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KARARIN_ÖZÜ : 2013 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu

Belediye Başkanı Sadık OOĞnUrn

Meclis Üyesi İbrahim AKTAŞ - Meclis Üyes| Muzaffer COŞKUN
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Meclis Üyesi Cemalettin YlLDlZ, Meclis Üyesl İlyas ŞAHAN , Meclis Üyesi Hayriye

KAYA, Meclis Üyesi Mehmet KlZlL, Meclis Üyesl Sinan YILMAZ, Meclis Üyesi

Ahmet YlLD|Z , Mec|is Üyesi Tuncay ÇAL|ŞKAN , Meclis Üyesi Halil ÇANKAYA
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Sayın Meclis Üyeleri belediyemiı 2Ot3 mali yılı bütçesinin imkanları dahilinde belediyemizde yapılmış olan

hizmetlere ve faaliyetlere ilişkin raporu sunuyorum.

2013 mali yılı içerisinde, belediyemizce tahsil ve belediyemize tahsis o|unan paralar belediyemiz gelir bütçesinİ

oluşturmaktadır.

grı.golyr erı.in KAvNAKLARı

Vergi Gelirleri 541.515,58 TL

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

(Su, Ö!çü ve ayar, Alınan Bağışlar

ve Yardımlar 1.046.881.33 Tt

İIler bankası 3.746.283,53 TL

Para Cezaları, Gecikme ceza|arı 233.946,51TL

Sermaye Gelirleri 61.560.32 TL

Diğer ÇeşitliGelirler 959.888.65 TL

Yekün 6.590.075,92 TL

KARAR TARıH| : z rııiSRıı 2014

KARARNUMARASI:4l21



(

Belediyemizin gelir kaynakları oldukça kısıtlı durumdadır. Bu neden|e belediyemiz gelirlerinin her zaman
olduğu gibi çoğunluğunu 2380 sayı|ı yasa gereği belediyemiz payına düşen ve iller bankası tarafından gönderilen paralar
oluşturmaktadır.

Halkımızın taleplerine ve ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarına göre hak ve adalet ilkesinden ayrılmadan başarılı

çalışmalar yapılarak hizmetlerin yürütülmesine çalışılmıştır. Bu hizmetlerin yürütülmesindeı 2Ot2 yıtı devir tahakkuku
2.703.465.56 Tt.20l3 yılı tahakkuku 6.764.723.68 TL toplam Tahakkuk 9.468.189.24 TL 2013yı!ına devreden tahakkuk
2.877.801,38 TL dır.

BEIEDıYEM İz eİoenı,enİ

Belediyemiz PersonelGiderleri 1.041.811,51Tt

SosyalGüvenlik kurumlarına 173.710.08 Tt

Malve Hiz. Alım Giderleri 4.395.304,98 Tt

Faiz Giderleri 153.824.83 Tt

Cari Transfer 454.694.92 Tt

Sermaye Giderleri 168.109,18 TL

Yek ün 6.387.455.50 Tt

Be|ediyemiz in 2004 Yılı Hazine Müsteşarlığınca yapılan uz|aşma sonucu borçları.

Gediz Dağıtım Elektrik 263.302.87 Tt

Vergi Dairesi 97.389,12TL

SosyalsigortaIar kurumu 70.525.52 Tt

Yek ün 431.2L7.5LTL

2ü)4-2010 yılları 6111 Sayı|ı Yeniden YapıIandırma Borçları

Vergi Dairesi 158.374.54 Tt

Emeklisandığı 80.ılO3.80 TL

Gediz Dağıtım § l47.578.82TL

Sosya!Güvenlik Kurumu 73.796.@ Tt

Yek ün 460.153.16 Tt

2013 Yılı Sonu Bütçe Emanetinde olan kurumumuz un alınan Ma! ve Malzeme borç Yek ün:

1.q)9.679.86TL

2OL1-2OL3 Yıllarına ait resmi Kurumlara Olan Borçlar

Gediz Dağıtım Aş. 730.069.74 TL

Vergi Dairesi 283.299.82 TL

EmekIi Sandığı 322.000.ql Tt

s.G.K 150.000,00 TL

Yekun: 1.485.369.56 Tt
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Belediyenin 5111 sayılı yeniden yapılandırma,Şahıslar,Resmi Kurum|ar ve Hazine Müsteşarlığı uzlaşma
borç toplam ı: 9.773.875.59Tt

2013 Yı!ı Gelir Kaynak|arı Toplamı 6.590.075.92 Tt

2013 Yılına Devreden borç Toplamı 3.183.799.67 Tt

YAZ! İŞLERİ : 2013 yılında belediyemiz Encümenl tarafından 87 adet karar atınmış ve gerekli olanlar uygutanmıştır.
Belediyemiz Meclisince de 42 adet karar alınmış ve uygu!amaya konu!muştur.2013 yılı içerisinde çeşitli kurum|ardan 1579
adet yazı ge|mİş olup cevabı gerektirenlere yerinde ve zamanında cevap verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek
kişiIere 1129 adet yazı gönderilmiştir.

EMLAK ŞEFLİĞİ : Emlak verg|si(Bina-Arsa-Arazi) tahakkuk iştemlerini yapıp,Tahsilat şefIiğine gönderme çevre Temiztik
vergisinİn tahakkuk İşlemleriniyapıp tahsil şefliğine gönderme Emlak ve Çevre temizlik bildirim!erini dosya!ama tapu sicil
Müdür!üğünden gelen aylık tapu sicil formlarını 4 noIu tab|o kısmı doldurup vergi dairesine gönderme.Vergi dairesinden
borçlu mükelleflerin kayıt|ı gayrimenkul tahklkatını yapıIması,Süresinde beyanda bulunmayan müketleflerin beyana çağrı
mektubu gönderme,Kaymakamlık Makamından yeşil kart ve 2O22 sayılı yasa gereği maaş talebinde bulunan şahısların
işlemlerin|yapmakta olup ve bu işler l memur tarafından yürütülmektedlr.

ZAB|TA lrVlİnl-İĞİ : Belediyemiz zabıta hizmetleri 1 amir 1 memur personelle çeşitli aralık|arla kontrol ve denetimtere
çıkılmış olup, zabıta talimatnamesine aykırı harekette bulunan şahıs|ara dönem içersinde gerekli cezai işlemler
uygu|anmıştır. İlçemiz dahilinde çöp ve temizlik işlerinin düzenli şekilde toptanılması organize edilip bu hususta herhangi
bir şİkayete meydan verilmemiştir. Karasinek ve sivrisinekle ilaçlama mücadelesi için yıl içerisinde belirli tarihlerde
ilaçlama yöntemlerimiz ile ilaçlama uygulaması yapılmıştır.

İrrlİYe elvlİnl-İĞİ : İtfaiye teşkiIatı 2 adet itfaiye aracı 1 amir 6 şoför 6 itfaiye eri ile birlikte 24 saat hizmette
bulunmaktadır. 2013 yı!ında İ!çemizde büyük sanayi ve küçük çap!ı iş yerleri yönetmelikler kapsamında denetimleri
yapılmış gerekli olan önlemler alınmıştır. Kanalizasyon açma, yaz aylarında cadde sokakların yıkanması ve ilçemiz
dahilinde ve dışında çıkan 46 adet yangına zamanında müdahale edilip gereğiyapılmıştır.

EVLENME İŞl-rnİ : 2013 yıtı içeris|nde belediyemiz evlendirme memurluğu nda L27 adet evtendirme evlendir me
yönetmeIiğine uygun bir şekilde nikah akitleri gerçekleştirilmiştir.

FEN İşLERİ:

Belediye Fen İşleriServisinin 2013 yılı süresince yapı!an faa!iyet çalışmaIarı aşağıda belirtilmiştir.

iıusaıı:

1 . - 2013 yılı içerisinde Türkdit , Fatih ve Osmaniye mahallelerinde bulunan ara sokaklarda 6 cm'lik Beton
parke taşı ile 15.000 m2 döşeme yapı|arak yol düzenlemeleritamamlanmıştır.

2 . - İlçemiz Merkezindeki caddelerinden olan Cumhuriyet ve Ecz. Muammer KAYA caddeterinde 4OO0 m2 beton
parke taşı , 500 metre Beton Bordür , 500 metre su oluğu taşı ile birlikte 650 M2 Kalebodur ile cadde ve tratuvar
düzenlemesitamamlanmıştır. ÇaIışma yapılan bu alanda caddenin a|tyapı yenilemesi olarak içme suyu ve kanalizasyon

şebekeleri abone bağlantıları yenilenmiş olup iIeriye dönük Elektrik şebekesinln yer aItına a!ınmasına esas olacak boş
boru hatları döşenmiştlr. Tratuvarların aydınlatı!ması ve ağaçlandırılması tamam!anarak trafik akışı düzenli ve kontro|lü
hale ge!miştir.

3. - İlçemizin giriş yoltarında , İzmir Büyük Şehir Betediyesinin katkıları ile yaklaşık 40.000 m2 sıcak asfalt
kaplaması yapılmıştır.

4. - Belediyemiz sınırları dahilinde kenar ham ve stablllze yolların bakımları By- pass ve mıcır malzemeIeri ile
bakımları yapı!mıştır.

5. - Park düzenleme ça!ışmalarına devam edilmiştir:

Aşağı maha!le 13 Eylül parkı ve çevresi yeniden düzenlenerek hizmete açılmıştır
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Yeni mahalle 10 Nisan Polis parkı ve Pınar parkı düzenlenerek hizmete açılmışlardır.

Çiftçiler lokaIi parkı yenlden düzenlemiştir.

6. - İmar uygulaması gören bölgelerde 1000 metre kanalizasyon çalışması yapılmıştır.

7. - İmar uygulaması gören bölgelerde 400 metre içme suyu şebekesi ça!ışması yapılıştır.

8. - İlıtlyaç olan noktalara 4 adet otobüs bekleme durağı montajı yapılmıştır.

9. - İtçemiz cezaeviyanında 1adet WC inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Değerli Meclis üyeleri Yukarıda özetle 2013 yı!ında yapılan iş ve işlemler hakkında bilgiler verdim.

5393 sayılı Belediye Yasasının 56 maddesi gereği 2013 Mali yılı Faaliyet raporunun ibra edilmesini

bekliyor saygı!arımı sunuyorum.01.04.2014

Süleyman KAYA

Belediye Başkanı

Meclis Başkanı V Meclis Meclis Uyesi

Ahmet AÇl Muzaffer N
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BELEDİyE BAşKANIıĞı
Fen İşleri Müdürlüğü

KONU : Faaliyet Raporu . 07.04.2014

BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediye Fen İşleri Seıvisinin 20L3 yılı süresince yapılan faaliyet çalışmaları
aşağıda belirtilmiştir.

iNşıar:

1 . - 2013 yılı içerisinde Türkdit , Fatih ve Osmaniye mahallelerinde bulunan ara
sokaklarda 6 cm'lik Beton parke taşı ile 15.000 m2 döşeme yapılarak yol diizenlemeleri
tamamlanmıştır.

2 . - İçemiz Merkezindeki caddelerinden olan Cumhuriyet ve Ecz. Muammer
KAYA caddelerinde 4000 m2 beton parke taşı , 600 metre Beton Bordür, 600 metre su
oluğu taşı ile birlikte 650 M2 Kalebodur ile cadde ve tratuvar diizenlemesi
tamamlanmıştır. Çalışma yapılan bu alanda caddenin altyapı yenilemesi olarak içme
§uyu ve kanaliza§yon şebekeleri abone bağlantıları yenilenmiş olup ileriye dönük
Elektrik şebekesinin yer altına alınmasına esa§ olacak boş boru hatları döşenmiştir.
Tratuvarların aydınlatılması ve ağaçlandrrılmasr tamamlanarak trafik akışı diizenli ve
kontrollü hale gelmiştir.

3. - İlçemizin giriş yollarında , İzmir Büyük Şehir Betediyesinin katlaları ile
yaklaşık 40.000 m2 sıcak asfalt kaplaması yapılnıştır.

4. - Belediy emız sınırları dahilinde kenar ham ve stabilize yollann bakrmları
By- pass ve mıcır malzemeleri ile balıımları yapılmıştır.

5. - Park düzenleme çalışmalarına devam edilmiştir :

Aşağı mahalle 13 Eylül parlıı ve çevresi yeniden düzenlenerek hizmete açılmıştır.
Yeni mahalle 10 Nisan Polis parlıı ve Prnar parlu düzenlenerek hizmete açılmışlardır.
Çiftçiler lokali parkr yeniden düzenlemiştir.

6. - İmar uygulaması gören bölgelerde 1000 metre kanaliza§yon çalışması
yapılmıştır.

7. - İmar uygulaması gören bölgelerde 400 metre içme suyu şebekesi çalışması
yapılıştır.

8. - İntlyaç olan noktalara 4 adet otobüs bekleme durağı montajı yapılmıştır.
g. - İlçemu cezaevi yanında 1 adet WC inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Gereğini bilgilerinize aız ederim .

Bel. Fen İşl. Müd


