hesabın çıkartılması,
Tüm mali işlemlerin kayıt altına alınması,
Belediye gelirinin takibi ve tahsilini yapmak,
Belediye giderlerinin takibini yapmak,
Muhasebe kayıtlarının tahakkuk esaslı oluşturulmasını sağlamak,
Ön mali kontrol işlemlerini yürütmek.
Donanım Hizmetleri
Otomasyon Hizmetleri
İntranet ve İnternet Hizmetleri
Teknik Destek Hizmetleri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü;

 Belediye hizmet birimlerinin ve belediye personelinin görevlerini verimli bir şekilde
yürütmesi için gerekli önlemleri almakta ve uygulamaktadır. Birimlerin fiziki
koşullarını sürekli olarak iyileştirmek amaçlı makine, teçhizat ve tefrişatın
bakımlarını yapmaktadır. İlçe sınırları içerisindeki ibadethanelerin temizliği,
başkanlık binası ve ek hizmet birimlerinin temizlik hizmeti karşılanmaktadır.
 Ayrıca müdürlükler adına satın alma işlemlerini gerçekleştirip ihale işlem dosyalarını
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun bir şekilde hazırlanması, tüm
müdürlüklerce hazırlanan ihale dosyalarının ihale komisyon işlemleri de
Müdürlüğün görevleri arasındadır.
 Belediye hizmet binamız ve ek hizmet birimlerinin, temizlik ve düzenini sağlandı.
 Belediye içi ve dışı iletişimde kullanılan telefon ve telsiz sisteminin kurulması ve
bakımının yapılmasını sağlandı.
 Vatandaşlarımıza götürülen hizmetlerin aksamaması hususunda; mahalle
muhtarlıklarımızın elektrik, su doğalgaz, ADSL, telefon giderlerinin
Müdürlüğümüzce karşılanmasını sağlandı.
 Halkımıza yönelik, belediyemizin sosyal kültürel etkinlik duyurularının yapılması
hususunda; pankart ve afişlerin asılması, etkinlik alanın hazırlanması sahne ve ses
düzeninin kurulması sağlandı.
 İlçemizdeki okulların yıl içinde 1 kez olmak üzere temizlik malzemesi ihtiyacı
karşılanmış olup, malzeme kullanıma göre takviye yapılması sağlandı.
 Vatandaşlarımızdan gelen dilekçeler doğrultusunda (cenaze, mevlit, düğün vb.) masa
sandalye temini sağlamak.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü;
 Muhtarlardan ve Mahallelerimizdeki vatandaşlardan gelen talep, istek, şikayet ve
sorunlara daha hızlı çözüm bulmak için Kamu kurumları ve Belediyemiz
Birimleriyle koordinasyonu sağlayarak sorunları kısa sürede çözümlendirmek.
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Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,
Belediyenin genel işleyişi çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını
yürütmek,
Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve
işbirliğini sağlamak,
Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar
hazırlamak.
Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye
yönelik tedbirleri almak,
Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri
zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında
zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlamak,
Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunmak,
Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit etmek, kendi
imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halletmek, üst
kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar
doğmadan amirine müracaat etmek,
Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırmak,
düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri almak,
Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve
değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim etmek
ve/veya ettirmek, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak,
Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği
yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca
anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlamak,
Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak
amacıyla mer'i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla
yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun
yaptırılmasını sağlamak,
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü;

 Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan tüm kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği,
vatandaş memnuniyetine uygun standartlar gözetmek.
 Şafak Pavey Gençlik Merkezinde gençlerimize kitap kültürünü aşılamak.
 Sosyal Tesisimizde halka kaliteli, temiz hizmet sunmak.
 Gülkent Cafe de yaz ve kış mevsiminde halka hizmet sunmak.
 Sezonluk açılan beach ve cafelerde Dikiliye özgü sahiliyle hizmetin birleşmesi.
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6-) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Yönetim;
Kurumumuz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemler 5393 sayılı Belediye Kanunu,
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Yönetim yapımız
Meclis, Encümen, Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve diğer çalışanlardan oluşur.
Belediye Başkanı Üst Yönetici olarak Belediye faaliyetlerinin amaç ve politikalara,
kalkınma planına, programlara, stratejik plana, performans programına ve mevzuata uygun
olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
elde edilmesini ve kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde
edilebilirliğini sağlamayı amaçlayarak görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden
Belediye Meclisine karşı sorumludur.
2016 yılı Belediyemiz Bütçesi Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri
çerçevesinde performansa dayalı bütçeleme anlayışına uygun, stratejik planlarda yer alan
misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu, kaynaklarınbu amaç ve hedefler
doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını hedefleyerek hazırlanmış ve uygulanmıştır.
Belediyemizin düzenlilik ve performans açısından dış denetimi Sayıştay
Başkanlığınca; idari iş ve işlemlerinin hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından
denetimi ise İçişleri Bakanlığınca yapılmaktadır.
İç Kontrol;
Dikili Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şefliği 2013 yılında
iç kontrol çalışmalarına başlamıştır. İç kontrol çalışmalarında ulaşılmak istenen hedef
kapsamlı olduğundan çalışma öncesi planlar da kapsamlı olmuş ve uzun mesai harcanmıştır.
İç kontrol çalışmaları kapsamında belediye bünyesinde çalışacak personeller detaylı
bir çalışmayla seçilmiş ve her birinin belediye süreçlerine hâkim, ayrıca görev bilincine
sahip personeller olmasına dikkat edilmiştir.
Amacımız Dikili Belediyesi’nde yürütülen her bir işin süreç bazlı olarak modelini çıkarmak
olduğu için, iç kontrol ekibi çalışanları belediyenin bütününde kendi sorumluluklarında
bulunan süreçlerdeki çalışmalarını yürütmüşlerdir.
İç kontrol ve süreç çalışmalarının canlı örneklerini görebilmek adına Türkiye’de özellikle
süreç çalışmaları konusunda çalışmalarını ilerletmiş belediyelere ziyaretler gerçekleştirilmiş
ve çalışanların deneyimlerinden faydalanılmıştır. Bu sayede iç kontrol ve süreç
çalışmalarında karşılaşılabilecek sorunların önceden tahmini yapılabilmiş, risk faktörleri
minimuma indirilmiştir.
İç kontrol sistemi belediyemizin hedeflerine ulaşması ve misyonlarını
gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi
amacıyla uygulanan süreçtir. İç kontrol, belediyemizin sürekli değişen çevre koşulları,
hizmet alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan
veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirecektir.
İç kontrol çalışmalarında, hem çalışma ekibinin hem de yönetimin kabul ettiği bazı
unsurlar şunlardır;
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 İç kontrol bir süreçtir. Bunun anlamı iç kontrolün ulaşılmaya çalışılan bir amaç
olmadığıdır. İç kontrolün süreç olması, aynı zamanda bir sonuç olmadığı anlamına
da gelir. Bu süreç sonuca ulaşmak için kullanılan bir araçtır.
 İç kontrol insanlardan etkilenir. Bu süreç sadece politika kuralları, el kitapları ve
talimat metinleri değildir. Kurumun her seviyesinde yer alan insanlar iç kontrolün
bir parçasıdır ve uygulanmasından sorumludur.
 İç kontrol Belediyemizin hedeflerine ulaşılmasında üst yönetime ve idarecilere
sadece makul bir güvence sağlar.
Kurum, hedefine doğru ilerlerken iç ve dış etkenlere maruz kalır. Kurumun bir parçası olan
çalışanlar iç etkenlere örnek olarak gösterilebilir. Kişilerin karakter özellikleri, ahlaki
değerleri ve yetkinlikleri iç kontrolün etkinliği ile doğrudan ilgilidir. İç kontrol ile insanların
içsel özelliklerini tamamen kontrol etmek mümkün değildir. Dış etken olarak gösterilebilecek risklerin ki buna ekonomik kriz örnek verilebilir, bir kısmını da tamamen kontrol
etmek imkânsızdır. Bu nedenle iç kontrol kurum için kesin bir güvence değil, makul bir
güvence sağlar.

Belediyemizin iç kontrol sayesinde ulaşılabilecek başlıca dört hedefini şu şekilde
belirtebiliriz;





Faaliyetlerin etkin ve verimli olması
Mali raporların güvenilirliği
Yürürlükteki mevzuata uyum
Varlıkların korunması

Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, Belediyemizin; hedeflere ulaşma
düzeyi, performansı, fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir.
Mali raporların güvenilirliği, geçici ve özetlenmiş raporları da içeren güvenilir hesap
raporlarının hazırlanması, mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara
alınması ve yayınlanması, konu ile ilgili diğer bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi
konuları içerir. Yürürlükteki mevzuata uyum, kurumun hedeflerine ulaşmak için
yürüttüğü faaliyetlerin yasal prosedüre uygun olmasını sağlamak üzere yapılması
gereken uyum çalışmaları ile ilgilidir. Varlıkların korunması ise belediyemizin sahip
olduğu tüm varlıkların güvence altına alınmasını içerir.
İç kontrol sistemi belediyemizin farklı etkinlik seviyelerinde faaliyet gösterir.
İç kontrol faaliyetlerinin ne kadar etkin yürütüldüğü:
 Üst yönetim ve idarecilerin, belediyeyi, belediyenin hedeflerine ulaşılması için
yapılan faaliyetlerin kapsamını, faaliyetlerin yer aldığı çevreyi ve karşılaşılacak
riskleri anlamalarına,
 Çalışanların iç kontrolün uygulanmasına yönelik sorumluluğa, gerekli bilgiye,
yeteneğe ve yetkiye sahip olmalarına,
 Yayınlanan mali raporların güvenilir bir biçimde hazırlanmasına,
 Yasa ve yönetmeliklerle uyumun sağlanabilmesine bağlıdır.
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İç kontrolün etkinliğinde en büyük rolü yönetim üstlenecektir. İdareciler iç
kontrol sisteminin etkili bir biçimde işlediğinin güvencesini verebilmek için uygun
politikalar oluşturmalı ve güvence sağlamalıdırlar. İç kontrol uygulanırken, hedeflere
ulaşılmasını etkileyecek belirsizlikler öngörülmeli ve önlemler alınmalıdır; yani
idareciler risk yönetimi konusunda da sorumlu olacaklardır.
İç kontrol çalışma ekibi tüm bu amaçları yerine getirmek için belediyeye ait tüm
süreçleri ve bu süreçlere ait riskleri belirme çalışmasına başlamıştır. Belirlenen “dead line”
tarihine kadar çalışmalarını yürütecek olan personeller, Strateji Geliştirme şefliğine haftalık
olarak çalışmalarını raporlamaktadırlar.
Belediyemizde stratejik planda belirlenen alanlar temel alınarak oluşturulan ana
süreçler, süreçler ve detay süreçlere ayrılarak kurumumuzun tüm işlerini kapsayan bir hâl
almıştır. Detay süreçlere ait iş akışlarının çizilmesi ile birlikte, belediyemizde yapılan tüm
işlere ait işlem basamakları belirlenmeye başlanmış ve bu sayede iç kontrol çalışmaları ile
ulaşılmak istenen noktalara daha rahat ulaşmanın yolu açılmıştır.
Detay süreçlerin belirlenmesi ile birlikte ortaya belediye süreç haritası çıkmış ve bu
sayede belediye genelinde yapılan tüm işlerin gruplanması sağlanmıştır. Aynı gruba ait
detay süreçlerin ortak riskler barındırabileceği gerçeğinden dolayı bir süreçten bir personelin
sorumlu olması sağlanmış bu sayede süreçler üzerindeki hâkimiyet oranı arttırılmıştır.
Tüm bunlara ek olarak İç Kontrol Eylem Planında güncelleme yapılmış olup,
öngörülen eylemlerin müdürlük bazlı çıktı ve sonuçları 2016 yılında kontrol edilmiştir.
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II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1-) Bütçe Uygulama Sonuçları
Dikili Belediye’sinin 2016 mali yılı gider bütçesi 61.000.000,00 TL, gelir bütçesi
61.000.000,00 TL, öngörülmüştür. Mali yılsonunda Gider Bütçesi 41.987.784,47-TL, Gelir
Bütçesi 38.273.548,26-TL olarak gerçekleşmiştir.
Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
Bütçe İle Tahmin
Edilen

Açıklama

Gerçekleşme

Oran
%

Bütçe Gelirleri

61.000.000,00

38.273.548,26

62,74

Bütçe Giderleri

61.000.000,00

41.987.784,47

68,83

2-)Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Gelir Bütçesi
2016 mali yılı gelir bütçesi net 61.000.000,00 TL tahmin edilmiş, yılsonunda 38.821.962,08TL tahsilat yapılmış, yapılan tahsilatlardan 548.413,82 TL red ve iade yapılarak net
38.273.548,26 TL gelir tahsil edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 62,74’tür.
2016 mali yılı gelir bütçesinin tahmin ve gerçekleşme oranları;
Gelirin
Kodu

Açıklama

I
01
03

04
05
06
08
09

Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve
Mülkiyet
Gelirleri
Alınan Bağış
ve Yardımlar
ile Özel
Gelirler
Diğer Gelirler
Sermaye
Gelirleri
Alacaklardan
Tahsilatlar
Red ve
İadeler(-)
Genel Toplam

Bütçe ile
Tahmin
Edilen
TL

2016 Yılı
Tahsilatı
TL

Tahsilattan
Red ve
İadeler
TL

2016 Yılı Net
Tahsilatı

Tahs.
Oranı

TL

%

31.879.750,00

16.726.438,08

233.247,22

16.493.190,86

52,50

4.128.050,00

6.801.715,52

270.606,27

6.531.109,25

100

842.100,00

264.148,00

0,00

264.148,00

31,4

17.349.300,00

12.114.773,92

44.560,33

12.070.213,59

69,80

6.809.200,00

2.914.886,56

0,00

2.914.886,56

42,80

2.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

0,00

0,00

0,00

100

61.000.000,00

38.821.962,08

548.413,82

38.273.548,26

62,74
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Gider Bütçesi
Ekonomik sınıflandırmaya göre;
2016 mali yılı gider bütçesi 61.000.000,00 TL tahmin edilmiş ve geçen yıldan devreden
ödeneğimiz bulunmamaktadır. Yılsonunda 41.987.784,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Gider
Bütçesinin gerçekleşme oranı % 68,83’dür. 2016 mali yılında gider bütçesini ekonomik
sınıflandırma düzeyinde incelediğimizde, toplam bütçe giderinin 10.353.918,52 TL ile %75
’si Personel Giderleri, 1.526.836,64 TL ile % 54’ini Sosyal Güvenlik Primi Giderleri,
25.802.131,24TL ile % 74 ’ünü Mal ve Hizmet Alımları, 461.077,72 TL ile % 76’sı Faiz
Giderleri, 1.523.040,45 TL ile % 81’i Cari Transferler, 2.320.779,90TL ile %31’i Sermaye
Giderlerin oluşturmaktadır.

Dikili Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Gider Kesin Hesabı
EKO.
İLK
DÜZEY
I
01

02

03
04
05
06
09

AÇIKLAMA

PERSONEL
GİDERLERİ
SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMUNA
DEVLET PRİMİ
GİDERİ
MAL VE HİZMET
ALIMI
GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ
TRANSFERLER
SERMAYE
GİDERLERİ
YEDEK
ÖDENEKLER
Genel Toplam

Bütçe İle Verilen
Ödenek

Net Ödenek
Toplamı

Bütçe Gideri
Toplamı

Gerçekleşme
Oranı

TL

TL

TL

%

13.153.000,00

13.637.000,00

10.353.918,52

75

2.775.000,00

2.811.000,00

1.526.836,64

54

33.211.500,00

34.655.500,00

25.802.131,24

74

500.000,00

600.000,00

461.077,72

76

1.182.500,00

1.858.500,00

1.523.040,45

81

5.893.000,00

7.438.000,00

2.320.779,90
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4.285.000,00

0,00

0,00

61.000.000,00

61.000.000,00

41.987.784,47

68,83

Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre;
2016 mali yılında gider bütçesini fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde incelediğimizde,
toplam bütçe giderinin 61.000.000,00TL ile %42,78’ini Genel Kamu Hizmetleri,
11.447.670,92 TL’ i le %3,87 ’si Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, 6.029.138,62 TL ile
%2,04’ü Ekonomik İşler ve Hizmetler, 42.222.974,79 TL ile % 14,26’sı Çevre ve Koruma
Hizmetleri, 71.355.603,42 TL ile % 24,10’u İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri,
6.211.509,69 TL ile % 2,10’u Sağlık Hizmetleri, 30.054.490,53 TL ile % 10,15’i Dinlenme
Kültür ve Din Hizmetleri, 2.069.308,05 TL ile % 0,70’i Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır.
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FONKS
. SINIF.

Bütçe İle
Verilen
Ödenek
TL

AÇIKLAMA

I
01
04
05
06

08

GENEL KAMU
HİZMETLERİ
EKONOMİK İŞLER
VE HİZMETLER
ÇEVRE KORUMA
HİZMETLERİ
İSKAN VE
TOPLUM REFAHI
HİZMETLERİ
DİNLENME,
KÜLTÜR VE DİN
HİZMETLERİ
Genel Toplam

Net Ödenek
Toplamı

Bütçe Gideri
Toplamı

Gerçekleşme
Oranı

TL

TL

%

32.038.500,00

30.107.500,00

24.980.392,21

82,97

7.459.000,00

6.365.000,00

4.367.526,36

68,61

4.395.027,00

4.440.527,00

2.690.357,66

60,58

15.654.000,00

18.374.000,00

8.691.757,51

47,30

1.451.473,00

1.712.973,00

1.257.750,73

73,42

61.000.000,00

61.000.000,00

41.987.784.47

68,83

2016 mali yılı gider bütçesinin kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri ve bütçe
giderleri dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;
KURUM
SAL
AÇIKLAMA
SINIF.
46
BELEDİYE

Bütçe İle
Verilen Ödenek

Net Ödenek
Toplamı

Bütçe Gideri
Toplamı

61.000.000,00

61.000.000,00

41.987.784,47

4635

İZMİR İLİ

61.000.000,00

61.000.000,00

41.987.784,47

463514

DİKİLİ BELEDİYESİ

61.000.000,00

61.000.000,00

41.987.784,47

46351402

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İMARve ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.835.0000,00

2.485.000,00

2.143.027,63

766.000,00

1.183.000,00

1.052.803,49

8.330.000,00

4.749.000,00

3.716.105,92

610.0000,00

647.000,00

490.634,98

1.023.500,00

969.000,00

241.726,18

8.328.000,00

10.419.000,00

8.248.390,00

1.229.000,00

1.414.000,00

897.824,88

10.465.000,00

6.799.000,00

4.118.189,93

3.962.000,00

10.161.000,00

3.675.742,70

1.451.473,00

1.712.973,00

1.257.750,73

3.371.527,00

3.471.527,00

2.448.631,48

9.230.000,00

7.829.000,00

7.098.296,91

2.305.000,00

2.386.000,00

2.057.667,95

634.500,00

409.500,00

173.465,33

7.459.000,00

6.365.000,00

4.367.526,36

46351405
46351434
46351431
46351435
46351404
46351440
46351439
46351438
46351450
46351403
46351448
46351432
46351421
46351449

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTARLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME VE İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Toplam
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BİLANÇO
AKTİF
1 DÖNEN VARLIKLAR
A HAZIR DEĞERLER
100 KASA HESABI
ALINAN ÇEKLER
101 HESABI
102 BANKA HESABI
VERİLEN ÇEKLER VE
GÖNDERME
103 EMİRLERİ HES

2016 YILI
21.136.319,38
1.767.601,84
0,00
0,00
910.193,70

0,00

104 PROJE ÖZEL HESABI

0,00

105 DÖVİZ HESABI
DÖVİZ GÖNDERME
106 EMİRLERİ HESABI ( - )
DİĞER HAZIR
108 DEĞERLER HESABI
BANKA KREDİ
KARTLARINDAN
109 ALACAKLAR HESA
MENKUL KIYMET VE
B VARLIKLAR
MENKUL VARLIKLAR
117 HESABI
DİĞER MENKUL
KIYMET VE
118 VARLIKLAR HESABI
FAALİYET
C ALACAKLARI
GELİRLERDEN
120 ALACAKLAR HESABI
GELİRLERDEN
TAKİPLİ ALACAKLAR
121 HESABI
GELİRLERDEN
TECİLLİ VE TEHİRLİ
122 ALACAKLAR H
VERİLEN DEPOZİTO
VE TEMİNATLAR
126 HESABI
DİĞER FAALİYET
127 ALACAKLARI HESABI
KURUM
D ALACAKLARI
KURUMCA VERİLEN
BORÇLARDAN
132 ALACAKLAR H

0,00
0,00
0,00

PASİF
KISA VADELİ YABANCI
III. KAYNAKLAR
KISA VADELİ İÇ MALİ
A BORÇLAR
300 BANKA KREDİLERİ HESABI
KAMU İDARELERİNE MALİ
303 BORÇLAR HESABI
CARİ YILDA ÖDENECEK
304 TAHVİLLER HESABI
KISA VADELİ DİĞER İÇ
309 MALİ BORÇLAR HESABI
KISA VADELİ DIŞ MALİ
B BORÇLAR
CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ
310 MALİ BORÇLAR HES
C FAALİYET BORÇLARI
BÜTÇE EMANETLERİ
320 HESABI

2016 YILI
32.739.668,87
2.447.609,37
2.447.609,37
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
7.637.006,71
7.637.006,71

0,00

BÜTÇELEŞTİRİLECEK
322 BORÇLAR HESABI
EMANET YABANCI
D KAYNAKLAR
ALINAN DEPOZİTO VE
330 TEMİNATLAR HESABI

0,00

333 EMANETLER HESABI

5.471.397,43

10.779.151,35

E ALINAN AVANSLAR
ALINAN SİPARİŞ
340 AVANSLARI HESABI

0,00

857.408,14
0,00

0,00

10.196.826,69

572.391,74

9.932,92
0,00
0,00

0,00

TAKİPTEKİ KURUM
137 ALACAKLARI HESABI

0,00

E DİĞER ALACAKLAR

0,00

ALINAN DİĞER AVANSLAR
349 HESABI
ÖDENECEK DİĞER
F YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖDENECEK VERGİ VE
360 FONLAR HESABI
ÖDENECEK SOSYAL
361 GÜVENLİK KESİNTİLERİ HE
FONLAR VEYA DİĞER
362 KAMU İDARELERİ ADINA
KAMU İDARELERİ PAYLARI
363 HESABI
VADESİ GEÇMİŞ.
ERTELENMİŞ VEYA
368 TAKSİTLE
BORÇ VE GİDER
G KARŞILIKLARI

0,00
6.275.684,73
804.287,30

0,00

0,00

11.064.480,54

266.077,26
246.863,34
12.649,71

229.577,00

10.309.313,23
3.615.932,86
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KİŞİLERDEN
140 ALACAKLAR HESABI
F STOKLAR
İLK MADDE VE
150 MALZEME HESABI
TİCARİ MALLAR
153 HESABI
DİĞER STOKLAR
157 HESABI
G ÖN ÖDEMELER
İŞ AVANS VE
160 KREDİLERİ HESABI
PERSONEL
161 AVANSLARI HESABI
BÜTÇE DIŞI AVANS
162 VE KREDİLER HESABI
AKREDİTİFLER
164 HESABI
MAHSUP DÖNEMİNE
AKTARILAN AVANS
165 VE KRED
PROJE ÖZEL
HESABINDAN
166 VERİLEN AVANS VE A
DOĞRUDAN DIŞ
PROJE KREDİ
167 KULLANIMLARI AV
GELECEK AYLARA
H AİT GİDERLER
GELECEK AYLARA
AİT GİDERLER
180 HESABI
DİĞER DÖNEN
I VARLIKLAR
DEVREDEN KATMA
DEĞER VERGİSİ
190 HESABI
İNDİRİLECEK KATMA
DEĞER VERGİSİ
191 HESABI
SAYIM NOKSANLARI
197 HESABI

0,00
15.493,50
15.493,50
0,00
0,00
189.743,85
0,00
0,00
189.743,85
0,00

0,00

397 SAYIM FAZLALARI HESABI
DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ
399 YABANCI KAYNAKL
UZUN VADELİ YABANCI
4 KAYNAKLAR
UZUN VADELİ İÇ MALİ
A BORÇLAR

3.615.932,86
0,00
1.698.954,66
0,00
1.698.954,66
0,00
0,00
0,00
0,00
19.901.857,57

4.817.979,03

0,00

400 BANKA KREDİLERİ HESABI

4.817.979,03

0,00

KAMU İDARELERİNE MALİ
403 BORÇLAR HESABI

0,00

0,00

404 TAHVİLLER HESABI

0,00

8.384.328,84

UZUN VADELİ DİĞER İÇ
409 MALİ BORÇLAR HESAB
UZUN VADELİ DIŞ MALİ
B BORÇLAR

8.384.328,84

410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI

0,00

0,00
0,00

II. DURAN VARLIKLAR 171.796.077,44
MENKUL KIYMET VE
A VARLIKLAR
0,00
MENKUL VARLIKLAR
217 HESABI
0,00
DİĞER MENKUL
KIYMET VE
218 VARLIKLAR HESABI
0,00
FAALİYET
B ALACAKLARI
25.629,29
GELİRLERDEN
220 ALACAKLAR HESABI
25.629,29
222 GELİRLERDEN

KIDEM TAZMİNATI
372 KARŞILIĞI HESABI
DİĞER BORÇ VE GİDER
379 KARŞILIKLARI HESABI
GELECEK AYLARA AİT
H GELİRLER VE GİDER TAH
GELECEK AYLARA AİT
380 GELİRLER HESABI
GİDER TAHAKKUKLARI
381 HESABI
DİĞER KISA VADELİ
39 YABANCI KAYNAKLAR HES
HESAPLANAN KATMA
391 DEĞER VERGİSİ HESABI

0,00

C DİĞER BORÇLAR
ALINAN DEPOZİTO VE
430 TEMİNATLAR HESABI
KAMUYA OLAN
ERTELENMİŞ VEYA
438 TAKSİTLEND
D ALINAN AVANSLAR
ALINAN SİPARİŞ
440 AVANSLARI HESABI
ALINAN DİĞER AVANSLAR
449 HESABI
BORÇ VE GİDER
E KARŞILIKLARI
KIDEM TAZMİNATI
472 KARŞILIĞI HESABI
479 DİĞER BORÇ VE GİDER

0,00
0,00

0,00

7.667.844,18
0,00

7.667.844,18
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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226
227
C

232
D

240

241
247
E
250

251

TECİLLİ VE TEHİRLİ
ALACAKLAR H
VERİLEN DEPOZİTO
VE TEMİNATLAR
HESABI
0,00
DİĞER FAALİYET
ALACAKLARI HESABI
0,00
KURUM
ALACAKLARI
1.426.448,13
KURUMCA VERİLEN
BORÇLARDAN
ALACAKLAR H
1.426.448,13
MALİ DURAN
VARLIKLAR
25.535.933,69
MALİ KURULUŞLARA
YATIRILAN
SERMAYELER H
2.555.648,88
MAL VE HİZMET
ÜRETEN
KURULUŞLARA
YATIRIL
24.923.930,00
SERMAYE
TAAHHÜTLERİ (-)
- 1.943.645,19
MADDİ DURAN
VARLIKLAR
144.808.066,33
ARAZİ VE ARSALAR
HESABI
78.022.549,99
YERALTI VE
YERÜSTÜ DÜZENLERİ
HESABI
45.491.324,29

252 BİNALAR HESABI
TESİS, MAKİNE VE
253 CİHAZLAR HESABI
254 TAŞITLAR HESABI
DEMİRBAŞLAR
255 HESABI
DİĞER MADDİ DURAN
256 VARLIKLAR HESABI
BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR
257 HESABI ( - )
YAPILMAKTA OLAN
258 YATIRIMLAR HESABI
YATIRIM AVANSLARI
259 HESABI
MADDİ OLMAYAN
F DURAN VARLIKLAR
260 HAKLAR HESABI
ÖZEL MALİYETLER
264 HESABI
BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR
268 HESABI ( - )
GELECEK YILLARA
G AİT GİDERLER
GELECEK YILLARA
280 AİT GİDERLER

36.782.724,81
2.968.046,15
4.814.074,91
2.087.936,54
0,00
26.508.241,33
1.149.650,97

KARŞILIKLARI HESABI
GELECEK YILLARA AİT
F GELİRLER VE GİDER TA
GELECEK YILLARA AİT
480 GELİRLER HESABI
GİDER TAHAKKUKLARI
481 HESABI
DİĞER UZUN VADELİ
G YABANCI KAYNAKLAR
DİĞER UZUN VADELİ
499 YABANCI KAYNAKLAR HES

7.416.034,36
0,00
7.416.034,36

0,00
0,00

5 ÖZ KAYNAKLAR

140.290.870,38

A NET DEĞER

160.052.973,13

500 NET DEĞER HESABI
YENİDEN DEĞERLEME
B FARKLARI
YENİDEN DEĞERLEME
522 FARKLARI HESABI

160.052.973,13
0,00
0,00

GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU
C FAALİYET SONUÇLAR
22.507.835,40
GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU
570 FAALİYET SONUÇLAR
22.507.835,40
GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ
D FAALİYET SONUÇLA
-29.507.835,40
GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ
580 FAALİYET SONUÇLA
- 29.893.404,32
DÖNEM FAALİYET
F SONUÇLARI
- 12.376.533,83
DÖNEM OLUMLU FAALİYET
590 SONUCU HESABI
0,00
DÖNEM OLUMSUZ
FAALİYET SONUCU HESABI
591 (
- 12.376.533,83
TOPLAM:

192.932.396,82

0,00
0,00
294.394,46
0,00

- 294.394,46
0,00
0,00
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HESABI
DİĞER DURAN
H VARLIKLAR
ELDEN ÇIKARILACAK
STOKLAR VE MADDİ
294 DURAN
DİĞER ÇEŞİTLİ
DURAN VARLIKLAR
297 HESABI
BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR
299 HESABI ( - )
TOPLAM:
9 NAZIM HESAPLAR
90

0,00

16.632,10

0,00

- 16.632,10
192.932.396,82
8.899.549,29
0,00

NAKİT DIŞI
TEMİNATLAR VE
KİŞİLERE AİT
MENKUL KIYMETLER
91 HS.
TEMİNAT
910 MEKTUPLARI HESABI
VERİLEN TEMİNAT
914 MEKTUPLARI HESABI
GİDER TAAHHÜTLER
920 HESABI
Genel Toplam:

9 NAZIM HESAPLAR
90 ÖDENEK HESAPLARI

3.681.330,05

91

2.122.330,05

911

1.559.000,00

915

5.218.219,24

921

201.831.946,11

8.899.549,29

NAKİT DIŞI TEMİNATLAR
VE KİŞİLERE AİT MENKUL
KIYMETLER HS.
TEMİNAT MEKTUPLARI
EMANETLERİ HESABI
VERİLEN TEMİNAT
MEKTUPLARI KARŞILIĞI
HES
GİDER TAAHHÜTLERİ
KARŞILIĞI HESABI
Genel Toplam:

0,00

3.681.330,05
2.122.330,05

1.559.000,00
5.218.219,24
201.831.946,11

3-)Mali Denetim sonuçları
2016 Yılı İçerisinde Belediyemizde Yapılan Denetimlere Aşağıda Yer Verilmiştir.
2016 yılı içerisinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Mahalli İdarelerin
mali tablo ve işlemlerinin incelenmesini yapmıştır.
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B-Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Sosyal Faaliyetler;
2016 yılında; nişan, kına- düğün, doğum günü, ikindi çayı, Dikili Belediyesi
bünyesindeki birimlerin akşam yemekleri, resmi bayram etkinlikleri, toplantı yemekleri,
yeni yıl eğlencesi, hafta sonu brunch kahvaltıları olarak çeşitlendirilmiş ve reklam
kampanyaları düzenlendi.
Ayrıca tesis mutfağından her gün yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere tabldot yemek
hazırlanıp, dağıtımı yapıldı.

Sosyal Tesis Manzarası
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Sosyal Tesis

2016 yılında; tüm halkımıza açık cafe hizmeti sunulup, gençlerimize; satranç,
boyama, fotoğrafçılık, aşçılık, briç kursları ve briç turnuvası yapılarak gençlerimizin

Şafak Pavey Gençlik Merkezi

Sezonluk açılan Jeo-Beach ve cafeler halkımıza kafe hizmeti, plajlarımızdan faydalanmak
için şemsiye ve şezlong kiralama hizmeti sunuldu.
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Mavi Bayrak Beach

Martı Cafe

16-17 Nisan tarihlerinde Belediyemiz tarafından koordine edilen Köy Enstitüleri
sempozyuma 18 akademisyenin göndermiş olduğu bildiriler sunuldu ve bu sunuma 2 gün
boyunca yaklaşık 500 kişi katılım gösterdi. Sempozyum öncesinde de sunumlar kitap haline
getirilerek katılımcılara dağıtıldı.
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Köy Enstitüleri Sempozyumu

6 Mayıs Cuma günü 3 Fidan Anma Etkinlikleri kapsamında Dikili Belediyesi
Atarneus Tiyatro Topluluğu 3Fidanın Son Mektuplarını seslendirdi ve Tiyatro Sanatçısı
Gülsen TUNCER’in katılımıyla söyleşi gerçekleşti.

3 Fidanı Anma Günü

26-27-28 Mayıs Tarihleri arasında Psikoloji Günleri kapsamında konferans vermek için
ilçemize gelen Doç.Dr. Bilge Uzun, Uzman Psikolojik Danışman Mine Kazak ve Prof. Dr.
Bahar Gökler halkımızı stres yönetimi, sosyal medya ve çocuk gelişimi konularında
bilgilendirdi.
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Psikoloji Günleri Konferansı
28 Ekim tarihinde Çocuklarımız için Prof. Dr. Kemal Kocabaş ve Dr. Mithat Kadri
Vural’ın katılımları ile “Laik, Bilimsel ve Demokratik eğitim” adlı konferans
gerçekleştirilmiştir.

Laik, Bilimsel ve Demokratik Eğitimi
26 Kasım tarihinde Avukat Nuriye KADAN’ın katılımı ile Belediyemiz Kültür Evinde
halkımıza yönelik “Şiddetin Kıskacındaki Kadınlar” adlı Panel düzenlenmiştir.

Şiddetin Kıskacındaki Kadınlar Adlı Panel
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Konserler ve Tiyatro Gösterileri;
15 Ocak tarihinde Nazım HİKMET 113. Yaşında Bir Çınar İsimli Tiyatro Gösterimi
çok sayıda katılımcıyla birlikte düzenlenmiştir.

Nazım Hikmet Anma
7 Mart tarihinde Dikili Belediyesi Atarneus Tiyatro Topluluğunun hazırlamış olduğu
“Sessiz Kalan Çığlıklar” adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.

Sessiz Kalan Çığlıklar Tiyatro Gösterisi
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27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Kapsamında ilçemizdeki okullar başta olmak üzere Dikili
Kültür Evi ve Çandarlı Konferans Salonu’nda Karagöz&Hacivat gölge oyunu, Dikili
Belediyesi Atarneus Tiyatro Topluluğu Meraki oyunu ve çeşitli eğlenceler
gerçekleştirilmiştir.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

11 Mayıs tarihinde 22.Yılını kutlayan Dikili Belediyesi TSM Cumhuriyet
Korosu’nun 22.Yıl Bahar Konseri eşliğinde etkinliğini gerçekleştirdi.

Türk Sanat Müziği Cumhuriyet Korosu
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15 Haziran tarihinde Bademli Mahallemizdeki çocuklar için düzenlenen Commedıa
Dell’arte tiyatro gösterisine tüm mahalle halkı katılım gösterdi.

Commedia Dell’arte Tiyatro Gösterisi

Özel Gün ve Haftalar Etkinlikleri;
24 OCAK – UĞUR MUMCU ANMA
24 Ocak tarihinde Demokrasi şehitlerimiz başta Uğur MUMCU olmak üzere,
A.Taner KIŞLALI, Gaffar OKKAN’ın katledilişleri belgesel gösterimi ile anıldı. Çandarlı
Konferans Salonu’nda “Uğur Mumcu’yu Anma Programı” yapıldı.

Uğur Mumcu Anısına Gösteri
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14 Şubat Sevgililer Günü Hatıra Fotoğrafı Panosu Dikili Atatürk Meydanı ve Çandarlı
mahallemize yerleştirildi. 1 Hafta süreyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kent merkezinde ve kırsalda
çalışan kadınlarımıza çiçek dağıtımı yapıldı. Ebe Perihan Elibol Kadın Dayanışma Merkezi
açılışı ve Şef Vuslat DEMİR yönetiminde Belediyemiz TSM Çandarlı Topluluğu “Zeki
Müren Şarkıları” konserini Çandarlı Konferans Salonunda sahneledi.

Kadın Dayanışma Merkezi
18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında 4 otobüs ve 110 vatandaşımız ile Çanakkale
Şehitliği gezisi gerçekleştirildi. Aynı gün Dikili Atatürk Meydanı ve Çandarlı Konferans
Salonu’nda da anma programları gerçekleştirildi.

18 Mart Çanakkale Gezisi
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18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında 22 Mart 2016 Salı günü Ayvalık Belediyesi Yaşlı
Bakım Evi’ne ziyaret gerçekleştirdik.

Ayvalık Belediyesi Yaşlı Bakım Evi

1 Nisan Dünya Mizah Günü kapsamında Çocuk Bilim Evi’nde karikatür sergisi, yüz boyama
ve pamuk şeker ikramı yapıldı.

Çocuk Bilim Evi
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13 Nisan tarihiBüyük önder “Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Dikili’ye Gelişi” nin
82. Yılı kutlamaları Atatürk Meydanı’nda yapıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında resmi törenlerin ardından
çocuklar için düzenlemiş olduğumuz karikatür yarışması sonuçlandı.

23 Nisan Gösterisi

Hıdırellez şenlikleri kapsamında 5 Mayıs 2016 Perşembe günü Dikili Belediyesi
Botanik Yolu Üzeri Düğün Salonu’nda Menemenli Tayfun’un sahne aldığı etkinliğimiz çok
sayıda vatandaşımızın katılımıyla tamamlandı. 6 Mayıs 2016 Cuma günü Çandarlı
mahallemiz Cennet Tepe mevkiinde Hıdırellez Pikniği gerçekleştirildi.

5 Mayıs Hıdırellez Şenliği
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8 Mayıs Anneler Günü kapsamında ilçemizde bulunan kadınlarımıza çiçek dağıtımı
gerçekleştirildi.

8 Mayıs Anneler Günü

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 14 engelli vatandaşımız ve aileleri için
eğlenceler, geziler ve yemek organizasyonu gerçekleştirildi.

Engelliler Haftası
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında resmi törenlerin ardından
akşam saatlerinde yürüyüş gerçekleştirildi. Gerçekleştirilmesi planlanan Aydilge Gençlik
Konseri, ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle iptal edildi.

19 Mayıs Atatürk ‘ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

3 Haziran Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümü Dikili Nazım Hikmet Parkı’nda
gerçekleşti. Düzenlemiş olduğumuz bu anlamlı etkinlikte, Nazım Hikmet Şiirleri ile Suat
ÖZÖNDER, Okan YÜKSEL, Hüseyin YURTTAŞ ve Kemal Rafet GÜCOĞLU sahne aldı.

Nazım Hikmet’i Anma Günü
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1 Temmuz tarihinde her sene Belediyemizce düzenlenen Kabotaj Bayramı
etkinlikleri kapsamında Tekne yarışı, kano yarışı, yüzme yarışı, yağlı direk ve ördek
yakalama yarışları çok sayıda vatandaşımızın katılımıyla düzenlenmiştir.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Atatürk Meydanında halkımıza Yolcu Bilginç Halk
Konseri düzenlenmiştir.

30 Ağustos Zafer Bayramı
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12 Eylül Kurban Bayramı dolayısı ile tüm esnafımıza Bayram tebrik kartı
dağıtılmıştır.

12 Eylül Kurban Bayramı Tebrik Kartı

19 Eylül Gaziler günü nedeni ile ilçemizde bulunan Gazilere ayakkabı hediye
edilmiştir.

19 Eylül Gaziler Günü

29 Ekim Cumhuriyet BayramıMeydanda gerçekleşen Resmi tören, Belediyemiz
tarafından Bahçeli mahallemizde çocuklara yönelik slayt gösterimi ve hediye dağıtımı.
Akşam saat: 19:00’da Belediye Bandomuz eşliğinde Atatürk Meydanına yürüyüş ve
ardından halkımıza Tolga Çandar halk konseri düzenlenmiştir.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

1O Kasımda Ankara’da olacak şekilde halkımızı ücretsiz Anıtkabir ziyareti
gerçekleştirilmiştir. Aynı zaman da Dikili de Resmi tören gerçekleştirilmiştir. Lise
öğrencilerimize Nutuk ve Gençliğe Hitabe dağıtılmıştır.

10 Kasım Atatürk’ü Anma
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3 Aralık Engelliler günü nedeni ile Belediyemiz Konferans ve Düğün salonunda
engellilerden oluşan Dikili Belediyesi Sessiz Çığlık Korusunun hazırlamış olduğu konser
düzenlenmiştir.

Sessiz Çığlık Korosu

Ramazan ayı içerisinde her gün farklı mahallelerimizde olmak üzere vatandaşlarımız için
iftar sofrası kuruldu. Dikili Belediyesi Atarneus Tiyatro Topluluğu’nun hazırladığı
MERAKİ adlı tiyatro oyunu yine mahallelerimizde sahnelendi. 10-11 Haziran tarihlerinde
Çandarlı Kale İçi ve Dikili Atatürk Meydanı’nda Yüksel Ünal’ın Tek Kişilik StandUp
Gösterisi gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı dolayısı ile Tüm esnafımıza Bayram tebrik
kartı dağıtıldı.

İftar Yemeği ve Tiyatro Gösterisi
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Kültürel Etkinlikler;
6 Ocak tarihde Çandarlı Mahallesi kışlık düğün salonunda dünyaca ünlü “Avrasya Sirki” nin
yaptığı sirk gösterileri programı gerçekleştirildi.
28-31 Ocak 2016 tarihlerinde ilçemizin turizm ve tanıtımına katkı sağlayan fuara katılım
gösterilmiştir.
23-31 Ocak 2016 Tarihleri arasında düzenlenen 47.Dusseldorf Boat Show Fuarına ilçemizin
su sporları faaliyetlerini ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacı ile katılım sağlandı.
20 Şubat Cumartesi günü CHP İstanbul Millet Vekili Şafak Pavey’in katılımıyla
önce Şafak Pavey Gençlik Merkezi ardından Çocuk Bilim Evi açılışları yapıldı.

Şafak Pavey Gençlik Merkezi

17 Mart tarihinde Bademli Mehmet Ertuğrul-Deniz Olgun İlkokulu öğrencileri Kale ve
Etnografya Sergi Salonu’nu ziyaret etti.
27 MartÇimentaş Fotoğrafçılık Kulübü’ne Çandarlı- Dikili fotoğraf çekimleri için eşlik
edilerek bölge tarihi hakkında bilgi verildi.
1-2 Nisan geleneksel yemeklik ot günleriDikili Belediyesi Kadın El Emeği Pazarı’nda
gerçekleştirilen Etkinlik kapsamında söyleşiler, sergiler ve yarışmalar yapıldı.
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Geleneksel Yemeklik Ot Günleri

8 NisanKıratlı Esin Çağdaş İlkokulu öğrencileri Çandarlı Kalesi ve Etnografya Sergi
Salonu’nu ziyaret ettiler.
14 Mayıs tarihinde İlçemiz dalış turizmini, olta balıkçılığını ve sualtı popülasyonunu
arttırmak amacıyla Dikili Beylik Çeşmesi mevkiinde 30 metre açığında SGH-51 adlı sahil
güvenlik botu, halkımızın da yoğun katılımıyla batırma işlemi gerçekleşti.

Bot Batırma Töreni
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16-17 Haziran tarihlerindeBelediyemiz tarafından düzenlenen Geleneksel Karne
Şenliği kapsamında, Dikili Atatürk Meydanı ve Çandarlı Belediye Hizmet Binası Önünde
gün boyunca ücretsiz şişme oyun parkuru kuruldu, ücretsiz pamuk şeker ve balon dağıtımı
gerçekleşti.

Dikili Meydanı
15-25 Temmuz tarihinde Denizkızı Grubu resim sergisi Çandarlı Mahallemizde
bulunan Kültür Evinde açıldı.
28-31 Temmuz tarihlerinde Ayvalık Belediyesi, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Ve Dikili
Belediyesi önderliğinde bölgesel olarak dört gün süren Türkiye Windsurf ligi Çandarlı
Mahallemiz Doğu plajında gerçekleşti.

Çandarlı Windsurf ligi
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1 Temmuz tarihindebaşlamak üzereÜç ay boyunca hem yetişkinlere hem de çocuklarımıza
yönelik hem spor alanında hem de sanat alanında kurslar açıldı.

Kurs Eğitimi

6-7 Ağustos tarihindeTürkiye Basketbol Federasyonu önderliğinde 2 gün boyunca
turnuvalar gerçekleştirilmiştir.

Basketbol Turnuvası
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26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında İzmir ilinde düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarına
belediyemiz katılarak yapmış olduğumuz tanıtım broşürleri, şehir haritaları, magnetler,
koruk şurubu gibi ürünlerle 10 gün boyunca dünyanın her yerinden katılım sağlayan
misafirlerimize Dikili’nin tanıtımı sağlandı.
27-28 Ağustos tarihleri arasındaTurnuvalar şeklinde yapılan Dikili İlçemizdeki amatör
takımların katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Futbol Turnuvası
4 Eylül tarihinde Dikili ve çevre illerimizden katılım sağlanarak 2. Briç Turnuvası
düzenlenmiştir.

Briç Turnuvası
59

20 Eylül tarihinde Okulların yeni döneme başlamasıyla Belediyemiz tarafından 1. ve 2.
Sınıflara kalem kutusu, boyama kitabı, kuru boya ve çarpım tablosu hediye edilmiştir.
23 Ekim tarihinde Kadınlara yönelik şiddete ve baskıya karşı düzenlemiş olduğumuz,
“Süslen! Kadına Şiddete Karşı Pedala Bas” adlı etkinliğimiz Bülent Ecevit kavşağından
başlayarak Belediyemiz Şafak Pavey Gençlik Merkezinden başlayarak Atatürk meydanına
gelerek son buldu.

Süslen! Kadına şiddete karşı pedala bas
25 Aralık tarihinde 27. Geleneksel deve Güreşleri Demirtaş Mahallesi futbol sahasında 120
devenin katılımıyla ilçemizde gerçekleşti.
Yapım, Bakım ve onarım işleri;
2016 yılında Dikili Belediyesi Prefabrik Çok Amaçlı Salon için Uygulama projeleri
hazırlanıp ihaleye çıkıldı . İhale bedeli 1.399.000 TL ve işin süresi 150 takvim günü olarak
Prefabrik Çok Amaçlı Yapım işi devam ediyor. 2017 yılında tamamlanacaktır.

Dikili Belediyesi Çok Amaçlı Salonu
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Salihleraltı Mahallesinde Gülkent Cafemiz 2016 yılında halkımıza kaliteli hizmet sunmak
amacıyla 150 m2 kapalı alan yapılıp Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından peyzaj
düzenlemesi yapılıp faaliyete geçti.

Gülkent Cafe
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Belediyemize ait olan Çandarlı Mahallemizde bulunan köşkümüzün hizmete hazır hale
getirilmesi için restorasyon çalışmalarına devam etmektedir.

Koçanlı Köşkü

Çandarlı Mahallemizde bulunan faaliyette olmayan PineGarden Otel İşletmesiotel ve
bahçesinin hizmete hazır hale getirilmesi için restorasyon işlemleri yapılmaktadır.

Pine Garden Oteli

Cumhuriyet Mahallesi 482 Sok. (1500m2),İmar planında yeşil alan olarak görülen alanın
aplikasyonu yapılarak bordür örülüp park alanı ve parseller oluşturulup, zemini parke taşı ile
döşenerek yürüme yolları yapıldı, parkta bulunan yeşil alanlar çimlendirildi, ağaçlandırıldı,
aydınlatmaları tamamlandı, bank koyuldu, oyun grubu kuruldu, Çöp kutuları koyuldu.
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Demokrasi Şehitler Parkı

Cumhuriyet Mahallesi 331 Sok. (900m2),İmar planında yeşil alan olarak görülen alanın
aplikasyonu yapılarak bordür örülüp park alanı ve parsel düzenlemesi yapılarak yürüme
yolları yapıldı, parkta bulunan yeşil alanlar çimlendirildi, ağaçlandırıldı, aydınlatmaları
tamamlandı, bank koyuldu, oyun grubu kuruldu, Çöp kutuları koyuldu..

Üsteğmen Turhan Özcan Parkı
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Üsteğmen Turhan Özcan Parkı
Cumhuriyet Mahallesi 399 Sok. (1000m2),İmar planında yeşil alan olarak görülen alanın
aplikasyonu yapılarak bordür örülüp park alanı ve parseller oluşturulup, zemini parke taşı ile
döşenerek yürüme yolları yapıldı, parkta bulunan yeşil alanlar çimlendirildi, ağaçlandırıldı,
aydınlatmaları tamamlandı, bank koyuldu, oyun grubu kuruldu, Panel çit ile çevrildi.
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Cumhuriyet Mahallesi 399 Sokak

Gazipaşa Mah. Çandarlı Yolu Caddesi 800 m2 alan revize edilerek park içi ağaçların şekil
budamaları yapıldı.Parseller yeniden düzenlenerek çim ekimi yapıldı.
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18 Mart Şehitler Parkı

Şehit Sami Akbulut Caddesi (3000 m2),Parkta 1500 m2 alan revize edilerek yeniden
çimlendirildi, denize inen demir merdivenlerin bakımı yapıldı, bitki parsellerine mevsimlik
çiçek dikimi yapıldı. Parktaki ağaçların budamaları yapıldı.
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75. Yıl Parkı
Çandarlı Mahallesi (4.500 m2), Park yürüme yolları kayrak taşı ile döşenerek yeniden
düzenlendi, 300 m2 çim alan tesis edilerek, oyun grubu kuruldu.
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Özgecan Gençlik Parkı
Uğur Mumcu Caddesi (13000 m2), Parkın ara parselleri çiçeklendirildi, park içi ağaçların
budaması yapıldı. Park içindeki eskimiş oyun grubu değiştirilerek yenilendi.

Uğur Mumcu Caddesi
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Nazım Hikmet Parkı
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Kabakum Mahallesi Tek Çınar Mevkii
2016 Yılı içinde kıroba mahallesi, merdivenli mahallesi, çağlan mahallesi, yenice mahallesi,
salihleraltı mahallesi gülkent sitesi, salihleraltı gazeteciler sitesi, Salihler mahallesi
milenyum sitesi, salihleraltı gökyakut sitesi, Yahşibey mahallesi, Kızılçukur mahallesi,
Alaşehirliler sitesi, Çandarlı özgecan gençlik parkı, Çandarlı cennet tepe, nazım hikmet
parkı, üsteğmen turhan Özcan parkı, cumhuriyet mahallesi, 395 sokak demokrasi şehitleri
parkı oyun parkları kuruldu.

Kıroba Mahallesi
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Yahşibey Mahallesi

Demirtaş Mahallesi
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Salihleraltı Mahallesi Eğitimciler Sitesi

Çandarlı Mahallesi Özgecan Gençlik Parkı
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2016 Yılı içerisinde 7.000 M2 alanda inşa edilen yeni şantiye yerleşkesinde 1 idare binası
(prefabrik), 1 personel toplantı salonu, 2 adet araç-gereç ve malzeme deposu, 1 adet
tamirhane, 1 adet demirci atölyesi, 4 adet yarı açık kum-çakıl-gübre deposu, 1 adet kapalı
odun kesim yeri inşa edilmiştir.Yeni şantiyemizde çevre düzenlemeleri kapsamında
çimlendirme, ağaç dikimi ve lavanta bahçesi oluşturulmuştur. Şantiye yerleşkesinde
Derinkuyu su sondajı yapılarak sulama ve kullanma amaçlı su ihtiyacı karşılanarak 20
tonluk kullanım, 20 tonluk sulama amaçlı su depoları kurulmuştur.1.000 m2 ağaç, çiçek ve
oyun grubu stoklama alanı oluşturulmuştur. 120 m2’lik toplam 240 m2 2 adet tünel tipi
üretim ve yetiştirme serasının inşaatı devam etmekte olup ayrıca İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Dikili Belediyesi, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi ve İzmir Kalkınma Ajansı
ortaklığı ile 300 m2 Topraksız Tarım Eğitim ve Uygulama Serası kurulmuştur.

Yeni Şantiye Çicek ve Ağaç Depolama Alanı
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi

Yaylayurt Mahallesi Ağaç Dikim
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Yalınayak Dede Türbesi Hıdrellez Öncesi Bakım ve Temizliğinin Yapılması

Sahil Yolunda Çicek Dikimi ve Budama
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Yol Yapım Çalışmaları;
2016 yılı içerisinde Merkezde 18 noktada ve 11 mahallede toplam 58.285,00 m² Kilit
Parke Taş Kaplama çalışması yapıldı. Merkez ve Çandarlı Mahallesinde 9 noktada toplam
7.870 m² granit zar taşı yol kaplama çalışması yapıldı. Merkez ve Çandarlı mahallesinde 34
sokakta ayrıca Denizköy, Demirtaş, Merdivenli, Esentepe, Kıroba, Kocaoba, Mazılı,
Çağlayan ve Yahşibey mahalleleri muhtelif sokaklarda 31.200 m2 beton kilit parke yol
kaplaması yapıldı.

Salimbey Mahallesi 28 Sokak Beton Kilit Parke Yol Yapım Çalışması

Salimbey Mahallesi 28 Sokak Beton Kilit Parke Yol Yapım Çalışması
76

İsmetpaşa Mahallesi 56/2 Sokak Beton Kilit Parke Yol Yapım Çalışması

İsmetpaşa Mahallesi 56/2 Sokak Beton Kilit Parke Yol Yapım Çalışması
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İsmetpaşa Mahallesi 54 Sokak Beton Kilit Parke Yol Yapım Çalışması

İsmetpaşa Mahallesi 54 Sokak Beton Kilit Parke Yol Yapım Çalışması
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İsmetpaşa Mahallesi 56 Sokak Beton Kilit Parke Yol Yapım İşi

Beton Kilit Parke Yol Yapım İşi
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Salimbey Mahallesi 81 Sokak Beton Kilit Parke Yol Yapım Çalışması

Salimbey Mahallesi 83 Sokak Beton Kilit Parke Taş Yol Yapım Çalışması
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Cumhuriyet Mahallesi 410-399 Sokak beton Kilit Parke Yol Yapım Çalışması

Cumhuriyet Mahallesi 410-399 Sokak beton Kilit Parke Yol Yapım Çalışması
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Salimbey Mahallesi 12 Sokak Beton Kilit Parke Yol Yapım Çalışması

Salimbey Mahallesi 12 Sokak Beton Kilit Parke Yol Yapım Çalışması

82

Salimbey Mahallesi 10 Sokak Beton Kilit Parke Taş Yol Yapım İşi

Salimbey Mahallesi 10 Sokak Beton Kilit Parke Taş Yol Yapım İşi
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İsmetpaşa Mahallesi 3 Sokak Granit Zar Taşı Yol Yapım Çalışması

İsmetpaşa Mahallesi 3 Sokak Granit Zar Taşı Yol Yapım Çalışması
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İsmetpaşa Mahallesi 5 Sokak Granit Zar Taşı Yol Kaplama Çalışması

İsmetpaşa Mahallesi 48 Sokak Granit Zar Taşı Yol Kaplama Çalışması
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Çandarlı Mahallesi Varyant – 123 Sokak Granit Zar Taşı Yol Kaplama Çalışması

Çandarlı Mahallesi Varyant – 123 Sokak Granit Zar Taşı Yol Kaplama Çalışması
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Çandarlı Fener Sokak Granit Zar Taşı Yol Kaplama Çalışması

Çandarlı Fener Sokak Granit Zar Taşı Yol Kaplama Çalışması
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Çandarlı 124 Sokak Granit Zar Taşı Yol Kaplama Çalışması

Çandarlı 124 Sokak Granit Zar Taşı Yol Kaplama Çalışması
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Kabakum Sahil Yolu Kaldırım Çalışması

Salihleraltı'nda sezonluk kurulan pazaryerinin bakım işleri yapıldı.

Salihleraltı Pazar yeri
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Demirtaş, Deliktaş, katıralan, kızılçukur, bahçeli, kocaoba Mahallede toplam138.500,00 m²
üretim yolu yapım çalışması yapılmıştır.

Demirtaş mahallesi
Çevre Hizmeti;
Çevre ve Ekolojik dengenin korunması için hava kalitesinin standartını artırmak ve sürekli
kontrolü sağlamak amacıyla yakıt ve denetim programı, ilçemizde hava kalitesinin
korunmasına yönelik yapılmış ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek ve uygulamaya
yönelik yaptırımcı tedbirleri belirlemek için Kaymakamlık Makamınca alınan kararlar
doğrultusunda Dikili Belediyesi organizasyonunda her yıl kış sezonu yürütülmektedir.
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Katı yakıt satışı yapan 14 işletmenin gerekli katı yakıt satış belgesi ile satılan kömürün satış
izin belgesinin mevcut olup olmadığı, kurallara uygunluğu ve kömür torbalarının
gramajlarının eksik olup olmadığı yönünde kontroller yapıldı. Tüm işletmelerde katı yakıt
satış belgesi ile satılan kömürün satış izin belgesinin olduğu tespit edildi.

2016 Yılı içerisinde yeraltı, yüzey, deniz suyu kalitesini arttırmak için ilçemizin kirlilik
haritasını oluşturarak, Çevre Koruma Planı hazırlayarak 9 derenin denize açılan kısımlarında
atıksu deşarjı olup olmadığını kontrol edilerek, atıksu deşarjı olanların tespiti yapılıp ilgili
resmi kurumlar ile yazışmaları yapıldı.

2016 yılında Etkili Atık Yönetimi sağlayarak, sürdürebilir atık bertaraf ve geri dönüşümünü
sağlamak amacıyla 188000 kg/yıl ambalaj atığı 28 adet 1.6 m3 lük kumbaralarda ve 13 adet
tel kafeslerde toplanıp Aydınlar Atık Ambalaj Dayanıklı Tüketim Otomotiv Tic. Ltd. Şti
firmasına geri dönüşüm amaçlı gönderilmiştir. 18.07.2013-18.07.2016 tarihlerini kapsayan
süreçte Aydınlar Atık Ambalaj Dayanıklı Tüketim Otomotiv Tic. Ltd. Şti. firması ile olan
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması Protokol
süreci 18.07.2016 yılında sona ermiştir.
Muzaffer Pınarbaşı Cam Şişe İşletmeleri firması ile 17.08.2016-17.08.2019 süreçlerini
kapsayan Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması
Protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında; Cam atıklarının kaynakta ayrı
toplanmasının sağlanması için 65 adet 900 litre hacminde cam kumbara, 75 adet karışık
atık(kağıt/karton, metal, plastik, kompozit) toplama kumbarası, 35 adet pet şişe toplama
kafesi yerleştirilmiştir.1.926.580 kg/yıl ambalaj atığı bu kumbara ve telkafeslerde toplanarak
Muzaffer Pınarbaşı Cam Şişe İşletmeleri firmasına geri dönüşüm amaçlı gönderilmiştir
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AMBALAJ ATIĞI

YIL

YIL

AYLAR

2015

2016

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

3660 kg
4240 kg
6680 kg
9200 kg
14800 kg
19220 kg
22400 kg
24800 kg
21300 kg
18300 kg
10800 kg
9760 kg
TOPLAM 165160 kg/yıl

221.960 kg
11.880 kg
13.450 kg
223.000 kg
227.380 kg
265.900 kg
332.130 kg
211.340 kg
205.720 kg
143.820 kg
125.140 kg
132.860 kg
2.114.580 kg/yıl

Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ve birlik modeli çerçevesinde, tıbbi atık üreticilerden
kaynaklanan atıkların, sterilizasyon yöntemi ile bertarafının kontrolünü sağlamak amacıyla
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre Tıbbi Atıklar İzmir Büyükşehir
Belediyesi kontrolü ve düzenlemesinde tıbbi atık üreticilerinin yapmış oldukları sözleşmeler
doğrultusunda bertaraf edilmek üzere Miroğlu Ltd. Şti firmasına gönderilmektedir.
Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği ve birlik modeli çerçevesinde,
üreticilerden kaynaklanan atık pillerin doğaya atılımını önlemek amacıyla okullar ve
esnaflar arası yarışma düzenlenmiş en çok atık pil toplayan okul ve esnafa çevre haftası
etkinlikleri kapsamında teşvik amaçlı ödüller verilmiştir. 2016 yılı içerisinde 237640 g/ yıl
atık toplanmıştır. Toplanan atık pil TAP Firmasına gönderildi.
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2016 YILI ATIK PİL YARIŞMASINA KATILANLAR
Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi
Deliktaş Şehit Cengiz Topel Ortaokulu
Deliktaş Şehit Cengiz Topel İlkokulu
Esentepe Acun İlkokulu
Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun Ortaokulu
Kıratlı Esin Çağdaş İlkokulu
Kabakum Ortaokulu
Kabakum İlkokulu
Çandarlı Mehmet Dilsiz Ortaokulu
Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu
Bahçeli İlkokulu
Okyanus Eczanesi

Foto Armoni
Övünç Dershanesi
Serkan İletişim
ŞOK Dikili Market
Çandarlı Migros Market
Dikili Migros Market
Dikili Pehlivanoğlu Market
Dikili Bim Market
Dikili Carrefoursa Market
Çandarlı Carrefoursa Market
Çandarlı Pehlivanoğlu Market
Dağdelen Eczanesi

Dikili Belediye Başkanlığı ve Kolza Biodizel ve Petrol Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. toplayıcı
firması ile Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi imzalanarak, 32 adet bitkisel atık yağ
üreticisi (restoranlar, cafeler, barlar, Kadın Dayanışma Merkezi, Pastaneler, Öğretmenevi,
tatil köyleri, sosyal tesisler) ile sözleşme imzalanmış ve atık yağ toplama bidonu
dağıtıldı.2016yılında toplan 160 Kg atık yağ toplandı.
Kirli alanların tespiti yapılıp temizliği sağlandıktan sonra uyarı ve koruma amaçlı olarak
sahil kesimi, arsalar, yol kenarlarına toplan 15 adet uyarı levhası yerleştirildi.

Bölgede 2016 yılı içerisinde 2 adet Halk Plajı(Çandarlı, Dikili) ve 2 adet Tesis Plajı(Kalem
Adası, Kayra Plajı) olmak üzere 4 adet sahilimize Mavi Bayrak alınmıştır. Mavi bayrak
denetimleri gerçekleştirilmiştir. Mavi Bayrak kapsamında 2016 yaz döneminin daha verimli
geçmesi amacı ile Mavi Bayrak Tesis Sorumlularına seminer verilmiştir. Tespiti yapılan
denize giriş yerlerine 11 adet duba yerleştirildi.
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Nesli Tükenmekte olan ve koruma altına alınması gereken yerler ve bitkiler tespiti yapılıp
Bademli Dalyan Mevkii de göçmen kuşların konakladığı zengin sualtı bitki örtüsüne salip
olduğu için biyosinetik yönden incelenmesi ve mahalli sulak alan olması yönünde ilgili
kurumlar ile çalışmalar yapıldı.

Bademli Mevkii

ÇEVKO Vakfı işbirliğinde ÇEVKO Tiyatro Topluluğu, 120 öğrencimize Çevre Konulu
oyun sergiledi. Çandarlı Konferans Salonu’nda ÇEVKO Vakfı Tiyatro Topluluğu’nca
sahnelenen ‘Dönüşüm İyi Gelecek’ isimli müzikli oyunu izleyen çocuklar hem eğlendi, hem
de sanat yoluyla geri dönüşümün önemi vurgulanarak çevreyi koruma konusunda bilgilendi.

Dönüşüm İyi Gelecek Oyunu
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Deniz Dip Dalış Etkinlikleri düzenleyip, deniz dibinde yaşayan cisimleri vurgulamak
amacıyla dikili balıkçı barınağı ve Corciadası’nda etkinlik sonunda çıkan atıkları sergiledik.
Atıklara yapışmış yengeçler çocukların ilgisini çekip denize atılarak yaşama geri
kazandırıldı.

Dikili Halk Plajında 130 öğrencimiz ile sahil temizliği yapıldı. Temizlik sonunda sahinden
çıkan atıklar sergilenerek halkın görmesi sağlandı.

Çevre Temizlik Eğitimi

Eğitimin yaşı yoktur denilerek Dikili pazaryerinde esnafı ve halkı bilinçlendirmek, evlerde
geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılmasına teşvik etmek amaçlı broşür dağıtımı yapılarak
gere dönüştürülebilen atıklar anlatıldı.
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Dikili Pazaryeri
Eğlen ama eğlenirken bilinçlen düşüncesinden yola çıkarak 30 öğrenci ile Hıdırellez
şenliklerinde çandarlı mahallesi cennet tepe piknik alanında piknik yapan vatandaşların
yanlarına gidilerek öğrenciler tarafından çöp poşeti verilip eğlenirken çevrenin korunması ve
çöplerin biriktirilip çöp kutusuna atılması gerektiği anlatıldı.

Cennet Tepe
Sahildeki tüm denize girilebilir kumsal alanların günlük temizliğinin özellikle turizm
dönemi olan yaz aylarında 04.00 saatlerinde başlanılarak, temizleme makineleriyle en seri
şekilde hem Dikili hem de Çandarlı kıyı şeridinde gezilebilir kumsal, çöp artıklarının
alımının yapılarak kent turizmine temizlik açısından hizmet katkısı sağlamak. 2017 için ön
gördüğümüz sahilde denize giren vatandaşlarımıza, potalı direklerle poşetli çöp alımı günlük
değişikliklerle her 10-15metreye yerleştirerek atacak yer bulamadık mazeretini ortadan
kaldırmak.
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Ülkemizin ciddi sorunu olan mültecilerin Bademli Mahallesinden Midilli Adasına geçerken
plajlarımızda mültecilerden geriye kalan çöp ve atıkların temizlenme çalışmaları yapıldı.

Plajlarımızın genel temizliğinin sağlanması amacıyla aralıklarla temizleme çalışmaları
yapılmaktadır.
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Bu yıl ilk kez halka açık deniz kenarı sıcak su ılıcasının virane yapısının çok kirlenmiş
olması nedeniyle temizliği müdürlüğümüz ekiplerince yapılarak kükürtlü su temiz şekilde
halkın kullanımına açıldı.
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Mülteci sorunundan kentini ve kentlilerini olumsuz etkilememesi için sorunun başladığı ilk
günden itibaren tüm olanaklarını seferber ederek yakalanan mültecilerin İzmir’deki Göç
İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilmesi için büyük çaba gösteren Dikili Belediyesi, son olarak
mültecilere tahsis edilmesinden ardından hem çıkan olaylarda hem de mültecilerin yoğun
kullanımından dolayı büyük zarar gören Dikili Semih Tınay Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda
temizlik, dezenfeksiyon ve bakım çalışması gerçekleştirerek, spor salonunu dip bucak
temizleyip, pırıl pırıl bir hale getirdi.

Semih Tınay Anadolu Lisesi Spor Salonu
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Mülteciler tarafından kirletilen Kapalı spor salonundan Dikili Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü tarafından 14 kişi görevlendirilip özel deterjanlarla yıkanıp temizlenen ve
ilaçlanarak dezenfeksiyonu gerçekleştirildi. Ayrıca salondan 2 Kamyon çöp çıkarıldı.
İslamlar ve Kızılçukur mahallelerinde yağışlar sonrası sokaklarda oluşan çamur, yaprak
atıkları ve diğer hafriyat malzemelerini tel süpürge ve kürekler yardımı temizleyen Dikili
Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri bir yandan sokaklarda kaldırım kenarlarında çıkan
yabani otların temizliğini gerçekleştirdi. 5’er kişilik ekipler halinde eş zamanlı olarak
gerçekleştirilen iki mahallede gerçekleştirilen temizlik harekâtının son aşamasında,
mahallelerin çevresinde bulunan boş alanlara gelişi güzel atılmış katı atıklarda mıntıka
temizliği yapılarak bertaraf edildi. Ayrıca aralıksız olarak bütün mahallelerde ve 265 sitede
de tüm hızıyla devam edeceği belirtildi.
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Denetim Hizmeti;
Belediye sınırları içerisinde yapmış oldukları kontrol ve denetimlerde eksikleri
bulunanlar sözlü olarak uyarılmakta, ancak yapılan uyarılara rağmen eksiklerini
gidermeyenler hakkında gerekli kanunu işlem yapılmaktadır. Zabıta Memurlarının
uyarılarına rağmen eksiklerini gidermeyen hakkında 180 adet yazılı uyarı yapılmış 51 adet
tutanak düzenlenmiştir. Belediyemize asker ailesi yardımı için başvuran 33 adet asker
ailesinin adreslerine gidilip yardıma muhtaç olup olmadıkları hakkında gerekli araştırmalar
yapılmış ve tutanak tanzim edilmiştir. Belediye Encümenine tutanaklar üst yazı ile teslim
edilmiştir.13 Adet İdari Yaptırım Tutanağı düzenlenmiştir. 5 Adet Pazar yerleri için İdari
para cezası tutanağı düzenlendi.
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21 Adet İşyeri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını almadığından mühürlendi.
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Belediye Başkanlığı Trafik Zabıta memurluğunca 2016 yılı içerisinde İlçemizin
Trafik sorunları ile ilgili 6 defa değişik tarihlerde Trafik Alt Komisyonu kuruldu. Trafik ile
ilgili 21 adet şikayet dilekçesine istinaden gündem belirlendi. Bu günden konuları
komisyonda belirlenen tarihlerde ilgili kurumların katılımı ile toplanıldı. Gündem konuları
değerlendirilerek görüş verildi. Görüş tutanağı üst komisyon olan İzmir Büyükşehir
Belediyesi UKOME ‘ye gönderilmiştir. UKOME’deki İlçemiz ile ilgili Trafik konularının
görüşüldüğü toplantılara Trafik Zabıta Memuru katıldı.
İlçemizde bulunan Bar, Birahane ve Pavyon işyerleri Zabıta Müdürlüğümüz ekipleri
tarafından denetimleri yapıldı.
İlçemiz içerisinde bulunan başıboş köpekler ve yaralı hasta köpekler
Köpek Bakım Merkezine gönderildi.

Belediye

İlçemiz esnafları gıda satış yerleri İlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri, Belediyemiz Gıda
Teknikeri ve Zabıta Memurları ile beraber farklı zamanlarda denetlendi.

Fırın Denetimi
İlçemizdeki yaya kaldırımları üzerinde bulunan işgaller her gün düzenli olarak denetlenmiş
ve görülen işgaller kaldırılarak gerekli uyarılar yapıldı.
İlçemizde bulunan yol, su ve çöp sorunları Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri
Müdürlüğü ve İZSU ‘ya (İzmir Su ve Kanal İşleri) bildirilmiştir ve sorunların giderilip,
giderilmediği takip edildi.
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İlçemizde Salı, Perşembe ve Cuma günleri kurulan Pazar yerlerinin düzenlenmesi yapılmış
ve pazarcı esnafının fiyat etiketleri periyodik olarak kontrol edilmiştir. Pazarcı esnafının
Pazar yerleri kurallarına uyması sağlanarak alışveriş yapan vatandaşlarımızın huzurlu bir
şekilde alışveriş yapmaları sağlandı.

Dikili Pazar Yeri
İlçemizde Cumartesi günü kurulan Kadın El Emeği Pazarı satıcıları ve ürünleri
Zabıta ekiplerince denetlenmiştir.
Belediyemizden yardım talebinde bulunan vatandaşların haklarında Kültür ve Sosyal
İşleri Personeli ile beraber gerekli araştırmalar yapılarak tespit tutanakları Belediye
Encümenine gönderildi.
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Zabıta Müdürlüğümüze sözlü ve telefon ile gelen 3255 adet şikayete bakılarak
gerekli uyarılar yapılmış olup, uyarılara rağmen eksikliklerini gidermeyenler hakkında yasal
işlem yapıldı .Ayrıca yazılı olarak gelen 55 adeti Bimer, 95 Adet yazılı, 119 adedi mail ile
olmak üzere toplam 269 Adet şikayet dilekçesinin gereği yapıldı.
Şehir merkezinde ve mahallelerde gelişigüzel çöp çıkartılmaması hususunda gerekli
ikazlar yapılarak, çöp konteynırı ve çöp bidonlarının kullanımı sağlandı.
Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarında Kurbanlık Hayvan satışı ile ilgili
düzenleme ve çalışmalar yapıldı.
İlçemiz sınırları içerisinde vefat eden vatandaşlarımız için gerekli olan cenaze
hizmetleri ( pide, araç , çelenk) sağlanması Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirdi.
İlçemiz plajlarının rutin olarak temizlik kontrolleri yapılmış ve şemsiye, duşların
koyulması sağlanmış, deniz derinliğini belirtilen mantar ikazları çektirilmiştir. Plajlar yaz
aylarında vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir şekilde kullanımına hazırlanmıştır.

İlçemizde bulunan dilenciler toplanarak İlçemiz sınırları dışına çıkartılmıştır.

İlçemiz yaz aylarında açılan sahil stantları ve gece pazarları her akşam tarafımızca
denetlenmiş, izinsiz ve seyyar satış yapanlar sözlü ve yazılı bir şekilde uyarılarak
kaldırılmıştır.
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İlçemiz cadde ve sokaklarında asfalt ve kaldırım çalışması esnasında park halinde
olan araçlar sahipleri bulunup Emniyet tedbirleri alınarak tarafımızca kaldırılmıştır.

3516 Sayılı Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Muayene Yönetmeliği gereği İlçemizde Ölçü
ve tartı aleti kullanan esnaflarımıza kullanmakta oldukları Ölçü ve Tartı aletlerinin gerekli
periyodik muayenelerini yaptırmaları konusunda gereli uyarılar ve duyurular yapılmıştır.
Zabıta Müdürlüğümüzce damgalanacak olan Ölçü ve Tartı aletleri için doldurulan müracaat
formları teslim alınmıştır.
Yıl içinde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere katılım sağlanmıştır. Resmi
bayramlarda ekip görevlendirmesi yapılmıştır.

2016 yılı ruhsat işleri birimine işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru sayısı 184 başvurudan
132 adet yere ruhsat verilmiş olup 52 adet yerin evrak eksikliği ve çeşitli yasal nedenlerle
ruhsatı bekleyen dosyamız bulunmaktadır.

Başvuru Sayısı
Bekleyen Dosya
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Ruhsatı verilen iş yerlerinin niteliklerine göre dağılım tablosu;
SIHHİ MÜESSESELER:
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GAYRI SIHHİ MÜESSESE

8

UMUMA AÇIK İÇKİLİ VE İSTİRAHAT EĞLENCE YERLERİ:
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TOPLAM VERİLEN RUHSAT SAYISI
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Ruhsat İptali

Hafta Tatil ruhsatı

İşyerlerine İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İmar ve ve Yapı Kullanma izni
konusunda, itfaiyeden yangın raporu konusunda, Gelir Servisinden borç kayıtları
konusunda, Zabıta Müdürlüğünden işyerinin sınıfına ve özelliklerine göre aranacak nitelikler
konusunda ve sorumluluk bölgesine göre Jandarma ve Emniyetten Genel güvenlik ve
asayişin korunması açısından uygun yerde ve konumda bulunup bulunmadığı, Genel
kolluğun denetimini zorlaştıracak konumda olup olmadığı görüşü alındıktan sonra Ruhsat
verilmektedir.
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Dış Denetim;
Zabıta Müdürlüğü personelimiz genel olarak, Belediye Zabıta Personeli
Yönetmeliğinin 7. Maddesi Kabahatler Kanunu ve diğer mevzuatla kendilerine verilen
görevleri, kanuni yetkileri çerçevesinde yerine getirme hususunda gayretli ve başarılı
oldukları, semt pazarlarının, kaçak inşaatların, seyyar satıcıların, okul kantinlerinin , iş
yerlerinin ve otoparkların ciddi anlamda denetlendiği, halk ve çevre sağlığı ile ulaşım
hizmetlerine ilişkin görevlerin etkin bir şekilde yürütülüyor.
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Muhtarlık Hizmeti;
Müdürlüğümüzün temel görevi olan iletişim ve koordinasyon sağlanması amacıyla; düzenli
olarak her hafta Salı günü tüm mahalle muhtarlarının katılımı ile toplantılar yapılmıştır. Bu
toplantılarda mahallelerin ihtiyaçları belirlenmiş ve ilgi Belediye birimlerine aktarılmıştır.
Ayrıca aynı toplantılar sayesinde devam eden işlerin takip çalışmaları yapılmıştır. Bu sayede
tüm mahalle muhtarlarının ilçe genelinde Belediye birimlerince yürütülen tüm faaliyetler
konusunda bilgilendirilmesi de mümkün olmuştur. Muhtarlarımızdan alınan talepler
doğrultusunda ilgili birimlerden iş talebi yapılarak gerçekleşmesi sağlanan ve uygulama
aşamasında koordinasyon sağlanan iş ve işlemler aşağıda sıralanmıştır.
1) Kabakum, Uzunburun, Demirtaş, Deliktaş, Bademli, Bahçeli, Çağlan, Kocaoba
mahallelerinde bulunan düğün salonu, misafirhane, ve hizmet binalarına ait elektrik
abonelerinin eski borçları ödenerek, elektrik abonelik işlemleri yapıldı.
2) Mahalle muhtarlarımızdan alınan talepler doğrultusunda Demirtaş, Esentepe, Merdivenli,
Mazılı, Kocaoba, kıroba, Yenice, Samanlık, Çağlan, Kızılçukur, Denizköy ve Yahşibey
mahallelerinde toplam 25.000 m2 parke taş döşeme işi İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı
ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
3) Bademli, Kocaoba, Mazılı, Kıroba, Çağlan, Kızılçukur, Kıratlı, Bahçeli, Merdivenli,
Çandarlı, Demirtaş ve Deliktaş mahallelerinde tespit edilen üretim yolu ihtiyacının
karşılanması amacıyla Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte aplikasyon
çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda mülkiyet problemi olmadığı tespit edilen
üretim yollarının yapımı İBB Fen İşleri Daire Başkanlığından talep edildi. Bu çalışma
sonucunda; Kocaoba mahallesinde 4 km, Mazılı mahallesinde 4,5 km, Kızılçukur
mahallesinde 5 km, ham yol yapımı gerçekleştirilmiştir. Aynı çalışma kapsamında Kıratlı
mahallesinde 25 km, Merdivenli mahallesinde 17 km, Çandarlı mahallesinde 10 km mevcut
üretim yollarında iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan aplikasyon çalışmaları
doğrultusunda Belediye Fen işleri Müdürlüğü ekipleri ile sağlanan koordinasyon sonucu
Deliktaş mahallesinde 3 km, Demirtaş mahallesinde 15 km, Esentepe mahallesinde 3 km
üretim yolu, uygun stablize yol malzemesi kullanılarak iyileştirilmesi yapılmıştır.
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4) Yerinde yapılan tespitler sonucunda uygun olduğu düşünülen ve mülkiyet problemi
olmayan mahallelerde alaçık tesis edilmesi amacıyla İBB Fen İşleri Daire Başkanlığından;
Bademli, Merdivenli, Esentepe, Katıralan, Uzunburun, Deliktaş, Mazılı, Kocaoba, Yenice,
Samanlık, Çağlan, Kızılçukur, İslamlar, Kıratlı ve Bahçeli mahalleleri için talep yapılmıştır.
Söz konusu alaçıkların zemin hazırlaması Müdürlüğümüzce sağlanan koordinasyon
sayesinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma
sonucunda Merdivenli, Bademli, Esentepe, Deliktaş, Kıratlı, Kızılçukur, Kocaoba, Yenice,
Samanlık ve Çağlan mahallelerimize alaçık tesis yapımı gerçekleştirilerek halkımızın
hizmetine sunulmuştur. Yapımı gerçekleştirilen alaçıkların meydan düzenlemeleri halen
devam etmektedir. Alaçık tesislerin elektrik aydınlatma işleri Müdürlüğümüz talebi
doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilmiştir. Bahçeli, Mazılı,
İslamlar, Uzunburun ve Katıralan mahallelerine alaçık yapımı ile ilgili talep ve işlemlerin
takibine devam edilmektedir.
5) Mahallelerimizde yapılan tespitler sonucunda acil olarak müdahale edilmesi gereken
kamusal alanlardan; Nebiler mahallesi muhtar odası, Salihler mahallesi düğün salonu, Kıratlı
mahallesi doktor muayene odası, Kabakum mahallesi düğün salonu ve muhtar odası, Mazılı
mahallesi muhtar odası doktor muayene odası ve köy kahvehanesi, Kıroba mahallesi muhtar
odası ve köy kahvehanesi, Samanlık mahallesi köy kahvehanesi, Kocaoba mahallesi muhtar
odası ve köy kahvehanesi, Bademli mahallesi muhtarlık binası, Deliktaş mahallesi muhtarlık
binası boya, badana, bakım tadilat ve tamirat işleri Müdürlüğümüz koordinasyonunda
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilmiştir.
6) Müdürlüğümüzce tespit edilerek Park ve Bahçeler Müdürlüğünden talep edilen
Kızılçukur, Kıroba, Çağlan, Denizköy, Merdivenli, Yahşibey, Demirtaş, Deliktaş, Kıratlı
mahallelerinde park düzenlemesi ve çocuk oyun gurubu kurulması çalışmaları ilgili
Müdürlükçe gerçekleştirilmiştir.
7) İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Müdürlüğümüz ortak çalışması olarak 15
mahallemizde 46 çiftçimize 1150 adet zeytin fidanı, 4 mahallemizde 25 çiftçimize 625 adet
meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
8) İz-Su Dereler ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü ekipleri ile sağlanan koordinasyon ve
ortak çalışmalar kapsamında; Esentepe mahallesinde Karadere üzerinde 5 km, Deliktaş
mahallesi Çaylakderesi üzerinde 3 km, Kabakum mahallesi Kabakum deresinde 2 km,
Salihler mahallesi Karaçalı deresinde 2 km, Kıratlı mahallesi Karavut deresinde 1 km dere
temizliği ve dere yatağı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
9) DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar ve görüşmeler sonucunda Geyikli deresi
ve devamında Sarıazmak kanalı, Baklan deresi olmak üzere yaklaşık 25 km uzunluğunda
geniş kapsamlı yatak iyileştirme ve temizleme çalışmasının 2017 yılı çalışma programına
alınması sağlanmıştır.
10) Kötü durumda olduğu tespit edilen Kıroba- Kocaoba, Deliktaş ve Yaylayurt mahalleleri
ana ulaşım yolu İBB Fen İşleri Daire Başkanlığından talep edilmiş ve İz-Beton ekiplerince
yaklaşık 14 km uzunluğunda satih kaplama asfalt yol yapımı gerçekleştirilmiştir. Aynı
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çalışma kapsamında Çandarlı mahallesi sahilinde 8 km uzunluğunda satih kaplama asfalt yol
yapımı gerçekleştirilmiştir.
11) Belediye Meclisimiz tarafından verilen özel ağaçlandırma sahaları ile ilgili
görevlendirme doğrultusunda Çukuralan, Gökçeağıl, islamlar ve Kocaoba mahallelerimizde
önceki yıllarda tesis edilmiş olan yaklaşık 2200 dekar özel ağaçlandırma sahasının
Belediyemiz adına tahsis işlemleri ile ilgili bürokratik çalışmalar tamamlanmıştır. Orman ve
Su İşleri Bakanlığından söz konusu sahalarla ilgili tahsis onayı beklenmektedir.
12) Mazılı, Kocaoba, Yenice, Samanlık, Çağlan ve Salihler mahalleleri meydanlarında
bulunan Atatürk büst ve kaidelerinin bakım tadilat ve boyama işlemleri gerçekleştirildi.
13) Belediye Meclisimizce seçimi yapılan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının kurumsal
anlamda aktif hale getirilmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü ile irtibata geçilerek yapılması
gereken bürokratik işlemler ve sekreteryası Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.
01.01.2017 tarihi itibari le Dikili İlçesi Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı faaliyetlerine
başlamıştır.
14) Mahalle Muhtarlarımızın isteği üzerine Belediye Başkanımız ile birlikte Anıtkabir
ziyareti amacıyla Ankara gezisi düzenlenmiştir. Söz konusu geziye 19 mahalle muhtarımız
katılmıştır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi de muhtarlarımız ile birlikte ziyaret
edilmiş ve bir çok Milletvekilimiz ile sohbet ve söyleşi imkanı elde edilmiştir.

Anıtkabir
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Evlendirme Hizmeti;
2016 Yılı içerisinde toplamda 290 Çift evlendirildi. Evlenecek olan çiftlere 11 adet evlenme
izin belgesi verildi.
2016 YILINA AİT EVLENME (NİKAH ) İSTATİSTİĞİ
(Aylık Olarak Kıyılan Evlenme(nikah) Sayısı)
Yabancı
Kadın İle
Evlilik

Aylar

Yabancı
Erkek
ile
Evlilik

İki
Yabancı
Evlilik

Verilen İzin
Belgesi

Normal
Evlenme

Toplam
Nikah

OCAK

11

11

ŞUBAT

17

17

2

12

12

1

24

24

3
2

MART

2

NİSAN
MAYIS

2

33

33

HAZİRAN

1

28

28

36

36

1

34

34

1

TEMMUZ
AĞUSTOS

1

EYLÜL

1

33

33

EKİM

3

30

30

10

10

22

22

290

290

2

KASIM
ARALIK

2

TOPLAM :

12

2

1

11

2016 yılı içerisinde Doğrudan Başbakanlık Bimer kanalıyla Belediyemizce 152 adet başvuru
alınmış olup, gelen başvurular kurumumuz ilgili servislerine dağıtımı yapılarak süresi
içerisinde aynı internet adresi kanalıyla cevaplandırıldı.

BİMER Birimine Yapılan Başvuru ve Sonuçları
152
Gelen Toplam İleti Sayısı
5 gün
Kayıt Kapanış Ortalaması
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Haftada bir gün olmak üzere 2016 yılında 49 kez toplanan Belediye Encümenimiz, 532 adet
konuyu görüşerek karara bağlandı. Alınan kararlar usulüne uygun ve zamanında seri bir
şekilde bilgisayar ve otomasyon ortamında yazılarak ilgili ünitelerine gönderildi. Ayrıca
Belediyemizin gayrimenkullerindeki kiralama işlemleriyle ilgili olarak muhtelif ihaleleri
kanunlar çerçevesinde yapılarak kararları yazıldı. Bütün bu kararlar yine otomasyon ve
bilgisayar ortamında tek tek işlenip ve düzenli bir şekilde dosyalandı.

Meclis Toplantısı

Aylar İtibariyle Encümen & Meclis Kararları
1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay 7.Ay 8.ay 9.ay

10.ay 11.ay 12.ay

2016

Encümen
Kararları

33

65

34

30

44

87

58

45

36

28

26

46

Meclis
Kararları

16

9

12

17

4

8

11

9

13

14

5

11
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Destek Hizmetleri;
Emniyet bölgesinde 45 olayda toplam yakalanan 1.500 adet mülteci, Jandarma Bölgesinde
70 olayda yakalanan 3.500 mülteci olmak üzere toplam 5.000 Yabancı uyruklu ve mülteci
konumundaki şahıslar Dikili İlçesinden İzmir Merkez Bornova İl Göç İdaresine nakli
sağlanmıştır.

Bademli

Bademli’de Yakalanan Mülteciler
113

Kamu yararına çalışan dernekler ile okullarımızın Sosyal projeleri ve Sportif faaliyetleri için
ayrıca Belediye Dikili Spor Kulübü, Lodos Spor Kulübü ve Okullarımızın Spor faaliyetleri
için araç tahsisi sağlanmıştır.
Vatandaşlarımızı Cenazeye katılımları için araç tahsisi yapılmıştır. Ayrıca Belediyemiz
Sağlık Merkezi Doktorunun kontrolünde ekonomisi olmayan hasta şahısların hastanelere
sevkleri sağlanmıştır.
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III- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler
Kalite yönetim sistemi uygulanabilir zeminin yakalanması.
Teknik araç gereç yeterliliği.
Bilişim teknolojisine önem verilmesi.
Bölgenin coğrafik, sosyoekonomik yapısının biliniyor olması.
Üst yönetimin kararlılığı.
Halkın beklentilerinin bilinmesi.
İlçenin sorunlarının yöneticiler tarafından iyi bilinmesi.
Çalışanların eksiklikleri söyleyebilmesi, karar alma süreçlerine katılabilmesi.

B- Zayıflıklar
Koordinasyonun müdürlükler ve birimler arası iletişimin etkin olmaması.
Tüm müdürlüklerin standart yazışma kod numaraları kullanmaması.
Kalite yönetim sisteminin gereği 3 aylık düzenli olarak performans tablosu
hazırlanmaması.
Bilgi paylaşımının zayıf olması.
Sanayi ve ticari alanların yeterli düzeyde olmaması.
Takım ruhunun tam olarak oluşmaması.
Yapılan faaliyetlerin reklamlarının iyi olmaması.
Dijital arşive geçilmemiş olmasının yarattığı işgücü ve zaman kaybı.
Personelin sayı ve birim olarak birimler arasında orantılı dağılmaması.
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IV-ÖNERİ VE TEDBİRLER
Kurumumuz performans programı ile faaliyet raporlarının hazırlanması, performans
yönetimi anlayışının yerleşmesine katkıda bulunacak bilgi sisteminin kurulması ve periyodik
olarak performans analizleri yapılması ve değerlendirilmesi ile rasyonel bir işleyişle daha
etkili ekonomik ve verimli olunması için etkin çalışmalara ağırlık verilmelidir.
Mevcut iç kontrol sistemi dâhilinde harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevleri ile diğer
personelin görev ve sorumluluklarını irdeleyerek çalışmalarını buna göre yürütmelidir.
Şehrin yoğun yaşamını doğal yaşamla bütünleştirmek amacıyla park ve rekreasyon alanları
arttırılarak kentsel dönüşüm gerçekleştirilirken aynı zamanda kent tasarımı ve estetiği de göz
önünde bulundurulması hassasiyetinin devam etmesi gerekir.
Kentlilerimizin, güven, huzur ve konfor içinde yaşamalarını sağlamak için gerekli altyapısal
tasarımlarla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla etkin koordinasyon içerisinde olarak
çalışmaya devam edilecektir.
Engelsiz Dikili sloganı ile çıktığımız yolda, vatandaşlarımızın karşılaşabileceği her türlü yol,
kaldırım, pazar yeri, park ve rekreasyon alanlarında düzenleme çalışmalarına devam
edilerek, engelli vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde kent yaşamına dahil
olmaları hedefi vazgeçilmez olmalıdır.
Kültürümüzün temel değerlerinden olan paylaşımcılık ve yardımseverliğin, kentsel yaşamda
sosyal dengeyi oluşturmaya yönelik önemli bir etken olduğu bilinciyle, kamu kaynaklarının
imkânlar dâhilinde dezavantajlı gruplara, gerek ayni gerek maddi destekler arttırılarak
devam ettirilecektir.
Kurumumuzdaki tüm iş süreçlerinin otomasyona aktarılarak iş ve işlemlerin hızlı, takip
edilebilir ve sağlıklı bir şekilde raporlanabilir olması sağlanmalıdır.
Dikili’de hiçbir yurttaşın dışlanmadığı, ortak akıl ve bilimsel ölçütlerin kullanıldığı
demokratik, şeffaf, katılımcı, etik değerlere bağlı, çözüm odaklı ve güler yüzlü hizmet
anlayışı geliştirerek sürdürülmelidir.
Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesinin her aşamasında ekip çalışması desteklenmeli,
birimler arası eşgüdümün ve bilgi akışının sağlanarak, araç gereç ve personel yönünden
zayıf olan hizmet birimleri desteklenmeli, verimli çalışmayı teşvik edici uygun ortam
oluşturulmalıdır.
Tüm birimlerde hizmet üreten personele yönelik eşitlik ilkesine özen gösterilmeli, hizmet içi
eğitime önem verilerek çalışanların verimliliği ve kalitesinin artırılması sağlanmalıdır. İnsan
hak ve özgürlüklerine saygılı, hukukun üstünlüğün benimsenmeli ve adaletli görüşün hâkim
kılınması ilkesi esas alınarak kararlar alınmalıdır.
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Emek dostu ve emekten yana olma tavrını sürdürmeli ve hizmetlerini kamusal sorumluluk
anlayışı ile yürütmeye devam etmelidir. Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sosyal
hizmetlerin artırılması çalışmaları genişletilerek sürdürülmelidir.
Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri ile yoksul birey ve toplum kesimlerine
yönelik ekonomik destek devam etmelidir. Yaşlılara, kadınlara, gençlere ve çocuklara
yönelik faaliyetler yaygınlaştırılmalıdır.
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EKLER

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını
temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin
alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan
ederim.
İdaremizin 2016 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Şubat 2017
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç
kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını
bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. Mart 2017

119

