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Değerli hemşerilerim,

Gemlik’te çağın gereklerine uygun, toplumun her kesimine hitap eden, kamu kaynaklarının en verimli şekilde 

kullanıldığı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Temel belediyecilik hizmetlerimizde, hemşerilerimizin ih�yaç ve taleplerini önemsiyoruz. Belediyemizin sahip olduğu 

kaynaklar, binalar, araç ve gereçleri verimli şekilde kullanarak, bizlere emanet e�ğiniz bütçemizi en doğru şekilde 

değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Sosyal destek hizmetlerimizde ise kimseyi rencide etmemeye ve insanlık onuruna yakışır 

çalışmalar yapmaya önem veriyoruz. Öte yandan, özellikle gençler için Gemlik’i yeniden bir çekim noktası haline 

ge�recek konser, �yatro, fes�val, sergi ve farklı gösteriler ile ilçemizin sosyal haya�na renk katmayı da hedefliyoruz.

Belediyemizde tüm birimlerimiz uyum içinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışma arkadaşlarımız, ilçemizin çeşitli 

noktalarında yol yapım ve bakım, park ve bahçelerimizin bakım ve onarım çalışmaları, ana caddelerden ara 

sokaklarımıza kadar ilçemizin tüm noktalarının temizlik faaliyetlerini kesin�siz sürdürüyorlar. Ayrıca ilçemizi, deprem 

riskine karşı yaşanabilir bir kent haline ge�rmek için kentsel dönüşüm çalışmalarımızda da önemli adımlar a�yoruz. 

Öte yandan geç�ğimiz yıl, belediyemiz yetkisinde bulunan Kumla sahilinde gerçekleş�rdiğimiz örnek çalışmalar, 

Gemlik’in turizm potansiyelini güçlendirmede önemli adımlar olarak değerlendirilip tüm halkımız tara�ndan büyük 

takdir toplamış�.

Belediyemize ait, ilçemizin çeşitli noktalarında bulunan ve verimli şekilde kullanılmayan pek çok yapı vardı. Bu 

yapılarımızda gerekli bakım ve tadilat işlemlerini gerçekleş�rdikten sonra ilçemize Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz 

Bakımevi, Kurşunlu Yaşlı Konukevi, Halk Market, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi, Umurbey Başkanlık Çalışma 

Ofisi gibi noktaları belediyemize kazandırdık. Özellikle Kreş, Yaşlı Konukevi ve Halk Market’in açıldığı günden bu yana 

kesin�siz hizmet verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz.

Tüm yur�aşlarımızca takdir gören sosyal destek çalışmalarımıza ise önemli bir yenilik ile devam ediyoruz. Gemlik’in beş 

noktasında hizmete ge�rdiğimiz Halk Büfe’lerde ekmek, peynir, yumurta, süt gibi temel gıda maddeleri, piyasa 

fiya�ndan daha ucuza yüksek kalite ve lezzet ile sa�lıyor. Özellikle öğleden sonra Halk Büfe’ler önünde oluşan uzun 

kuyruklar, ilçemizin böyle bir hizmete ne kadar ih�yaç duyduğunu bizlere gösterdi.

Zey�n Fes�valimiz başta olmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz de coşkuyla devam ediyor. Pandeminin 

hafiflemesi ile yeniden başladığımız açık hava programlarımızda 30 bin Gemlikliyle bir araya geldik. Kabotaj Bayramı, 

30 Ağustos Zafer Bayramı, Zey�n Fes�vali’nde dev programlar düzenledik. Kış aylarında ise kültür ve sanat 

programlarımıza devam e�k. Gemlik’i barışın ve huzurun ken� olduğu kadar sana�n da başken� yapmak için 

çalışmaya devam edeceğiz.

Seçim dönemi büyük ilgi gören sözlerimiz arasında yer alan bazı projelerimizi yakın zamanda hayata geçirmek için 

çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Deniz ulaşımı, hayvan rehabilitasyon merkezi, Cumhuriyet Mahallemizden ilçe 

merkezine yaya ulaşımını kolaylaş�racak asansör sistemi, Kent müzesi, öğrenci merkezi ile Balıkpazarı ve Emin 

Dalkıran Kordonu çalışmalarını bu yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

Bu bilgi ve görüşler ışığında, 2021 Yılı Faaliyet Raporumuzun Gemlik’imize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
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2021 “Değerler�yle Geml�k” 1. Fotoğraf Maratonu - 1.’l�k ödülü - Hasan UÇAR

2021 “Değerler�yle Geml�k” 1. Fotoğraf Maratonu - 2.’l�k ödülü - Gül�n YİĞİTER

2021 “Değerler�yle Geml�k” 1. Fotoğraf Maratonu - 3.’lük ödülü - Esengül ALICI



13 Temmuz 2005 Tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazete de 

Yayımlanarak Yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye 

Kanunun 17. ve 18. maddelerinde Belediye Meclisinin 

Görev ve Yetkileri belirlenmiş�r.

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri:

a) Stratejik plân ile ya�rım ve çalışma programlarını, 

Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans 

ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede 

kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel 

sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma 

yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, 

büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını 

kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir 

Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir 

Belediyeleri tara�ndan yapılır veya yap�rılır ve 

doğrudan Belediye Meclisi tara�ndan onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, sa�mına, takasına, tahsisine, 

tahsis şeklinin değiş�rilmesine veya tahsisli bir 

taşınmazın kamu hizme�nde ih�yaç duyulmaması 

hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla 

kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla 

bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve ka�lma payı konusu 

yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için 

uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 

beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye 

uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate 

karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa 

tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan 

ayrılmaya, sermaye ar�şına ve gayrimenkul ya�rım 

ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına im�yaz verilmesine ve belediye 

ya�rımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile 

yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve 

iş�raklerin özelleş�rilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile 

ih�sas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı 

kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve 

değiş�rilmesine karar vermek.

m) Belediye tara�ndan çıkarılacak yönetmelikleri kabul 

etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad 

vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleş�rilmesi, 

adlarıyla sınırlarının tespi� ve değiş�rilmesine karar 

vermek; beldeyi tanı�cı amblem, flama ve benzerlerini 

kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş 

birliklere ka�lmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki 

belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği 

yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve 

sosyal ilişkileri geliş�rmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi 

alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleş�rilmesine; bu 

çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yap�rma, 

kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve bera� vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları 

karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine 

karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar 

programlarını        görüşerek        kabul         etmek. Gemlik 

Belediye Meclisi: Gemlik Belediye Meclisi 2019 Yılı Mart Ayı 

Yerel Seçimlerinden sonra toplam 31 Meclis Üyesinden 

oluşmaktadır. 2021 yılı i�bari ile bu üyelerden 15'i 

Cumhuriyet Halk Par�’si, 2'si İYİ Par�’si, 8’i Adalet ve 

Kalkınma Par�’si 5’i Milliyetçi Hareket Par�’si ve 1'i Bağımsız 

olarak çalışmalarına devam etmektedir.

B.BELEDİYE ENCÜMENİ

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. ve 34. maddelerinde 

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri şu şekilde 

belirlenmiş�r.

Belediye Encümeninin Görev Ve Yetkileri

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin 

hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaş�rma 

kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini 

belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri 

arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan 

belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar 

vermek.

g) Taşınmaz mal sa�mına, trampasına ve tahsisine ilişkin 

meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere 

kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini 

belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri 

yerine ge�rmek.
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GENEL BİLGİLER
I. BÖLÜM

1- Fiziksel Yapı
2- Teşkilat Yapısı

A- Misyon ve Vizyon
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- Gemlik Belediyesine İlişkin bilgiler

D- Amaç ve Hedefler
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Köklü Bir Geçmişe Sahip Zey�nin Başken� 
Gemlik'te Ka�lımcı ve Sosyal Adalet Anlayışı ile 
İnsanı Odak Noktasına Alan Çevreye Duyarlı 
Kaliteli Hizmetler Sunmak

MİSYON

Barış ve Huzur İçinde, İnsanların mutlu 
Yaşadığı, Turizm ve Tarımda Öncü Sanayisi ile 
Dünyaya Açılan Marka Bir Körfez Ken� Olmak

VİZYON

ÇALIŞMA İLKELERİ

Engelli Dostu Belediyecilik
İnsanların yaşam biçimine,

haklarına, kültürel kimliklerine,
değer ve inançlarına saygı

Faaliyetlerin adalet, eşitlik ve
şeffaflık temelinde yürütülmesi

Vatandaş memnuniye�

Ka�lımcılık
Hizmet Belediyeciliği
Sosyal Belediyecilik

Yenilikçilik
Hesap verilebilirlik

Teknolojik imkânlardan azami
ölçüde is�fade edilmesi

Kaynakların etkin, verimli ve
amacına yönelik kullanılması

Başarıya olan inancın her
çalışmada hâkim olması

Dene�mde Demokra�klik
Destekleyicilik

Veriye Dayalı Analiz

İnsan Odaklılık
Erişilebilirlik

Kentsel Gelişimini Yöneten
ve Yönlendiren İdare

Üre�mcilik ve Üre�me
Yön Vermek

Bilimsellik ve Eşitçilik
Sorun ve Taleplere
Bütüncül Yaklaşım

GEMLİK BELEDİYESİ 2020 FAALİYET RAPORU



YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 sayılı Belediye kanunun 14. ve 15. maddelerinde 
Belediyenin görev,  yetki  ve Sorumlulukları 
Belirlenmiş�r.

1-Belediyenin Görev ve Sorumlulukları:
Belediye Mahalli, Müşterek nitelikte olmak şar�yla
a) İmar, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent 
bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve ka� 
a�k; zabıta; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; 
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve 
sanat, turizm ve tanı�m, sosyal hizmet ve yardım, 
nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve 
�care�n geliş�rilmesi hizmetlerini yapar veya 
yap�rır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in 
üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 
konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de 
m a l i  d u r u m l a r ı  v e  h i z m e t  ö n c e l i k l e r i n i 
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri 
açabilirler.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaa� 
ile bakım ve onarımını yapabilir veya yap�rabilir, her 
tür lü araç,  gereç ve malzeme ih�yaçlar ını 
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. 
Gerek�ğinde, 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 
yöne�cilere ve antrenörlere Belediye Meclisi 
kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci �kranın (b) bendi uyarınca, sporu 
teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir 
önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri 
için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri 
için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on 
ikisini geçemez.
Hizmetlerin yerine ge�rilmesinde öncelik sırası, 
belediyenin malî durumu ve hizme�n 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.
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.
Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları 
bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı 
dışındadır.

2-Belediyelerin Yetki ve İm�yazları:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki 
ih�yaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve 
girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde 
yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve 
uygulamak, kanunlarda belir�len cezaları vermek. 
c)Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak 
kanunlarda belir�len izin veya ruhsa� vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, 
harç, katkı ve ka�lma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini 
yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk 
hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, a�k su ve 
hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya 
yap�rmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve 
endüstri suyu sağlamak; a�k su ve yağmur suyunun 
uzaklaş�rılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri 
kurmak, kurdurmak, işletmek ve işle�rmek; kaynak 
sularını işletmek veya işle�rmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su 
ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu 
taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve 
işle�rmek.
g) Ka� a�kların toplanması, taşınması, ayrış�rılması, geri 
kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili 
bütün hizmetleri yapmak ve yap�rmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine 
ge�rilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları 
içerisinde taşınmaz almak, kamulaş�rmak, satmak, 
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis 
etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar 
alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele 
kurmak, kurdurmak, işletmek, işle�rmek veya bu yerlerin 
gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu 
uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık is�rahat ve 
eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve �care�n geliş�rilmesi ve kayıt 
al�na alınması amacıyla izinsiz sa�ş yapan seyyar sa�cıları 
faaliye�en men etmek, izinsiz sa�ş yapan seyyar sa�cıların 
faaliye�en 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.
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n) Reklam panoları ve tanı�cı tabelalar konusunda 
standartlar ge�rmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk 
sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini ken�n 
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz 
döküm alanlarını; sıvılaş�rılmış petrol gazı (LPG) 
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, 
kömür ve hurda depolama alanları ve sa�ş yerlerini 
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre 
kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işle�len 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, işle�rmek veya 
kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 
düzenlemesinin gerek�rdiği bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 
tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 
26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaş�rma, 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 este�ği 
ile elektronik haberleşme hizme�nin gerekleri dikkate 
alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) 
bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında 
alınacak ücret Ulaş�rma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığınca belirlenir. Ücre� ya�rılmasına rağmen yirmi 
gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. 
Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve 
ücre�ni almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) 
bendinde belir�len gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf 
olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir 
ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi 
tara�ndan yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belir�len hizmetleri 
Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 
kırkdokuz yılı geçmemek üzere im�yaz yoluyla devredebilir; 
t o p l u  t a ş ı m a  h i z m e t l e r i n i  i m � ya z  v e ya  t e ke l 
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek sure�yle yerine 
ge�rebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 
67 nci maddedeki esaslara göre hizmet sa�n alma yoluyla 
yerine ge�rebilir.

 

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- FİZİKİ YAPI

Hizmet Birimleri: Belediyemizin 2021 Yılındaki Temel 
Hizmet ve Faaliyetleri Hamidiye Mah. Irmak Sokak da 
ve Odun Depoları mevkiinde bulunan Fen İşleri ve 
Park Bahçeler Müdürlüğüne ait Ek Hizmet Binasında 
yürütülmüştür. Hizmet verdiğimiz Katlı Otoparkta 
bulunan Zabıta Müdürlüğümüz ve Umurbey'deki 
Sağlık İşleri Müdürlüğüne ait hizmet binası mevcu�ur. 
Merkez Binamız da Başkanlık Makamı, İdari Başkan 
Yardımcımız, Teknik Başkan yardımcımız,

Müdürlüklerimizden ise Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan 
Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü, Muhtarlıklar ve 

Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Te�iş Kurulu Müdürlüğü ve 
Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Beyaz 
Masa Hizmet vermektedir. Diğer Ana Hizmet Binamız da ise 
ile Mali kısımdan sorumlu Başkan Yardımcımız yer 
almaktadır. Müdürlüklerimizden ise Mali Hizmetler 
Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve 
İs�mlak Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ruhsat 
Dene�m Müdürlüğü bulunmaktadır.

2- TEŞKİLAT YAPISI

Belediyemiz Teşkilat Yapısı yandaki tabloda belir�ldiği gibidir.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
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AMAÇ VE HEDEFLER

Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam 
Standartlarını Sunarak, 

Toplumun Her Kesimine Hitap 
Eden Sağlıklı Kent Ortamı 

Sürdürülebilir Tarım 
Poli�kaları ile Gemlik 
Zey�ninin Marka Değerini 
yükseltmek. 

Ken�n Tarihsel, Doğal ve 
Kültürel Mirasını Koruyan, 

Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel 
Gelişimine Yön Verecek 

Yaşanılabilir bir Kent 
Oluşturmak.

Körfezi Tarihi dokusu ve 
Tüm Doğal Güzellikleri ile 
Bütünleşen Turizm Ken� 

Olmak. 

Kültür, Sanat ve Eği�m 
Faaliyetlerinin  Zenginleşmesine 

Destek Veren, Çağdaş bir Kent 
Olmak.

Farklı Kesimlerden Oluşan Kent 
Mozaiğinde Sosyal Adale� ve 
Toplumsal Dayanışmayı Ar�rmak 
İçin Sosyal Hizmetleri Geliş�rmek 
ve Yaygınlaş�rmak.

Sokak Hayvanlarının Doğal 
Yaşam Alanlarının 

İyileş�rilmesini Sağlayan 
Çi�lik Hayvanlarına Yönelik 

Faaliyetleri Destekleyen, 
Hayvan Dostu bir Kent 

Olmak.

Ken�e Özel Sektör ve Kamu 
İşbirliği ile Gerçekleş�rilecek 
İs�hdam Ar�rıcı Projelere 
Destek Vermek. 

Kurumsal Kapasitenin, 
İdarenin Vizyonuna 
Ulaşmasını Sağlayacak 
Ölçüde Ar�rılması.

GEMLİK BELEDİYESİ 2020 FAALİYET RAPORU
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AMAÇ VE HEDEFLER

Hedefler

İnsan Kaynakları Ve Eği�m Müdürlüğü

Ÿ Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sunmak 

Ÿ Kurumsal Yöne�min Geliş�rilmesini Sağlamak

Ÿ İs�hdam Ar�rıcı Faaliyetlerin Geliş�rilmesini 

Sağlamak.

Özel Kalem Müdürlüğü

Ÿ Tedarik Süreçleri İyileş�rilerek, İşlem Sürelerini 

Kısaltmak

Ÿ Halkın Belediye Karar Ve Uygulamalarına Etkin 

Şekilde Ka�lımını Sağlamak

Ÿ Hizmet Sunumlarının Paydaşların Beklen�lerini 

Karşılayacak Şekilde Etkin Hale Ge�rmek

Park Bahçeler Müdürlüğü

Ÿ Spor Alanlarını Geliş�rmek, Modernleş�rmek Ve 

Sayısını Ar�rmak

Ÿ Her Yaş Ve Her Kesimden İnsan İçin Spor Ve Sağlıklı 

Yaşam Olanakları Sağlamak

Ÿ Tar ımsal  Kaynaklar ı  Korumak,  P lanlamak, 

İyileş�rmek Ve Üre�ci Bilincini Ar�rmak.

Ÿ Bölgeye Has Gemlik Zey�ninin Tanı�mı Ve 

Pazarlanmasına Destek Vermek Amaçlı Faaliyetlerde 

Bulunmak

Ÿ Organik, Doğal İyi Tarımı Destekleyen Faaliyetlerde 

Bulunmak

Ÿ Ken�n Değişen Sosyal, Ekonomik Ve Kültürel 

İh�yaçlarına Cevap Verecek Nitelikte Rekreasyon 

Alanları Oluşturulması.

Ÿ Rekreasyon Alanlarında Modern Ve Este�k Bir 

Görünüm Oluşturularak İlçe Halkına İnsan Odaklı 

Ak�f Yeşil Alanlar Kazandırmak

Ÿ Hızlı Kentleşmenin Ge�rdiği Olumsuz Etkileri 

Azaltmak Amacıyla Mevcut Yeşil Alanların Koruması 

Ve Tüm Ak�f Yeşil Alanların Sürdürülebilirliğinin 

Sağlanması

Ÿ Gemlik Belediyesinin Vizyonuna Uygun Ve 

Sürdürülebilir Sahil Proje Ve Planları Aracılığıyla 

Gemlik Körfezinin Turizm Açısından Gelişimini 

Desteklemek

Ÿ Kentlinin Sanatla Buluşmasını Kolaylaş�rarak 

Etkileşimini Ar�racak Çalışmalar Yürütmek

Ruhsat Ve Dene�m Müdürlüğü

Ÿ Gelişim, Değişim Ve Yeniliklere Açık Olarak İşyeri 

Ruhsatlandırma Sürecini Sürekli Geliş�rerek, İlçemiz 

Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Ruhsatsız 

İşletmeleri Tespit Etmek, Ruhsat Konusunda Halkımızı 

Bilinçlendirici Çalışmalar Yapmak, Çevreye Olumsuz 

Etkileri Bulunan İşletmelerin İyileş�rilmesini Sağlamak Ve 

İmalata Yönel ik  İşyer ler in in  P lanl ı  B ir  Şeki lde 

Rehabilitasyonu Hususunda Çalışmalar Yapmak. İnternet 

Ortamından Ruhsat Başvurularını Yaygınlaş�rmak

Ÿ Vatandaş Memnuniye� Doğrultusunda Belediyecilik 

Hizmetlerinde Bürokrasiyi Azaltarak, İlk Seferde Ve 

Zamanında Doğru Hizme� Sunarak İlçemiz Sınırları 

İçerisinde Faaliyet Gösteren İşyerlerini Kayıt Al�na Almak 

Ve Ruhsat Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak. 

Ruhsatsız İşyerlerini 2024 Yılına Kadar Ruhsatsız İşyerlerini 

Her Yıl %5 Oranında Azaltarak Asgari Seviyede Tutmak.

Fen İşleri Müdürlüğü

Ÿ İlçedeki sosyal dona� alanlarının projelendirilerek tüm 

halka hitap eden tesisleri ortaya çıkartmak

Ÿ Gemlik Zey�ni'nin marka değerini yükseltmek için ken�eki 

kültürel zenginliği ortaya çıkarmak

Ÿ Gemlik belediye tara�ndan yerel üre�ciye gerekli desteğin 

sağlanarak katma değeri yüksek ürün elde ederek 

pazarlamasına öncülük etmek 

Ÿ İlçemizde gerek merkez gerek kırsalda konforlu ulaşım 

imkanı sağlamak için mevcut yolları iyileş�rmesi ve yeni 

yolların açılarak vatandaş memnuniye�nin ar�rılması

Ÿ Ken�n ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek 

belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu bir 

biçimde kullanılmasını sağlamak

Ÿ Ken�n ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek 

belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu bir 

biçimde kullanılmasını sağlamak

Ÿ Ken�n doğal güzelliklerini ortaya çıkaran projeler ile marka 

bir körfez ken� olacak Gemlik için alterna�f projeler 

oluşturulması

Ÿ İ lçemizdeki tarihi ve doğal güzell iklerin ortaya 

çıkar�lmasını sağlayacak projelerin ortaya çıkmasını 

sağlayacak iş birliği ve koordinasyonun sağlanması

Ÿ Kamu kurumları ile gerekli işbirliği sağlanarak Gemlik'i bir 

eği�m ken� olması için gerekli desteği sağlamak

Ÿ Sosyal Belediyecilik anlayışını üst düzeye çıkartan genç ve 

yaşlı nufüsun farklı ih�yaçlarını karşılayacak tesisleri 

hayata geçirmek

Ÿ Gemlik 'e değer katacak sokak hayvanlarını rehabilte eden 

modern bir tesis elde edilirken kurban pazarı sa�ş yerinin 

eksiklerinin tamamlaması

013

GEMLİK BELEDİYESİ 2020 FAALİYET RAPORU



AMAÇ VE HEDEFLER

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ÿ Yürütme Ve Karar Organlarına Sunulan Hizmetlerin 

Kalite Ve Hızının Ar�rılması Sure�yle Yerel Halkın Ve 

Sivil Toplum Örgütlerinin Beklen�lerinin Belediye 

Meclisine Ve Encümene En Hızlı Ve Etkin Bir Şekilde 

Yans ı� lmas ı ,  Be led iye  H izmet  Ka l i tes in in 

Ar�rılması. İdarenin Tüm Yazışma, Evrak Akışı Ve 

Depolama Faaliyetlerinin, Kurumsal Ha�za Sistemini 

Hayata Geçirecek Şeki lde Yürütülmesi  Ve 

Yöne�lmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ÿ Gelir Ar�rıcı Çalışmalardan Da Faydalanılarak, 

Finansal Yeterliliğin En Üst Düzeye Çıkar�lması. 

Ÿ Mali Disiplinin Sağlanması Ve Belediye Gelirlerinin 

Yüksel�lerek Etkin Ve Veriml i  B ir  Şeki lde 

Kullanılmasını Sağlamak.

Ÿ Mali Tablo Ve Bütçeleme Sistemlerinin Güvenilirliği 

Ve Hesap Verebilirliğin Sürdürülmesini Sağlamak.

Ÿ Mevzuat İle Öngörülenler Dışında Yöne�me Yararlı 

Bilgi Sağlayacak Rapor Düzenlenmesi

Ÿ Belediyemizin 5 Yıllık Planı Hazırlandıktan Sonra Orta 

Ve Uzun Vadeli Hedeflerinin, Faaliyet Ve Süreçlerinin 

Değerlendirilmesi. 

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ÿ Toplum Ve Çevre Sağlığı Konusunda Yapılan 

Etkinlikler

Ÿ Sağlık İçin Hareke Geç Etkinliği

Ÿ İlçemizde  Haşere İlaçlama Yapılması

Ÿ İlçemizde Halkın Bilinçlenmesi

Ÿ Ken�n Değişen Sosyal,ekonomik Ve Kültürel 

İh�yaçlarına Cevap Verecek Nitelikte Doğa Yaşam 

Alanları Oluşturmak

Ÿ Herkezin Görmek Ve Yaşamak İstediği Bir Huzur  

Ken� Olmak

Ÿ İlçemizin Önemli Güzelliklerinden Biri Olan Sokak 

H a y v a n l a r ı m ı z ı n  R e f a h ı  Ve  H u z u r u  İ ç i n 

Rehabilitasyon Merkezinin Kapasitesini Yükseltmek 

Ve Burada Gerçekleş�rilen Faaliyetleri Ti�z Bir 

Şekilde Yürütmek.

Ÿ Gemlik Belediyesinin Vizyonuna Uygun Ve 

Sürdürülebilir Hayvan Rehabilitasyonu Desteklemek

Ÿ Defin Hizmetlerinin En İyi Şekilde Yürütülmesi

Ÿ

Zabıta Müdürlüğü

Ÿ İlçemizdeki Paydaşların Huzur Ve Esenlik Ortamının 

Oluşturulması Yönünde Dene�m Hizmetlerinin Yerine 

Ge�rilmesindeki Kalite Süreklil iğinin Devamının 

Sağlanması.

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

Ÿ Spor Alanlarını Geliş�rmek, Modernleş�rmek Ve Sayısını 

Ar�rmak

Ÿ Ken�n Değişen Sosyal,ekonomik Ve Kültürel İh�yaçlarına 

Cevap  Verecek  N i te l i k te  Rekreasyon  A lan lar ı 

Oluşturulması.

Ÿ Rekreasyon Alanlarında Modern Ve Este�k Bir Görünüm 

Oluşturularak İlçe Halkına İnsan Odaklı Ak�f Yeşil Alanlar 

Kazandırmak

Ÿ Gemlik Belediyesinin Vizyonuna Uygun Ve Sürdürülebilir 

Sahil Proje Ve Planları Aracılığıyla Gemlik Körfezinin Turizm 

Açısından Gelişimini Desteklemek

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ÿ İlçemiz Genelinde Temizlik Yönünden 2019 Yılında % 60 

Seviyelerinde Olan Vatandaş Memnuniye�ni, Her Yıl 

Kademeli Olarak %10 Ar�rılarak, 2024 Yılında % 95 

Seviyelerine Çıkarmak.

Ÿ İlçemiz Genelinde 2019 Yılında %40 Seviyelerinde Olan 

Geri Dönüşebilen A�klarının Toplanma Oranının, Her Yıl 

Kademeli Olarak %6 Ar�rılarak, 2024 Yılında    % 51 

Seviyelerine Çıkarmak.

Kültür İşleri Müdürlüğü

Ÿ İlçemizdeki Kültür Ve Sanat Faaliyetlerinin Milli Kültür 

Anlayışımıza Ve Çağdaş Anlayışa Uygun Olarak 

Yürütülmesi Ve Yaygınlaş�rılması İçin Gerekli Çalışmaları 

Yapmak

Ÿ Eği�m Alanında İlköğre�m, Orta Öğre�m Ve Yüksek 

Öğre�m Öğrencilerinin Başarılarını Ar�rmak İçin Destek 

Sağlayıcı Projeler Geliş�rmek Ve Uygulamak

Ÿ Sağlıklı Yaşam Ve Sağlıklı Toplum İçin Halkın Her Kesiminin 

Spora  Teşv ik  Ed i lmes i ,  Spor  Yapma B i l inc in in 

Kazandırılması İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak
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AMAÇ VE HEDEFLER

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ÿ İ l ç e m i zd e  S o sya l  Ya rd ı m  H i z m et l e r i n d e n 

Faydalanacak Sosyal Risk Al�ndaki  Dezavantajlı 

Gurupların Tespit Edilmesi, Kendilerine Aktarılacak  

Kaynakların Adaletli Olarak Dağı�lması  Ve İzlenmesi 

İçin Gerekli Olan  Çalışmaların Yapılması

Ÿ Yaşlı, Engelli,bakıma Muhtaç, Kimsesiz Ve İh�yaç 

Sahibi Vatandaşlarımızın;   Sıcak Yemek, Gıda, Giyim, 

Temizlik Malzemesi, Ev Eşyası Vb. Gibi Temel 

İh�yaçlarının Karşılanması Ve Yetersizliklerinin 

Giderilmesi Noktasında Taleplerini Karşılayacak 

Proje Ve Uygulamaları Yürütmek  

Ÿ Yaşlı, Engelli,bakıma Muhtaç, Kimsesiz Ve İh�yaç 

Sahibi Vatandaşlarımızın;   Sıcak Yemek, Gıda, Giyim, 

Temizlik Malzemesi, Ev Eşyası Vb. Gibi Temel 

İh�yaçlarının Karşılanması Ve Yetersizliklerinin 

Giderilmesi Noktasında Taleplerini Karşılayacak 

Proje Ve Uygulamaları Yürütmek  

Ÿ İlçemizdeki Engelli  Bireylerin Yaşam Kalite  Ve 

Standartlarını  Yükseltmek  Amacıyla Stk, Kamu 

Kurum Kuruluşları Ve  Özel Sektör  İle İşbirliği  

Protokolleri İle Projeler Üretmek Ve Uygulamak

Ÿ İlçemizde Sosyal Risk Al�ndaki   Yaşlılar, Kadınlar, 

Gençler  Ve Çocuklardan Oluşan Grupların Sağlık, 

Sosyal, Ekonomik,eği�m  Moral Ve Fiziki Açıdan  

İçinde Bulundukları Yetersizliklerinin  Tespit 

Edilerek,  Ortadan Kaldırılması İçin  Sosyal Hayata 

Eşitlikçi Bir Yaklaşımla Ka�lımlarını Sağlayacak; 

Sürdürülebilir, Sosyal  Destek Hizmetleri  Ve  

Etkinlikleri Üretmek.

Ÿ Toplumsal  Dayanışmayı Pekiş�ren, Birlik Ve 

Beraberliği Ar�ran Ve Sosyal Haya�n Gelişmesine   

Hizmet Eden Doğum, Toplu Nikah,toplu Sünnet, 

Defin, Asker Uğurlama, Dini Günler  Ve Kutlamalarda  

Gelenekleri  Ve Manevi Değerleri  Sürdürmeye 

Yöne l ik   Sosya l  H i zmet  Uygu lamalar ı  İ l e 

Vatandaşlarımızı Buluşturmak.

Te�iş Kurulu Müdürlüğü

Ÿ Kurumsal Yöne�min Gelişimini Sağlayarak Çağdaş 

Kent Olmada Katkıda Bulunmak .

Destek Hizmetleri  Müdürlüğü

Ÿ Belediye Hizmet Birimlerinin İh�yaç Duyduğu Mal ve 

Hizmet Alımlarını Ka�lımcılık, Saydamlık ve Hizme�e 

Verimlilik Esasıyla Gerçekleş�rmek.

Muhtarlıklar Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ÿ Basılı Ve Dijital Basın Yayın Olanaklarını Kullanarak Gemlik 

Belediyesi Ya�rımlarını Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlerini 

Kamuoyuna Aktarılması.

Ÿ Önemli Günler, Gerçekleşecek Etkinlikler Ve Gerekli 

Duyuruları Gemlik'in Önemli Noktalarına Yerleş�rilerek 

Vatandaşların Bilgilendirilmesi.

Ÿ Dijital Ve Basılı Evrak Yoluyla Gemlik Belediyesi'ne Ulaşan 

Vatandaş Ve Muhtarlara Hızlı Dönüş Sağlanarak Taleplerin 

Çözüme Ulaş�rılmasının Sağlanması.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ÿ Hizmet Kalitesini Ve Verimliliğini Geliş�rmek

Emlak Ve İs�mlak Müdürlüğü

Ÿ 2020-2024 Yıllara Arasında Belediyenin Hüküm Ve 

Tasarrufundaki Yerlerin İmar Planındaki Amacına Uygun 

Olarak Ekonomiye Kazandırılması, Belediyemiz Sınırları 

İçerisindeki Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Bulunan 

Taşınmazların Belediyemize Devir, Tahsis Ve Ya Terkini 

Sağlamak,belediyemiz 5 Yıllık Kamulaş�rma Programı 

Yapılması

Ÿ Sağlıklı Ve Sürdürülebilir Kentleşme Ve Yapılaşmanın 

Sağlanması İçin Gerekli Kamulaş�rma Çalışmalarının 

Yürütülmesi.

Ÿ Taşınmaz Kiralama İşlemlerini Emsal Değerleri Üzerinden 

Yürütmek.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Ÿ Kentsel Dönüşüm İle Afet Riski Taşıyan Ve Mevcu�aki 

Niteliksiz, Can Ve Mal Güvenliği Olmayan Alanların Daha 

Sağlıklı, Daha Güvenli, Sosyal Dona� Alanlarıyla 

Yaşanabi l i r  Çevreye Sahip  Olması  Sağlanarak, 

Sürdürülebilir Bir Planlama Anlayışıyla Sürecin Akılcı Ve 

Planlı Yürütülmesini Sağlamak

Ÿ Kentsel Dönüşüm İle Afet Riski Taşıyan Yapıların En Kısa 

Sürede İşlemlerinin Tamamlanarak Daha Güvenli 

Yapılarda Yaşam Alanı Oluşturmak.
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Üretken
Bir Sanayi

Ken�

Zey�nin
Başken�

Marmara’nın,

İncisi

Spor
Ken�

Üniversite
Şehri

Turizm
Ken�

Liman
Ken�

Dünaya
Açılan
Kapı

GEMLİK



A- Mali Bilgiler
   1- Bütçe Uygulama Sonuçları
   2- Temel Mali Tablolarına İlişkin Bilgiler

B- Performans Bilgileri
   1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
   2- Performans Sonuçlarına Ait Tablolar
   3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
II. BÖLÜM
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B- FAALİYET BİLGİLERİ
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Fiziksel Yapı:
Müdürlük makamına ait 20 m2'lik, personeline ait 60 m2'lik bürolarda ve arazide faaliyet göstermektedir.
03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi, 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. ve 28. maddeleri ile 26/05/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare 
Birlikleri Kanununun 17. ve 22. maddelerine dayanılarak hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe Emlak ve İs�mlak Müdürlüğü 
adı al�nda faaliyet göstermektedir.

Laptop

Masaüstü PC

Monitör

Yazıcı ve Fotokopi Makinası

Dahili Telefon

Fotoğraf Makinası

1

7

7

Donanım Türü Donanım TürüAdet Adet

3

5

1

EMLAK İSTİMLAK EVRAK BÜROEMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Müdürlüğümüze ait elektronik aletlerin ayrın�lı bilgileri
01.01.2021-31.12.2021 tarihi i�bari ile aşağıda gösterilmiş�r.

BİLGİ VE TEKNOLOJİK ALT YAPI DONANIMLARI TABLOSU

Personel Durumu:
Birimimizde Müdür, 4 adet Büro Elemanı, 1 adet Kayık hane mevkii ve 1 adet Asım kocabıyık Yerleşkesinde  
görevli personel , 1 adet Memur , 1 adet pazaryerlerinden sorumlu personel   olmak üzere 9 kişi hizmet 
vermektedir.

Yöne�m ve İç Kontrol Sistemi:
Aylık faaliyet raporlarının oluşturulması ile yıllık faaliye�n gerçekleşme oranları birim yöne�cisi tara�ndan 
değerlendirilerek takibinin yapılmasını sağlamak, Kamulaş�rma, Hisse sa�şı, Ağaç Revizyonu İşlemleri ile 
ilgili başvurularını kabul ederek yasal süreci başlatmak, takibini yaparak sonuçlandırmak, 2886 sayılı yasa 
uyarınca Belediyemize ait taşınmazların sa�şları ve kiraya verilmesi işlemlerini  yapmak, sonuçlandırmak e 
takibini sağlama.
Ÿ Kamulaş�rma işlemlerinin yapılması
Ÿ Hisse sa�ş işlemleri 
Ÿ Kira takibi ve ar�ş işlemlerinin yapılması
Ÿ Ecrimisil takib işlemlerinin yapılması
Ÿ Tapu tahsis ve tescil  işlemlerinin yapılması
Ÿ İdari faaliyet işlemleri gayrimenkul envanterlerinin tutulması
Ÿ Arsa sa�şı, devir ve ihale işlemleri takibi
Ÿ Kıymet takdir raporlarının hazırlanması
Ÿ Milli Emlak Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü  ve benzeri kamu kurumları ile yapılan    talep   

ve   tahsis işlemlerinin yürütülmesi
Ÿ Pazaryerlerinin kira bedellerinin takip işlemlerinin yapılmasını
Ÿ Müdürlüğümüze bağlı bulunan Balıkçı Barınaklarının düzenleme işlemleri ve hizmet bedeli olan 

ücretlerin tahsilat işlemlerinin   yapılması
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DİĞER HUSUSLAR
Günümüz dünyasının hızlı teknolojik gelişmeleri birimimiz tara�ndan detaylıca takip edilerek belirlenen 
strateji, plan ve poli�kalar çerçevesinde kurulan etkin bir raporlama sistemi ile en alt kademeden, en üst 
yöne�m kademelerine kadar kontrol sağlanmakta olup yasalara ve insani kurallara uygun davranmayı, 
çevreye ve doğaya değer vermeyi, toplum-kalite kavramını sürekli gelişmenin bir aracı olarak görmeyi, 
çalışma barışını kurmayı ve sürdürmeyi birimimiz tara�ndan Belediyemiz ortak değerlerini tanımlamak ve 
yaygınlaş�rmak, dolayısıyla bir davranış birliği oluşturmak�r.

Diğer Faaliyetler:
Ÿ Belediyemize ait taşınmazlarda kiracı olanlara sözleşmeye davet yazısı tebliğ edilerek  akabinde 120 

adet kira sözleşmesi yapılarak dosya ile düzenlenmiş�r. .
Ÿ Belediyemize ait Taşınmazlarda 15 adet hisse sa�şı yapılmış�r. Tapu işlemleri yapılarak vatandaşa 

sa�şları gerçekleşmiş�r.
Ÿ Belediyemize ait gayrimenkul taşınmaz mallara ait 45 adet daire sa�şı ve 6 adet arsa  sa�şı yapılmış 

olup, tapu tescilleri yapılarak vatandaşlara tapuları verilmiş�r.
Ÿ Kapalı Pazar yeri ihalesi kapsamında  ve Taşınmaz mallarda bulunan kiracılarımızdan kira bedeli 

tahsilatları yapılarak Belediye Bütçesine gelir temin edilmiş�r.
Ÿ İmar planında yolda, Belediye Hizmet Alanında, otopark v.s gibi yerlerde kalarak kamulaş�rılan veya 

takası yapılan 18 adet bina ve arsanın  kamulaş�rılması yapılarak bedeli vatandaşlara  ödenmiş�r.  
Ÿ Müdürlüğümüze Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen evrak sayısı ile şahıslardan gelen dilekçe 

toplam sayısı 1004 ade�r.   
Ÿ Müdürlüğümüze gönderilen CİMER başurusu 30 adet olup, cevapları gönderilmiş�r.
Ÿ Giden evrak sayısı 1398 ade�r.   
Ÿ Belediyemize çeşitli mevzuatlar sonucunda vatandaşlar tara�ndan açılan mahkemeler sonucunda icra 

yoluyla ödemeleri yapılmış�r.
Ÿ Belediyemiz tara�ndan Cihatlı Mahallesinde yapılan ve inşaa� tamamlanmak üzere olan 1. Etap, 2.Etap 

ve 4. Etap  Sosyal Konutlardan  ve Çamlık Konutlarından   45 adet daire sa�lmış tapu tescilleri yapılarak 
vatandaşlara tapuları verilmiş�r.

Ÿ Gemlik Belediyesi Ata Mahallesi 
İs�klal Caddesi No:124 adresinde 
bulunan Merkez Balıkçı Barınağı’nda 
(Asım Kocabıyık Üniversite Yerleşkesi 
m e v k i i )  E m l a k  v e  İ s � m l a k 
Müdürlüğüne bağlı Barınakta ir�bat 
bürosunda bir (1) adet personel 
bulunmaktadır.

Ÿ 180 Adet muhtelif ebatlarda özel 
tekne ile 7 Adet Ticari Balık Avlama 
Yeş i l  ruhsat l ı  tekneye hizmet 
verilmektedir.

Ÿ 6  adet güvenlik kamera sistemi ile 7/24 kayıt yapılarak izlenmektedir. Balıkçı ve özel teknelerin 
bulunduğu kısım rıh�mdan çit ile ayırılarak sadece tekne sahiplerinin kullanabileceği,al� (6) adet 
güvenlik şifreli kapı yapılarak daha emniyetli hale ge�rilmiş�r.
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Ÿ Gemlik Belediyesi Orhaniye Mahallesi Kayıkhane sokak No:9  adresinde bulunan Mendirekte  Emlak ve 
İs�mlak Müdürlüğüne bağlı Barınakta ir�bat bürosunda bir (1) adet personel bulunmaktadır.

Ÿ 105 Adet muhtelif ebatlarda özel tekne ile 34 Adet Ticari Balık Avlama Yeşil ruhsatlı tekneye hizmet 
verilmektedir.

Ÿ 9  adet güvenlik kamera sistemi ile 7/24 kayıt yapılarak izlenmektedir.Balıkçı ve özel teknelerin 
bulunduğu kısım rıh�mdan çit ile ayrılarak sadece tekne sahiplerinin kullanabileceği,al� (4) adet 
güvenlik şifreli kapı yapılarak daha emniyetli hale ge�rilmiş�r.
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Ÿ Gemlik Belediyesi Orhaniye Mahallesi Kayıkhane sokak 
No:9  adresinde bulunan Mendirekte  Emlak ve İs�mlak 
Müdürlüğüne bağlı Barınakta ir�bat bürosunda bir (1) 
adet personel bulunmaktadır.

Ÿ 105 Adet muhtelif ebatlarda özel tekne ile 34 Adet Ticari 
Balık Avlama Yeşil ruhsatlı tekneye hizmet verilmektedir.

Ÿ 9  adet güvenlik kamera sistemi ile 7/24 kayıt yapılarak 
izlenmektedir.Balıkçı ve özel teknelerin bulunduğu kısım 
rıh�mdan çit ile ayrılarak sadece tekne sahiplerinin 
kullanabileceği,al� (4) adet güvenlik şifreli kapı 
yapılarak daha emniyetli hale ge�rilmiş�r.

KAMULAŞTIRMA

HİSSE SATIŞI

KİRA İŞLEMLERİ

ECRİMİSİL İŞLEMLERİ

TAPU TAHSİS İŞLEMLERİ

ARSA  SATIŞ

BELEDİYEYE AİT GAYRİMENKULLERİNİN TUTULMASI

KIYMET TAKTİR KOMİSYONLARININ HAZIRLANMASI

DAİRE SATIŞI

BALIKÇI BARINAĞINDAN HİZMET BEDELİ

ÇALIŞMALAR

18

15

120

6

84

6

1600

130

38 Sosyal Konut

6  Çamlık

326

TOPLAM

İŞLEM SAYISI

3.260.910,62

1.570.409,20

2.164.028,08

284.176,54TL.

----

1.853.800,00

----------

-------------

8.951.500,00TL.

1.972.000,00TL.

159.882,80TL

20.216.707,24TL.

AÇIKLAMALAR

Emlak ve İs�mlak Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu
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1- Belediye sınırları içerisindeki ana ve ara 
yolların imar planları doğrultusunda kırmızı 
kotlarının verilmesi ve yolların açılması 
2- Açılan yollara stabilize malzeme serilmesi, 
sıkış�rı larak stabil ize yolların bakım ve 
onarımının yapılması.
3- Bordür ve tretuvarların yapılması ve bakım 
onarımı.
4- Yol kaplama çalışması için gerekli olan beton 
parke taşı ve asfalt temin ederek, yolların bakım 
ve onarımının yapılması.
5- Belediye’ye ait her türlü yapı ve tesisin 
projelendirilmesi, detay projelerinin ve keşiflerin 
hazırlanması Gerek�ğinde proje ihale edilmesi. 
6- Yıllık ya�rım planına göre görev tanımına giren 
işlerin ihalesinin yapılması, bu işlere ait 
işlemlerin yer tesliminden kesin kabul aşamasına 
kadar usulünce yapılıp, yapılmadığının takip ve 
kontrol edilmesi.
7- Yapımı tamamlanan ve geçici kabulü yapılan ve 
tasfiye edilen işler ile her türlü bakım onarım ve 
yapım işleri için düzenlenen keşif öze�, metraj, 
ataşman,  yeş i l  de�er  g ib i  kes in  hesap 
evraklarının ve dosyalarının incelenmesi, 
onaylanması ve arşivlenmesi.
8- Müdürlüğümüze vatandaşlardan gelen her 
türlü taleplerin bizzat yerinde değerlendirilip, 
çözüm yolları üre�lmesi ve gerekli kurumlarla 
ile�şimin sağlanması.
9- İlçemiz sınırları içerisindeki meydan, alan, ara 
ve ana yolardaki her türlü kurum ve şahıs 
kazılarının yapılabilmesi için; gerekli izinlerin 
verilmesi, takibi ve bakımlarının yapılması.
10- Afet durumlarında ( sel, deprem, lodos vs.) 
İlimiz dahilindeki Kamu kuruluşları ile ortak 
teknik çalışmalarının yürütülmesi.
11- Yol bakım işlerinde kullanılacak malzemenin, 
hangi kaynaktan ve ocaktan sağlanacağını 
saptamak, ocaklardan faydalanma durumunun 
sürekli dene�mini sağlanması.
12- İlçemiz dahilinde alt yapı kazılarından ve her 
türlü inşaat faaliyetlerinden oluşan molozların 
döküm yerinin belirlenmesi ve yönlendirilmesi.
13- Kış mevsiminde karla ve buzla mücadele 
yapılarak yolların açılması, trafik akışının 
sağlanması.

Fen İşleri Müdürlüğü; Hukuki dayanağını 5393 sayılı 
Belediye yasası, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Yasası’ndan alan belde halkının tüm yaşamsal 
alanındaki koşullarını iyileş�rmek ve çağdaş yaşam 
olanakları ve çevre koşulları sağlamak amacıyla 
hizmet, ulaşım, alt yapı rekreasyon alanlarında gerek 
ihale yoluyla gerekse kendi elemanlarımızla hizmet 
vermek, ilçede çalışma yapacak alt yapı kuruluşlarını 
denetlemekle görevlidir. 
Ÿ Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen yazılara cevap 

verilmesi
Ÿ Yıkım işlerinin gerçekleş�rilmesi
Ÿ Belediyemiz mülkiyetlerinin takibi ile ilgili tüm 

işlemler hizmet sorumluluğundadır. 
Ÿ Yol profil ve yol aplikasyonlarını hazırlamak,
Ÿ Bina ve tesis yapımı ile ilgili görevleri: 
Ÿ Belediyenin yap�racağı her türlü bina, tesis, is�nat 

duvarı gibi yapı ve imalatların yapılması ve 
yap�rılması, 

Ÿ Belediye hizmet binaları ve birimlere gerekli olan 
ek binaların ve tesislerin yapımı, bakımı, tadilat ve 
onarımının yapılması veya yap�rılması, 

Ÿ Program ve bütçeye bağlı olarak ihaleye çıkacak 
işlerin ihale dosyasının, ihale şartnamelerinin ve 
yaklaşık maliye�nin hazırlanması ve hazırlanan 
dosyanın Sa�n Alma Müdürlüğüne teslim 
edilmesi, 

Ÿ İ h a l e s i  ya p ı l a n  i ş l e r i n  s ü re s i  i ç i n d e  ve 
şartnamelerine uygun olarak gerçekleş�rilmesini 
sağlamak, 

Ÿ Tamamlanan işlerin geçici kabul ve kesin 
kabullerini yaparak idarenin onayına sunmak, 

Ÿ Vatandaşlardan gelen şikayet ve teknik bilgi talebi 
gibi dilekçelerini incelemek ve cevap vermek, 
teknik bilgi ve destek isteyen diğer kurum ve 
kuruluşlara yardımcı olmak�r.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Gemlik Belediyesi sınırları yaklaşık 41300 Ha’dır. 
Planlama alanı ise 2418 Ha büyüklüğündedir. 
İlçemiz 35 mahalleden oluşmaktadır.
MÜDÜRLÜK MİSYONU:
Ya s a l a r  ç e r ç e v e s i n d e  S t r a t e j i k  P l a n 
doğrultusunda oluşturulan ya�rım programı ve 
bütçeyi en etkin ve verimli biçimde kullanarak 
hedef kitlemizin yaşamsal alanlarındaki, fiziki alt 
yapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde 
karşılama ve çağdaş yaşanılabilir bir çevre 
sunma.
MÜDÜRLÜK VİZYONU:
Çalışmalarımızda vatandaşın memnuniye� 
sürekli kılarak, hizmetlerden yararlanmaya ve 
onların uygulamaya ka�lmasını sağlayarak, 
gelecek nesil için ya�rım yaparak hizme�n halka 
sunulmasında, adalet ve eşitliğin sağlanması 
hizmet ilkemizdir. Vatandaşa taleplerinde 
olmazları değil olabilirlikleri ön planda sunmak, 
vatandaş (müşteri) memnuniye�ni sağlamak için 
sonuçlanmayan şikayet kalmayacak şekilde alt 
yapıyı kurarak koordineli bir şekilde çalışarak, 

şikayetleri çözüme kavuşturmak ve vatandaşı 
sonuçtan bilgilendirmek. 
Belediyemiz sınırları içerisindeki hizmetlerden 
faydalanan vatandaşların sorunlarını kanun ve 
yönetmeliklere uygun olarak en kısa zamanda hizmet 
işlemlerini yerine ge�rmek , her konuda şeffaf olmak.
MÜDÜRLÜK İLKE VE DEĞERLERİ :
Ÿ Yaşamsal alanlardaki faaliyetlerde belirleyici 

olmak,
Ÿ İlçede yaşayan vatandaşın sorunlarını çözmek ve 

vatandaşı memnun etmek,
Ÿ Adil olmak ve şeffaf olmak,
Ÿ Sunulan hizmetler sorun yara�cı değil, sorun 

giderici olacak�r.
Ÿ Vatandaşa saygı esas�r.
Ÿ Kurumu ve mesleği küçük düşürecek davranışlara 

�rsat verilmeyecek�r.
Ÿ Yasaların verdiği görevin yerine ge�rilmesinde 

taviz verilmeyecek�r.
AMAÇ VE HEDEFLER:
    Yaşanabilir, uyumlu, planlı bir Gemlik hedefimizdir. 
Var olan koşulların gözden geçirilip, olumsuzlukların 
giderildiği, güzelliklerin çoğal�ldığı tüm Gemlik 
halkının iş birliği yap�ğı bir Gemlik amaçlanmaktadır.
     Bizim için ideal ilçe, ilçe haklarının korunduğu, en iyi 
yaşam koşullarının sağlandığı, çalışan, �caret yapan, 
eğlence ile kültür ve bilgiyi orada arayan, eği�m gören 
insanların yaşadığı, ilçe dokularına,  yapılara, 
kütüphanelere, kültür sanat merkezlerine, kendisine 
ve komşusuna geçmişine geleceğine sahip çıkan 
insanlardan oluşan bir ilçedir.
Dinlenme, spor ve diğer toplumsal etkinliklerin, kültür 
sanat çalışmalarının, eği�min ve bilimin merkezi olan 
bir ilçe hedefliyoruz. 
Açık alanların, kaldırımların, meydan ve parkların, 
trafikten arındırılmış alanların, İlçenin çekiciliğine ve 
ekonomisine katkıda bulunacak şekilde düzenlemesi 
yapılacak�r. Günlük yaşamın stresinden arınmak için 
oyalanacak, gezilecek, oynanacak ve bir araya 
gelinecek alanların çoğal�lması ve bu alanların 
kentsel dona�larla desteklenmesi sağlanacak�r.
Yeni alanlar oluşturulurken mimari karakter ve kalite 
ile birlikte ilçe sakinlerinin gereksinim ve davranış 
kuralları da göz önünde bulundurulacak�r.
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Fen İşleri Müdürü
Mühendis
Mimar
Tekniker
Teknisyen
Büro Memuru
Kadrolu İşçiler (İşçi)
GEMTAŞ Personeli

1
4
1
8
1
3

20
40

PERSONEL DURUMU

Pick-Up
Kamyon
Kamyonet
Yükleyici
Kazıcı Yükleyici
Grayder
Sepetli Pla�orm
Traktör 
Forkli�
Ekskavator
Silindir
Sathi Kaplama Makinesi
Çi� Kabinli Araç
Lobet
Minibüs
Binek Araç

1
6
3
1
6
2
2
1
1
2
2
1
4
1
1
1

ARAÇ DURUMU
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1. 2020 Yılında ihalesi yapılan Sözleşme bedeli 
1.396.950,00 TL olan,  Gemlik Belediyesi sınırları 
dahilinde muhtelif mahallerde taş ihata/is�nat 
duvarı   ve betonarme imalat yapım işi 
kapsamında 1470 m³ taş duvar 385 m³ 
betonarme imalat  yapılmış�r.
2. 2020 Yılında ihalesi yapılan Sözleşme bedeli 
9 9 5 . 0 0 0 , 0 0  T L  o l a n ,   G e m l i k  İ l ç e s i 
Mahallelerinde bitümlü sıcak karışım asfalt 
kaplama yapım işi kapsamında 2,5 km yol asfalt 
kaplama yapılmış�r.
Sözleşme bedeli 896.000,00 TL olan,  Gemlik 
İlçesi Mahallelerinde bitümlü sıcak karışım asfalt 
kaplama yapım işi devam etmektedir.
3. 2020 Yılında ihalesi yapılan Sözleşme bedeli 
417.300,00 TL olan,  Gemlik Belediyesi sınırları 
dahilinde muhtelif mahallerde betonarme 
merdiven ve betonarme imalat yapım işi 
kapsamında 950 m² merdiven imala� yapılmış�r.
4. 2020 Yılında ihalesi yapılan Sözleşme bedeli 
228.000,00 TL olan,  Gemlik İlçesi Kurşunlu 
Mahallesi yaşlı konukevi için doğalgaz ve kalorifer 
sisteminin kurulması yapım işi tamamlanmış�r. 
5. Sözleşme bedeli 978.000,00 TL olan,  Gemlik 
İlçesi sınırları içerisindeki cadde ve sokaklarda 
sıcak karışım asfalt kaplamalı ve sathi kaplama 
yollarda yama yapılması işi kapsamında 3.600 
ton asfalt yama yapılması işi tamamlanmış�r.
6. Sözleşme bedeli 1.878.000,00 TL olan,  İlçemiz 
sınır ları  içeris indeki  muhtel if  cadde ve 
sokaklarda betonparke, tretuvar yol ve çevre 
düzenlemesi  yapım işi kapsamda 1.916,57 m² 
t retuvar,  7 .473 ,02  m²  betonparke  yo l  
tamamlanmış�r.
Sözleşme bedeli 3.767.750,00 TL olan,  Gemlik 
İlçesi mahallelerindeki  yol ve kaldırımlarında 
betonparke, bordür ve oluk taşı döşenmesi 
yapım işi ihalesi kapsamında 64,94 m² tretuvar, 
10.578,12 m² betonparke yol yapılmış olup, 
devam etmektedir.
7. Sözleşme bedeli 696.000,00 TL olan,  Fen İşleri 
Müdürlüğü’nce kullanılacak olan 10.000 ton 
taştozu, 20.000 ton mıcır (her eba�a) ocak 
malzemelerinin alımı İşi ihalesi yapılmış olup, 
alımı gerçekleşmiş�r.
8. Sözleşme bedeli 1.012.000,00 TL olan,  Fen 
İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde , ih�yaç halinde 

kullanılması için kilitli betonparke taşı, parke taşı ve 
bordür alım işi ihalesi yapılmış olup, 30.000 m² 
betonparke taşı, 25.000 m² parke taşı, 10.500 mt  
bordür alımı gerçekleşmiş ve söz konusu malzemeler 
İlçemizin muhtelif sokaklarında kullanılmış�r.
9. Sözleşme bedeli 692.028,43 TL olan,  Gemlik 
Belediyesi sınırları dahilinde bulunan muhtarlıklar, 
tuvaletler, meydanlar, çeşmeler vb kamu yapılarının 
yapım ve tadilat işlerinin yapılması yapım işi ihalesi 
yapılmış olup, tamamlanmış�r. Yapılan işler şu 
şekildedir:

ŞAHİN YURDU CAMİİ
Ÿ Dış cephe sıva tamir yapı lmak sure� i le 

boyanmış�r.
Ÿ Camii bünyesinde bulunan kahvehanedeki sıva 

tamirleri yapılarak boyanmış�r.
Ÿ NARLI KÖY MEYDANI ve MUHTARLIK BİNASI
Ÿ Köy meydanında kamuya ait olan dükkan, 

kahvehane ve Muhtarlık binalarının dış sıva tamir 
ve düzeltmeler yapılmak üzere boyanmış�r.

Ÿ Bahse konu olan yapılardaki dükkânların iç cephe 
boyaları yapılmış�r.

Ÿ Meydandaki Umumi wc dek gerekli yerler 
boyanmış�r.

KARACAALİ CAMİİ VE KÖY MEYDANI
Ÿ Camii dış cephe sıva ve boya yapılmış�r.
Ÿ Mevcut abdesthane yıkılmış olup yerine WC ve 

abdesthaneler bay ve bayan olarak yapılmış�r.
Ÿ Eski camii taş duvarı deforme olduğu için yıkılmış 

olup yerine perde duvar yapılarak gerekli güvenlik 
ve çevre düzenlemesi yapılmış�r.

Ÿ Köy meydanında bulunan köy kahvehaneleri 
etra�nda bulunan duvarlar sıvanarak boyanmış�r.

Ÿ Duvarlarda bulunan kaplama taşları çevre uyumu 
ve görüntüsü açısından boyanmış�r.

Ÿ Duvar üstüne harpuştası yapılarak üstü güvenlik 
acısından ferforje ile dönülmüştür.

ATA MAHALLESİ KONAĞI
Ÿ Kabarmış olan dış cephe sıvalarının tamiri 

yapılarak dış cephe boyası yapılmış�r.
Ÿ Alt ka�a bulunan muhtarlık ofisinin iç cephe boyası 

yapılmış�r.
Ÿ Tahrip halde bulunan engelli wc sinin lavabo su 

değiş�rilmiş olup kırık olan fayanslar yenilenmiş�r.
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KATIRLI KÖY MEYDANI VE MUTARLIK OFİSİ
Ÿ Kahvehane içinde bulunan tamiratlar 

yapılmış�r olup iç cephe boyası yapılmış�r.
Ÿ Kahvehane yanında ve duvar yanında 

bulunan çeşme ve meydanda bulunan duvar 
yıkılmış�r.

Ÿ Yıkılan duvar yerine perde duvar yapılmış�r.
Ÿ Duvar üstüne harpuştası yapılarak üstü 

güvenlik acısından ferforje ile dönülmüştür.
Ÿ Kahvehane ve Muhtarlık ofisinin bulunduğu 

binadaki tüm pencere ve kapılar pvc olarak 
değiş�rilmiş�r.

Ÿ Söz konusu binanın ça� onarım yalı�m ve 
aktarımı yapılarak yenilenmiş�r.

Ÿ Bina tamami ile sıvanarak boyanmış�r.
UMURBEY HİZMET BİNASI
Ÿ Binanın dış cephesinde oluşan kabarık çatlak 

boya atmaları için sıvanmış olup dış ve iç 
boyaları yapılmış�r.

Ÿ Binanın ça� onarım yalı�m ve aktarımı 
yapılmış�r.

Ÿ Üst ka�a bulunan wc fayans ve kapıları 
yenilenmiş�r.

Ÿ Güvenlik acısından kamera ile ilgili noktalara 
montajı yapılmış�r.

Ÿ Üst ka�a bulunan deforme olan laminant 
parke yenilenmiş�r.

Ÿ Binadaki pencere ferforje ve metal olan 
kapılar boyanmış�r.

UMURBEY VE KATIRLI ÇEŞME
Ÿ Umurbeyde bulunan eski çeşme yıkılarak 

yenisi yapılmış�r.
Ÿ Ka�rlıda bulunan çeşme yıkılarak yenisi 

yapılmış�r.
KURŞUNLU TAHTALI ÇARŞI DÜKKAN
Ÿ Ahşap olan bina, su nem ve benzeri 

nedenlerden yıpranmış olup dış cephe tamiri 
yapılarak boyanmış�r.

Ÿ Ça� onarım yalı�m ve aktarımı yapılarak 
yenilenmiş�r.

Ÿ Dukkan içerisinde tamir ve iç cephe boyası 
yapılmış�r.

SOSYAL YAŞAM MERKEZİ YANINDAKİ WC
Ÿ Wc nin ça�sının belli bir bölümü çürümüş olup 

gerekli tamir yalı�m ve onarımı yapılmış�r.
UMURBEY RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI
Ÿ Stadyum bünyesindeki bina içerisinde 

yıpranan kabaran ve su alan alanlar tamiri ve 

sıvası yapılmış olup boyanmış�r.
Ÿ Stadyum yanındaki ek binalar terasında biriken su 

ne�cesinde oluşan tahribat tamir edilmiş olup, 
terasa su yalı�mı yapılmış�r.

Ÿ Stadyumdaki metal merdivenler yalı�mları 
yapılarak içeriye giren yağmur suyu engellenerek 
boyanmış�r.

KENT MÜZESİ TEMEL YALITIMI
Ÿ Binanın bodrum ka�ndaki nem ve rutubet 

giderilmesi adına etra� yaklaşık 1.5m kazılmak 
sure�  i le  su  ya l ı�mı  yap ı larak  tamira� 
sağlanmış�r.

GEMSAZ WC 
Ÿ Mevcut wc nin ça� onarım yalı�m ve aktarımı 

yapılarak yenilenmiş�r.
Ÿ Wc nin iç ve dış cephesi boyanmış�r.

Sözleşme bedeli 1.658.385,00 TL olan,  Gemlik 
merkez mahallelerinde (köy) bulunan  muhtarlıklar, 
tuvaletler, meydanlar, okullar vb kamu yapılarının 
yapım ve tadilat işlerinin yapılması yapım işi ihalesi 
yapılmış olup, devam etmektedir.
10. Sözleşme bedeli 930.000,00 TL olan,  Gemlik İlçesi 
sınırları dahilinde muhtelif cadde ve sokaklarda iki kat 
emülsiyon sathi kaplama yapılması yapım  işi ihalesi 
y a p ı l m ı ş  o l u p ,  8  k m  s a t h i  k a p l a m a  i ş i  
gerçekleş�rilmiş�r.
11. İlçemiz Gemlik Körfezi içerisinde oluşan müsilaj 
temizliği için 15 gün süreli deniz süpürgesi kiralanmış, 
yapılan çalışmalar sonucunda 200 m³ müsilaj 
temizlenmiş�r.
12. Cumhuriyet Mahallesi yayalaşma projesi 
kapsamında 430. Sokakta Mustafa Kemal Atatürk 
Kordonuna ulaşan toplam 16 kişi kapasiteli 2 adet 
asansör yapım işine ait projeler tamamlanmış olup, 
ihale aşamasına gelmiş�r. 
13. İlçemiz Gençali Mahallesi Kumsaz Mevki yerleşim 
alanında 1000 ton alt temel malzemesi serimi 
gerçekleş�ri lmiş  olup,  u laş ıma uygun hale 
ge�rilmiş�r. İyileş�rme çalışmaları devam etmektedir.
14. Kayıkhane Mevkiinde bulunan Balıkçı Barınağında 
bulunan pandom iskelelere kayık sahiplerinin rahat 
ulaşabilmeleri için, 50 metre uzunluğunda 3 metre 
genişliğindeki alanda denize çakılı olan I profillerin 
üzerine çelik konstrüksiyon marife�yle yürüyüş yolu 
yap ı lmış  o lup,  ahşap-p las�k  deck  a l ım i ş i 
gerçekleş�rilmiş�r.
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15. İlçemiz Irmak sokak üzerinde 22 mt x 8 mt 
ölçülerinde araç köprüsü yapılmış�r.
16. Hamidiye Haydariye, Güvenli, Muratoba, 
Mahallelerinde  30.000 m² taş parke ve 2.500 m² 
tretuvar döşeme işçiliği yapılmış�r. 
17.  27 ton asfalt emülsiyon malzemesi alımı 
gerçekleş�rilmiş olup, muhtelif yerlerde sathi yol 
yapımı gerçekleş�rilmiş�r.
18. Umurbey-Yeniköy arası dere geçişi ;
2,4 mt x 2,4 mt dış ölçülerinde 4 adet ve  2 sıra 
olarak toplam 8 adet kutu menfez (Bax) 
kullanılmış ve 9,6 mt uzunluğunda, 4 mt 
genişliğinde dere geçiş köprüsü yapılmış�r. Bu 
köprünün üzerine 15 cm kalınlıkta 4 mt 
genişliğinde ve 22 mt uzunluğunda hasırlı C25 
betonu dökülmüştür. 
Muratoba-Ka�rlı arası dere geçişi ;
2,4 mt x 2,4 mt dış ölçülerinde 5 adet ve  2 sıra 
olarak toplam 10 adet kutu menfez (Bax) 
kullanılmış ve 12 mt uzunluğunda, 4 mt 
genişliğinde dere geçiş köprüsü yapılmış�r. Bu 
köprünün üzerine 15 cm kalınlıkta 4 mt 
genişliğinde ve 25 mt uzunluğunda hasırlı C25 
betonu dökülmüştür. 
19. Kayıkhane Mevki Balıkçı barınağına ça� 
kaplaması yapılarak yenilenmiş�r.
2 0 .  Av m ’d e  b u l u n a n   t e ra s ı n  t a d i l a � 
gerçekleş�rilmiş�r.
21. Doğrudan temin usulü ile 50 ton torba asfalt  
alımı gerçekleş�rilmiş olup, gerekli mahallerde 
kullanılmaya devam edilmektedir.
22. İlçemiz merkez Mahallelerinde  Fen İşleri 
Müdürlüğü ekiplerince  taş parke yol ve kaldırım 
tamira� yapılmış�r. 
23. Doğrudan temin usulü ile 453 m³ hazır beton  
alımı gerçekleş�rilmiş olup, gerekli mahallerde 
kullanılmış�r.
2 4 .  M u hte l i f  ye r l e re  ko r ku l u k  ya p ı m ı 
gerçekleş�rildi.
25. Aydınlatma direklerine projektör alımı 
gerçekleş�rilmiş�r.
26. Cihatlı Mahallesi 2. Etap konutlarına 
bulunduğu bölgeye aydınlatma direkleri 
yapılmış�r.
27. Eski Pazar Caddesine led ışıklandırma 
yapılmış�r.
28. GES tesisine SCADA sistemi kurulumu 
gerçekleş�rilmiş�r.

29. İs�klal Caddesine led ışıklandırma yapılmış�r.
30. Kablosuz ses Yayın Alım cihazı alınmış olup, 
kurulmuştur.
31. Karacaali Mah Dekora�f Direk Aydınlatma işi 
yapılmış�r.
32. Ka� A�k İstasyonu Paratoner Sistemi Kurulumu 
gerçekleş�rilmiş�r.
33. Küçükkumla Mahallesine Kollu Bariyer Sistemi 
Alımı gerçekleş�rilmiş�r.
34. Şehit Ömer Halisdemir Bölge Parkı Kamera Sistemi 
kurulmuştur.
35. Şehit Ömer Halisdemir Sağlık Ocağı Jeneratör 
Alımı gerçekleş�rilmiş�r.
36. Umurbey Mahallesi hizmet binası elektrik ve 
kamera tesisa� yapılmış�r.
37. İlçemizin Osmaniye, Hamidiye, Orhaniye, 
Kurşunlu, Umurbey ve Hisar  Mahallesinde planlanan 
alanda 5.000 mt. imar yolları açılarak halkımızın 
kullanımına sunulmuştur. 
38. Mali inhidam kararı alınan yıkılacak derecede 
tehlikeli yapılardan 29 adet yapının yıkım işlemleri 
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 
yapılmış�r. 
39. Yoğun kış şartlarında kar yağışı dolayısıyla 
etkilenen yolların açılmasında kullanılmak üzere tuz 
serici makine alınmış�r.
40. Fen İşleri Müdürlüğü şan�yesi içerisinde Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü tara�ndan kullanılmak üzere 
çelik konstrüksiyon malzeme ile sundurma yapılmış�r. 
Ayrıca Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren 
tamir atölyesi yapılmış�r.
41. İlçemiz sınırları içerisinde çelik konstrüksiyon 
malzeme ile 5 adet zey�n alım yerleri yapılmış�r.
42. 2021 yılı içerisinde toplam 1800 adet evrak kayda 
girmiş olup, inceleme yapılarak gerekli çalışma 
yapılmış cevap yazıları yazılmış�r. 
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Sathi Kaplama Yol Yapım İşi
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Beton Parke Yol ve Tretuvar Yapım İşi

Beton Parke Yol ve Tretuvar Yapım İşi Beton Parke Yol ve Tretuvar Yapım İşi

Asfalt Kaplama Yol Yapım İşi Asfalt Kaplama Yol Yapım İşi

Beton Parke Yol ve Tretuvar Yapım İşiBeton Parke Yol ve Tretuvar Yapım İşi

Beton Parke Yol ve Tretuvar Yapım İşi



B- FAALİYET BİLGİLERİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

049

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Beton Parke Yol ve Tretuvar Yapım İşi
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Ÿ Hamidiye mahallesi 1173 ve 1216 adalar arasında kalan imar yolunun  açılması

Ÿ Çevre yolunda  yan yol açılması

Ÿ Osmaniye mahallesi 1075 ada çevresindeki yolların açılması

Ÿ Hisar mahallesi 1292,1293 ,1295,1296 adaları kapsayan yolların açılması

Ÿ Hisar mahallesi 1327adanın önündeki yolun açılması

Ÿ Hisar mahallesi 1332 adanın önündeki yolun açılması

Ÿ Orhaniye mahallesi 1394 ve 1401 adaların arasındaki yolun açılması

Ÿ Orhaniye mahallesi 1391 ve 1392 adaların arasındaki yolun açılması

Ÿ Hamidiye mahallesi 1271 ve 1272 adalar arasında kalan imar yolunun  açılması

Ÿ Umurbey mahallesi 239 ve 241 adaları  arasında kalan imar yolunun  açılması

Ÿ Umurbey mahallesi 206 ve 207 adaları  arasında kalan imar yolunun  açılması

Ÿ Umurbey mahallesi 176 adanın  önündeki imar yolunun  açılması

Ÿ Umurbey mahallesi 244 ve 246 adaları  arasında kalan imar yolunun  açılması

Ÿ Kurşunlu mahallesi 237 adanın  önündeki imar yolunun  açılması

Ÿ Kurşunlu mahallesi 241 ve 242 adaları  arasında kalan imar yolunun  açılması

Ÿ Umurbey mahallesinde stadyumun arkasında kalan yolların açılması

Ÿ Hamidiye mahallesinde al�ntaş sokağın genişle�lmesi

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI

Yol Açma Çalışmaları

Yol Açma ÇalışmalarıYol Açma Çalışmaları

Yol Açma Çalışmaları



İs�nat Duvarı Yapım İşi
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Ka�rlı Çeşme Yapım İşi

Ka�rlı Köy Meydanı Düzenleme İşi Kent Müzesi Temel Yalı�m İşi

Karacaali Camii Onarım Yapım İşi Karacaali Camii Onarım Yapım İşi

Umurbey Çeşme Yapım İşi
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Narlı Köy Meydanı Onarım İşi Kurşunlu Tahtalı Çarşı Onarım İşi

Ka� A�k İstasyonu Paratoner Yapım İşiKüçükkumla Elektrikli Bariyer Alım İşlemi

Şahinyurdu Camii Yenileme İşiUmurbey Belediye Hizmet Binası Yenileme İşi
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Korkuluk Yapım İşi

Korkuluk ve Merdiven Yapım İşi Korkuluk Yapım İşi

Korkuluk Yapım İşi Korkuluk Yapım İşi

Zey�n Sa�ş YeriKorkuluk Yapım İşi

Zey�n Sa�ş Yeri
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Eski Pazar Caddesi Led Aydınlatma İşi

Umurbey Hizmet Binası Kamera ve Elektrik Tesisa� İşiÖmer Halisdemir Aile Sağlık Merkezi Jeneratör Alım ve Kamera Kurulum İşi

Kablosuz Ses Yayım Cihazı Alım Dekora�f Direk Aydınlatma
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Ata Mahallesi Konağı Tadilat

Güneş Enerji Sisteminin Uzaktan İzlenmesi Cihatlı Mahallesi 2. Etap Aydınlatma İşi

Osmaniye Mahallesi Merdiven Yapım İşi Merdiven Yapım İşi

Kuvayımilliye Bulvarı Köprü Yapım İşiBalıkçı Barınağı Profil Pla�orm Yapım İşi

Korkuluk Yapım İşi
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Umurbey-Yeniköy Mahalleleri Arası Dere Geçişi

Balıkçı Barınağı Ça� Kaplaması Yapım İşi AVM Teras Tadilat İşi

Metruk Bina Yıkım İşleri Yıkım İşi

Fen İşleri Müdürlüğü Tamir Atölyesi YapımıPark ve Bahçeler Müdürlüğü’ne Sundurma Yapımı

Muratoba-Ka�rlı Mahalleleri Arası Dere Geçişi
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1. MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a) İlçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil 
alan miktarını ar�rmaya yönelik faaliyetlerde 
bulunmak,
b) İmar planında yeşil alan, park, bahçe, çocuk 
bahçesi, spor tesisi, yeşil yollar, yaya bölgeleri, 
meydanlar, rekreasyon alanı olarak tanımlanan 
alanların etüt, proje ve uygulamalarının 
gerçekleş�rilmesine yönelik, müdürlüğü 
ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmak,
c) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım ( 
Budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, 
gübreleme, temizlik, sulama vs.) onarımı ve 
korunmasını yapmak ya da yap�rmak, 
d) İlçenin kent peyzajı için tasarımlar yapmak 
projelendirmek, uygulamaları yapmak veya 
yap�rmak,
e )  A ğ a ç l a n d ı r m a  ç a l ı ş m a l a r ı  ( g e n e l 
ağaçlandırma, yol ve refüj ağaçlandırmaları) 
yapmak veya yap�rmak,
f) İlçe sınırları dahilindeki ağaçların budanması 
için budama mevsimi i�bariyle periyodik 
budama programları hazırlamak, yapmak veya 
yap�rmak,
g) Nakledilmesi gereken ağaçların naklini 
yapmak,
h) Belediye için gerekli bitkisel materyali temin 
etmek için sera ve fidanlık alanları kurmak 
geliş�rmek, bitkisel materyalleri üretmek veya 
sa�n almak,
ı) Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve 
kuruluşlar tara�ndan ilçe sınırları içinde kamusal 
alanda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara 
yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. 
zarar verme durumunda gerekli teknik inceleme 
ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, 
gerekli cezai yap�rımı uygulatmak,
i)  Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj 
dona�larına (aydınlatma elemanları, çocuk oyun 
elemanları, pergole, kameriye, bank, çöp kutusu, 
bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi 
durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri 
yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai 
yap�rımı uygulatmak,
j) Yeşil alanlarda sulama tesisatlarının kurulması, 
bank, piknik masası, çocuk oyun grubu,spor 
aletleri gibi dona�ların temini, yerine montajı, 
tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak veya 

yap�rmak,
k) Vatandaşların talepleri doğrultusunda tehlike arz 
eden durumlarda budama, kesim, ilaçlama, vb. işlerini 
yapmak,
l) Müdürlük için gerekli makine ve teçhizat sa�n 
alınması, bunların işle�lmesi ile şartnamelerinin 
hazırlanmasını sağlamak,
m) Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu 
tara�ndan anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak 
tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçları tespit 
etmek, 
n) Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı 
ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin onarım 
işlerinin yanı sıra; okul camii, spor kuruluşları, yurtlar, 
Üniversite ile diğer Kamu kuruluşlarına çevre 
düzenlemeleri konusunda yardımcı olmak,
o) İşyerlerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığını sağlayacak 
tedbirleri almak, aldırmak,
ö) Yıllık çalışma ve faaliyet raporunu hazırlamak, 
p) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel 
emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek 
her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine 
ge�rmek.
r) Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı 
ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin onarım 
işlerinin yanı sıra; okul, camii, spor kuruluşları, yurtlar, 
Üniversite ile diğer Kamu kuruluşlarına çevre 
düzenlemeleri konusunda yardımcı olmak,
s) İşyerlerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığını sağlayacak 
tedbirleri almak, aldırmak,
ş) Yıllık çalışma ve faaliyet raporunu hazırlamak, 
t) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel 
emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek 
her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine 
ge�rmek.

MİSYON ve VİZYON
    5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve yönetmeliklere 
uygun olarak, imar planında yeşil alan olarak ayrılan 
alanların park, çocuk bahçesi, spor sahaları, 
ağaçlandırma ile mevcut olan yeşil alanların bakımı, 
onarımı ve koruması ile ilgili hizmetlerin planlı, 
programlı yürütülmesini sağlamakla beraber, mevcut 
ak�v yeşil alan miktarlarını ar�rarak daha yaşanabilir 
kaliteli çevre sunmak için çalışmaktadır.
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    Daha güzel, yeşil ve yaşanabilir bir Gemlik, sürdürebilir sağlıklı bir çevre oluşturabilmek için kişi başına 
düşen ak�f yeşil alan miktarını yükseltmek, yükseltmeye yönelik projeler oluşturmak ve bu yönde 
uygulamalar yapmak; yeşil alanları yaygınlaş�rmak amacıyla ağaç ve çiçek dikimi, yeşil alanların bakımı, 
oyun grubu ve fitness gruplarıyla ilgili hizmetler geliş�rmek. İstek ve önerilere ilişkin çözümlerin kalite ve 
hızını ar�rmak başlıca hedefimizdir.

Personel Durumu Adet

1

3

1

1

1

1

Araç Durumu Adet

Pick Up

Kamyonet

Mini Ekskavatör

Kamyon

Ağaç Sökme ve Dikme Makinası

Sulama Tankeri

        İmar planlarında yeşil alan (park, çocuk bahçesi, rekreasyon alanı) olarak ayrılan kamuya ait alanlarda, 
düzenleme çalışmaları yaparak yeşil alan miktarını ar�rmak, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün birincil 
görevidir. Ancak sorumluluğumuzda bulunan ak�f ve pasif yeşil alanların varlığının devamlılığını sağlamak 
ve çağdaş alanlar haline ge�rmek de bir o kadar önem taşımaktadır. Bu kapsamdaki tüm çalışmalar 
kentlinin gereksinimlerine yanıt verecek ve ekosisteme katkı sağlayacak prensipler doğrultusundadır. Kent 
este�ğine sokak peyzajı uygulamalarıyla katkı sağlamaya çalışılırken, ken�e oluşan tüm kamusal boşluklar 
çalışma alanlarına dönüştürülmektedir.
        Müdürlüğümüz çalışmaları sonucu, 2021 yılında 4 adet yeni park Gemlik halkının hizme�ne açılmış�r. 
4 adet parkta geniş kapsamlı revizyon çalışması yapılmış�r. Ayrıca tüm park ve yeşil alanlarda ağaç ve çalı 
dikimi, sert zemin tamirleri, oyun grubu tamirleri, kent mobilyası tamirleri, sulama tesisa� bakım ve 
onarımı yapılmış�r. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluğunda olan alanlarda bakım, onarım ve 
iyileş�rme çalışmaları devam etmiş�r. Bu çalışmalarla 2021 yılında yeşil alanların ar�rılmasına, var 
olanların korunmasına, kent ekolojisine daha fazla katkı sağlamaya yönelik planlamalar yapılmış projeler 
üre�lmiş�r.

3. PERSONEL DURUMU 4. ARAÇ DURUMU

5. FAALİYET ve PROJE BİLGİLERİ
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A) Yeni Yapılan ve Revize Edilen Çocuk Parkları
Eşref Dinçer Mahallesi 355.nolu Sokak Oyun Grubu:   Çocuk parkı için uygun zemin üzerine beton a�larak 
üzeri EPDM kauçuk kaplanmış ve bir adet çocuk oyun grubu, 2 ayrı bağımsız salıncak ve spor aletleri 
montajı yapılmış�r. Park içerisinde çim alanlar oluşturulup ağaç ve bitki dikimleri yapılmış�r. 

1

1

1

2

3

1

1

22

Park ve Bahçeler Müdürü

Ziraat Mühendisi (Sözleşmeli)

Peyzaj Mimarı (Sözleşmeli)

Memur

İşçi (Kadrolu)

Ziraat Mühendisi (GEMTAŞ)

Ziraat Teknikeri (GEMTAŞ)

İşçi (GEMTAŞ)
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Eşref Dinçer Mahallesi 314.nolu Sokak Oyun Grubu: Çocuk parkı için uygun zemin üzerine beton a�larak 
üzeri EPDM kauçuk kaplanmış ve bir adet çocuk oyun grubu, 2 ayrı bağımsız salıncak ve spor aletleri 
montajı yapılmış�r. Park içerisinde çim alanlar oluşturulup ağaç ve bitki dikimleri yapılmış�r. 

Adliye Mahallesi Oyun Grubu: Çocuklarımızın daha eğlenceli zaman geçirebilmeleri için oyun grubu 
konulmuş olup, zeminleri EPDM kauçuk kaplanmış, ağaç ve bitlendirme çalışmaları yapılmış�r. 

 

Gençali Mahallesi Çocuk Parkı: Çocuklarımızın daha güzel zaman geçirebilmeleri için park içerisine oyun 
grubu kurulmuş, tahteravalli ve zeminine EPDM kauçuk montajı yapılmış olup parkın çevresi panel çit ile 
çevrilmiş�r.
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Eşref Dinçer Mahallesi 350.nolu Sokak Oyun Grubu: Çocuklarımızın daha sağlıklı ve görüntüsü güzel 
parklarda zaman geçirebilmesi için oyun grubu yenilenmiş, zemininde bulunan eski kauçuklar 
değiş�rilmiş�r.

Dr. Ziya Kaya Mahallesi Erdem Sokak Oyun Grubu: Eski demir oyun grubunun yerinden kaldırılarak 
çocukların kullanabileceği daha fonksiyonel yeni nesil oyun grubu montajı yapılmış�r. 

 

Manas�r Demirkent Sitesi Oyun Grubu: Belediyemiz tara�ndan önceki yıllarda çalışma yapılırken zarar 
verilen çocuk oyun grubu, revize edilen alandan alınarak gerekli çalışmalar ile kum zemin üzerine montajı 
yapılmış�r.
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Haydariye Mahallesi Oyun Grubu: Eski olan oyun grubunun yerinden sökülerek çocuklarımızın 
kullanabileceği yeni nesil oyun grubu montajı yapılmış�r.

 

Oyun Grupları ve Spor Aletleri Bakım Onarımı: İlçemiz genelinde çocuk parklarındaki eksik, boyasız ve 
kırık parçaların değiş�rilmesi amacıyla toplamda 49 adet parkta yenileme çalışmaları yapılarak parklar 
hem bakımlı hem de uzun ömürlü olması sağlandı.
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Revize Edilen Spor Sahaları
Sosyal Yaşam Merkezi Yanı Halı Saha: Vatandaşlarımızın spor etkinliklerini gerçekleş�rebilmeleri sente�k 
çimleri tamamen değiş�rilmiş, Silis kum ve granül dolgusu yapılmış�r. Halı sahanın tüm korkulukları ve kale 
direkleri boyanmış olup, kale fileleri ile tampon filelerinin tamamı yenilenmiş�r.

Sosyal Yaşam Merkezi Kaykay Pis�: Zemindeki problemli beton tamiratları yapılmış�r. Zeminin tamamı 
akrilik boya ile boyanmış olup tribünlerin sıva tamiratları ve boyaları yapılmış�r. 1500 m2 akrilik zemin 
boyası yapılmış�r.

 

Çukurbahçe Halı Saha: Sente�k çimde meydana gelen bozuk alanların onarımları yapılmış�r. Silis kum ve 
granül takviye gerçekleş�rilerek, halı sahanın tüm korkulukları boyanmış�r. Sahanın içerisindeki tampon 
ve kale fileleri yenilenmiş�r. Tribünlere sıva ve boya yapılmış�r.
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Hisar Mahallesi Halı Saha:
Sente�k çimleri onarılmış�r. Granül ve silis kum ilavesi yapılmış�r.

Muhsin Yazıcıoğlu Halı Saha:
Halı saha zeminine granül ve silis kum ilavesi gerçekleş�rilmiş�r.

 

Eren Bülbül Halı Saha:
Halı saha zeminine granül ve silis kum ilavesi gerçekleş�rilmiş�r.
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Çınar İ.Ö.O. Yanı Halı Saha:
Halı sahanın sente�k çimindeki problemler giderilerek granül ve silis kum ilave yapılmış�r.

Yeşil Alan ve Çevre Düzenlemeleri
Amfi Tiyatro Peyzaj Projesi: İlçemizde kişi başına düşen yeşil alanları ar�rabilmek amacıyla amfi �yatro 
alanına ağaçlandırma çalışması, toprak alanların çim alana dönüştürülmesi ve yeşil alanların sulanabilmesi 
için otoma�k sulama sistemi kurulmuştur.
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Cihatlı Özel Eği�m Uygulama Okulu Peyzaj Projesi: Okulumuzun daha yeşil ve görkemli görünebilmesi 
amacıyla çalı grubu bitkiler ve ağaçlandırma çalışması yapılmış�r.
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Eşref Dinçer Mahallesi Osmaniye Cami Yanı Peyzaj Projesi: Çalışma yapılmadan önce kötü görüntüye 
sahip olan üçgen alanda çalı grubu bitkilerin toprağa dikilerek mahalledeki yeşil alan miktarı ar�rılmış�r.

 

Umurbey Meydan Peyzaj Projesi: Umurbey mahallemizin meydanında toprakta ıslah yapılarak çeşitli bitki 
grupları dikilerek daha güzel görünüm kazandırılmış�r.

 

 

İlçemiz Genelinde Dekora�f Duvar Boyaması: Görsel anlamda çevremizde güzel görüntü oluşturabilmek 
için duvarlarda boyama çalışmaları gerçekleş�rilmiş�r.
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Gemlik Belediyesi Mülkiye�nde Bulunan Arsalarda ki Zey�nlerden Zey�nyağı ve Sabun Elde Edilmesi 
Geç�ğimiz yıl mülkiye�mizde bulunan zey�n ağaçlarının tespi� yapılan alanlarda gerekli bakım ve budama 
çalışmaları mevsiminde yapılmış�r. Ağaçlarımızdan toplamda 978 kg zey�n toplanmış�r. Ağaçlardan 
toplanan zey�nlerden 215 lt yağ elde edilmiş�r. Ağaçlardan toplanan zey�nlerden zey�nyağı ve sabun elde 
edilerek ilçemize gelen misafirlerimize ikram edilmiş�r. 

 

Balıkpazarına Meydan Peyzaj Projesi: İlçemizin güzel görünüme kavuşabilmesi için vatandaşlarımızın 
yararlanabileceği bank montajları yapılıp, çeşitli ağaç ve çalı grubu bitkiler kullanılarak yeşil alanlar 
oluşturularak ışıklandırmalar yapılmış�r.
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Ata Fideleri Dağı�mı: 2021 yılı içerisinde uygulama alanımızdan eldi edilen tohumlardan toplamda ilçemiz 
genelinde 250.000 adet domates fidesi dağı�lmış�r.

 

Tohum Takas Şenliği: 2020 yılında başlamış olduğumuz ata tohumları çalışmasından elde etmiş olduğumuz 
çeşitli tohumları Nilüfer Belediyesinin düzenlemiş olduğu tohum takas şenliğine ka�larak hem elde etmiş 
olduğumuz tohumlardan vatandaşlara ve şenliğe ka�lan diğer belediyelerle paylaşılmış olup, 2022 yılında 
vatandaşlarımızda daha farklı tohumların ulaş�rılabilmesi için çeşitli tohumlar alınmış�r.

Adliye Mahallesinde Yapılan Ata Tohumları Çalışması 
Adliye mahallesinde yaklaşık 5000 m2’lik alanda 2020 yılından beri gerçekleş�rilen ata tohumları 
projesinde 850 kg, 756 kg salatalık, 250 kg fasulye, 70 kg patlıcan, 54 kg mısır, 24 kg börülce elde edilmiş�r. 
Elde edilen tohumlardan bir sonraki yıl çimlendirip vatandaşımıza dağıtmak üzere koruma al�na alınmış�r. 
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Küçük Kumla Plajı Düzenleme: Küçük Kumla Mahallemizin turizm açısından hak e�ği değeri 
kazanabilmesi amacı ile müdürlüğümüz tara�ndan soyunma kabinleri, duş kabini ve gölgelik sağlaması için 
jüt alımları yapılarak yerlerine montajları sağlanmış�r.

 

Ata Tohumları Fide Haline Ge�rilmesi: Müdürlüğümüze ait olan 2 adet sera içerisinde tohumların 
dikimleri viyollere yapılarak tohumların çimlendirilmesi sağlanarak vatandaşlarımıza dağı�mları 
yapılmış�r.

 

Küçük Kumla Engelsiz Plajı: Kumla Yunuslar mevkiinde hazırlanan Engelsiz Plaj’da yur�aşların rahatlıkla 
gezmesini sağlayacak olan yürüyüş yolları, özel duş ve giyinme kabinleri ile batmayan şezlongların 
yapımları tamamlanmış, bedensel engelli bireyler, plajda güvenli şekilde denize girebilmesi sağlanmış�r.
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

 

Sera Yapımı: Muratoba sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 3.000 m2 ‘lik alanda 320 m2 büyüklüğünde 4 
adet tünel sera yapılarak bitkisel üre�m yapılmış�r. Üre�lecek olan sebzeler pazar alanında 
vatandaşlarımıza uygun fiya�a sa�şı gerçekleş�rilecek�r.

 

Küçük Kumla Mahallesi Sokak Aralarının Kapa�lması: Yaz sezonu boyunca alınan UKOME kararına 
is�naden 65 adet sokak arası beton saksılı banklarla trafiğe kapa�larak, sahilin yeşil görünüme 
kavuşabilmesi için saksılara bitki dikimleri yapılmış�r.

 

Muhtelif Alanlarda Spor Aletleri Montajları: İlçemizde vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda ak�f 
spor yapabilmesi için, spor ale� olmayan parklar ve ilçe geneline 40 takım spor ale� montajı yapılmış�r.
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Kurtul Şehitliği: Kurtul mahallemizde bulunan aziz şehitlerimizin 2 adet kabrin zemin ve mermerleri ile 
tamamen yenilenmiş�r.

 

Şehitlik Giriş Kapısı Yapımı: Aziz şehitlerimizin kabirlerinin bulunmuş olduğu mezarlıkta girişin daha güzel 
olabilmesi amacı ile Şehitlik kapısı yenilenmiş�r. Yan kolonlar mermerle kaplanarak demir kapısı 
yenilenmiş�r.

 

Şehit Mehmet Selim Kiraz Parkı Tag Yapılması: Meclise sunulan sözlü önerge doğrultusunda Belediye 
Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN’ın talima� üzerine Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkı için TAG 
çalışması tamamlanmış�r. 
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

 

Piknik Alanlarına Beton Piknik Masası ve Barbekü Konulması: Piknik alanlarımızda kullanılmak üzere 
almış olduğumuz 50 adet beton piknik masası, 25 adet barbekü ve 10 adet tabela Adliye piknik alanı, çamlık 
piknik alanı, Kurşunlu zey�nli parka halkımızın kullanabilmesi için montajları gerçekleş�rilmiş�r.

 

Kırsal Mahallelerde Kafes Tel Yapılması: Gençali harmanlık mevki, yeni kurduğumuz olduğumuz seranın 
çevresi, Şahinyurdu piknik alanı ve Haydariye mahallesi piknik alanlarına 800 mt. örme çit, 400 mt. 
betonarme ha�l ve 400 mt. jiletli tel montajları yapılmış�r.

 

Sahilde Kompozit Latalı Oturma Alanları: Sahilimizde vatandaşlarımız için oturma alanlarının 
ar�rılabilmesi amacıyla beton duvar üzerine 100 m2’lik oturma alanı oluşturulmuştur.
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Parklarda Kamera Bakımları: Çocuklarımızın güven al�nda olabilmesi amacı ile parklarımıza daha önce 
kurulmuş olan kamera sistemlerinin tamiratları ve bakımları yapılarak düzenli olarak kontrolleri 
gerçekleş�rilmiş�r.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

İlçemiz Genelinde Verilen Tenteler: İlçemiz genelinde vatandaşlarımızdan gelen istekler doğrultusunda 
merkezi ve kırsal mahallerde tabloda belir�ldiği üzere tente montajları yapılmış�r.

 

 

Ka�rlı Mahallesi

Hamidiye Mahallesi

Karacaali Mahallesi ve Kadın Girişimciler

Fevziye Mahallesi

Manas�r sağlık ocağı

Engürücük Mahallesi

Ata Mahallesi

Mahalle Verilen Adet

1

2

2

2

1

2

1
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İ lçe Merkezimizde Keloğlan Heykeli 
Yapılması: İlçe merkezimizde senelerdir anıt 
vas� taşıyan ekolojik olarak ömrünü tüketmiş 
ağaca bir silüet oluşturmak sure�yle masal 
kahramanı olan keloğlan heykeliyle görsel 
işlev kazandırılmış�r.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

İlçemizde Bulunan Heykellerin Bakım ve Onarımları: İlçemizin farklı lokasyonlarında bulunan heykellerin 
boya, tadilat gibi vs. işlemler yapılarak heykellerimizin daha yeni görünmesi sağlanmış�r. K.Kumla Yunuslar 
Heykeli, Albatros Heykeli, Timsah Heykeli, Barbaros Hayre�n Paşa Heykeli, Kurşunlu Atatürk Heykeli.

Tıp Bayramı ve Razaman, Kurban Bayramı Öncesi Mezarlıklarda Çiçek Dağı�mı: Bayram öncesi mezarlık 
ziyare�nde bulunan vatandaşlarımıza yakınlarının mezarlarını güzelleş�rebilmesi için çiçek dağı�mı 
yapılmış�r. Tıp bayramında hastane ve sağlık ocağındaki hekimlerimize ve hemşirelerimize 600 adet çiçek 
dağı�mı yapılmış�r.
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Budama Dallarından Çıkan Odunların Dağı�lması: Maddi olanakları düşük olan vatandaşlarımıza 
budamış olduğumuz ağaçlardan çıkan odunların dağı�mı gerçekleş�rilmiş�r.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Piknik Masası ve Oturma Bankı İskele� Alımı: Müdürlüğümüz bünyesindeki marangozhanede alımları 
yapılan piknik masası ve oturma bankı iskeletleri üzerine ahşapları monte edilerek ilçemiz ih�yaçları 
doğrultusunda farklı lokasyonlara montajları gerçekleş�rilmiş�r.

Üre�ci Koopera�flere Destek: Gemlik zey�ninin tanı�lması daha geniş alanlara yayılabilmesi için 
İstanbul’da Beşiktaş ve Kadıköy semtlerinde pazarlara ka�lan üre�ci koopera�flere ulaşım ne ürünlerinin 
taşınması noktasında lojis�k destek sağlanmış�r.
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İstanbul Tarım Fuarı: İstanbul Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenen tarımsal kalkınma programına 
ka�larak Belediyemizin tarımsal anlamda göstermiş olduğu faaliyetlerin (ata tohumları, zey�n ve 
zey�nyağı) sergilemek adına fuara ka�lımlarımızı gerçekleş�rdik.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Alanlarda Otoma�k Sulama ve Damla Sulama Sistemi Yapımı İşi: Park ve yeşil alan yapımı kadar bakımının 
ve korunmasının da önemi büyüktür. Bu yüzden park ve yeşil alanlarda imalat yapılırken yeşil alanı ve 
bitkileri korumak ve geliş�rmek amaçlı sulama sistemi yapılmaktadır. Park ve yeşil alanın hızla artması 
nedeniyle ilçemizde bakım ve sulama maliyetlerimizi ar�rmaktadır. Bu nedenle park, yeşil alanlarımızda 
otoma�k sulama sistemi yaparak hem personel tasarrufu hem de ekipman bakımından büyük tasarruf 
sağlamaktayız.

 

 

Periyodik Olarak Yapılan İşler
Ağaç, Ağaççık, Çalı ve Süs Bitkileri Dikimi: Ken�n yeşil dokusunu korumak ve ar�rmak amacıyla her yıl 
ağaçlandırmalarımız artarak devam etmektedir. Kent ağaçlandırması yaparken hava kirliliğini, gürültüyü 
önleme, ken�n ekolojik koşullarına uyum sağlama ve este�k bir kent yapısı oluşturmak gibi faktörler 
dikkate alınarak doğru yere doğru ağaç dikim çalışmaları yapılmaktadır. Yeni yapılan, revize edilen parklar, 
okullar kamu kurumları tretuvarlar, refüjler ve yeşil alanlara 2021 yılı içerisinde 53.365 adet ağaç, ağaççık, 
çalı ve süs bitkisi dikimi yapılmış�r. Bunların 29765 ade� çalı grubu, 600 ade� ağaç ve ağaççık�r. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlıkta mevcut bulunana ve yıl içerisinde giriş yapılan bitkilerin bakımı ve 
stoklanması işlemleri yapılırken alana hızlı bir şekilde sevkiya�nın yapılması açısından fidanlık 
faaliyetlerimiz çok önemlidir.
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Mevsimlik Çiçek, Yer örtücü Dikimi: 2021 yılı içerisinde ilçe sınırları dahilinde parklar, refüjler, yeşil alanlar, 
kamu kurumları ve okullar gibi alanlara tabloda belir�len miktarlarda mevsimlik çiçek dikimi yapılmış�r.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

İmar Yolları Açılması: İmar yollarında kalan zey�n ağaçları budanıp sökülerek stok alanlarımızda 
saksılanmakta parklarda, şehir içi yeşil alanlarda kullanılmaktadır.

İlçemiz Mahallerinde Sulama Havuzu ve Sulama Borusu Verilmesi: Çi�çimizin arazilerinde verimlerini 
ar�rabilmek ve rahatça sulama yapabilmeleri için Umurbey mahallemize 1 adet sulama havuzu Yeniköy 
mahallemize 1 adet sulama deposu yapılmış�r.  Ayrıca Cihatlı, Şahinyurdu, Kurşunlu, Adliye ve Güvenli 
mahallelerimize toplamda 8000 m sulama borusu verilmiş�r. Cihatlı ve Şahin Yurdu mahallelerimize 2 adet 
dalgıç pompa desteğinde bunulmuştur.

 

Yazlık Mevsimlik Çiçek

Kışlık Mevsimlik Çiçek

11.500 adet

11.500 adet
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Yeşil Alanlar Bakım: İlçe sakinlerimizin daha temiz ve düzenli alanlarda yaşamasına olanak sağlamak, park 
ve yeşil alanların yılın her döneminde bakımlı ve güzel görünmesi için rekreasyon alanları ve yeşil alan 
bakımı Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. İlçemize ka�ğımız her hizme�n yapmak kadar onu koruma 
bilincinde olarak mevsim şartlarına uygun bakım çalışmaları ile hizmet vermekteyiz. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü olarak mevcut yeşil alanların korunması adına; çim motoru, sırt �rpanı ile yabani ot temizliği, 
toprağın çapalanması, toprağın havalandırılması, bitki dibi yabani ot temizliği, arazöz ile gece ve gündüz 
sulama, form budaması gibi bakım çalışmaları yapmaktayız.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Nitelikli Olmayan Alanların Biçilmesi: Parklar ve yol kenarlarında bulunan niteliksiz yeşil alanlar 
�rpanlama işlemidir. Ru�n olarak yapılmaktadır.

Yeşil Alanların ve Ağaçların Sulanması: Yol kenarında, refüjlerde sulama sistemi döşenme imkanı 
bulunmayan alanlarda bulunan ağaç ve bitkilerin tankerle sulanır. Otoma�k sulama sistemi ve damla 
sulama sistemi olan alanlar otoma�k sulanır.
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Toprak Islahı: Toprak ıslahı, tarım topraklarının fiziksel ve kimyasal yapısının iyileş�rilmesi demek�r. Çeşitli 
nedenlerle zaman içerisinde toprağın veriminin düşmesi besin maddelerinin azalması gibi nedenlerle 
toprak ıslahına ih�yaç duyulmaktadır. Drenaj havalandırma, su tutma, işlenebilirlik, ilaçlama, gübreleme 
gibi çalışmalar ile alan iyileş�rilir. İlçe sınırları içerisinde kamuya ait yeşil alanların periyodik olarak zirai 
hastalıklara karşı ilaçlanmasının yapılması, bitkilerin gelişimi için gerekli besin maddelerinin verilmesini 
sağlamak amacıyla ilaçlama ve gübreleme çalışması yapılmaktadır.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Ağaç, Ağaççık ve Güllerin Budaması ve Kesimi: Ağaçların düzenli ve kuvvetli bir taç (dal ve yaprak) 
meydana ge�rebilmeleri, verim çağlarında daha uzun kalabilmeleri için ilçe sınırları dahilinde budama 
işlemleri tamamlanmış�r.

Parklarda Çit Nebatlarında Form Verilmesi: Parklarda çit teşkil eden ağaç, ağaççık ve çalı türlerinden 
oluşan bitki gruplarının budama işidir. Vejetasyon dönemi içinde yılda 2 kez yapılabilir.
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

 

Havuz, Gölet, Şelale Bakım Onarımının Yapılması: İlçemizde bulunan yapay şelale ve Küçük Kumla, bölge 
parkı sosyal yaşam merkezindeki ve diğer süs havuzlarının yıllık bakımları (klor, yosun önleyici, dip 
temizliği) periyodik olarak yapılmaktadır. 

 

Çapalama ve Bitki temizliği İşleri: Dikimi gerçekleş�rilen bitkilerin arasında çıkan yabani otlar düzenli 
olarak çapalama işlemi yapılarak temizlenmekte bitkilerin gelişimi için uygun ortam sağlanmaktadır.

İlçemiz Sınırları İçerisinde Su Tesisa� Çalışmaları: İlçemiz içerisinde su tesisa�ndan kaynaklı problemlerin 
tamirleri gerçekleş�rilmiş�r.
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

 

 

Şehitliklerin Bakımı ve Onarımı: İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm şehitliklerin bakımı ve 
çiçeklendirilmesi her yıl düzenli olarak müdürlüğümüz tara�ndan yapılmaktadır.

 

Kent Mobilyaları, Oyun Grupları ve Spor Aletleri Bakım ve Onarımları: İlçemiz genelinde bulunan oyun 
grupları kendi bünyemizde oluşturulan acil müdahale ekiplerimiz tara�ndan 180 yedek parça ile değişikleri 
ve tamiratları yapılmış�r.
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

 

Kent Mobilyaları, Spor Aletleri ve Oyun Grubu: İlçemizde vatandaşımızın rahatlayabileceği alanlar 
oluşturulmasına dikkat edilerek parklar,  Kamuya açık alanlar,  yeşil alanlar ve mesire alanlarına konulmak 
üzere 2021 yılında tabloda belir�len cins ve adet kent mobilyaları ve oyun grubu alımı yapılmış�r.

 

Vatandaşlarda ve Çeşitli Kurumlardan Gelen 
Dilekçelere Cevap Verilmesi: 2021 yılı içerisinde 
vatandaşlardan gelen dilekçeler tabloda belir�ldiği 
gibi cevaplanmış�r.

 

Vatandaş Dilekçeleri

E-Mail Yoluyla Gelen Dilekçeler

Kurumlarla Yapılan Yazışmalar

Cimer

Önerge

Konu Adet

186 Adet

84 Adet

90 Adet

17 Adet

4 Adet
Genel Toplam: 381 Adet

 

Cinsi Adet

50 Adet 

25 Adet

25 Adet

70 Adet 

65 Adet

10 Adet

10 M3

7 Adet Polie�len Oyun Grubu

 

 

 

Bank 

Barbekü

Ça�lı Piknik Masası

Piknik Masası

Beton Çiçeklik

Tabela 

Bank Tamiratları İçin Lata Alımı 

Oyun Grubu



B- FAALİYET BİLGİLERİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

082

FİZİKSEL YAPI:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hamidiye Mahallesi 
Sosyal Yaşam Merkezi’nde hizmet vermektedir.

ÖRGÜT YAPISI:
Pınar TAŞ ATEŞLİ (İmar ve Şehircilik Müdür V.)
Mustafa ŞENER (İnşaat Mühendisi)    
Sibel ERSÖZ (Harita Teknikeri)
Ali ÇAKIR (Harita Teknikeri)
Fulya VURGUNLU (Harita Teknikeri)
Mustafa KARABAĞ (Harita Teknikeri)
Kemal ÖZTÜRK ( Harita Mühendisi)
Hakan ASLAN (Harita Mühendisi)
İrem Berfin OLCAY (Yapı Dene�m Teknikeri)
Damla DEMİR (Şehir Plancısı)
Hande ASLAN (Şehir Plancısı)
Merve UZUNKAYA (Mimar)
Gözde BIYIKCI (Mimar)
Sebiha YILDIZALP (Jeoloji Mühendisi)
Kezban AYAZ (Jeoloji Yüksek Mühendisi)
Süleyman GÜNDOĞDU (Jeofizik Mühendisi)   
Mücahit ERTUL (İnşaat Mühendisi)
Burcu UYGUN (İnşaat Mühendisi)
Alihan AYDIN (Makine Mühendisi)
Nevzat POLAT  (Elektrik Mühendisi)
Özlem KAPAKLI (İnşaat Teknikeri)
Göksel YİĞİT (Elektrik Teknikeri)
Yakup BULUT (İnşaat Teknikeri)
Orhan YEŞİL ( İnşaat Teknikeri )
Filiz POLATBİLEK (Şef)
Yakup SELVİ (V.H.K.İ.)
Tezcan YILDIRIM (Memur)
Murat SEVER (Sürekli İşçi)
Yeliz MAZLUM YILDIRIM (Bilgisayar İşletmeni)
Özgür ŞATIR (Zabıta Memuru)
Yasin KARAGÖZ (Zabıta Memuru)  
Bahar GÜNER (GEMTAŞ İşçisi)
Bayram YÜCEL (GEMTAŞ İşçisi)
Fadime COŞAR (GEMTAŞ İşçisi)

İLGİLİ MEVZUATLAR
6634 sayılı Kat Mülkiye� Kanunu
775 sayılı Gecekondu Kanunu
831 sayılı Sular Hakkında Kanun
2510 sayılı İskan Kanunu
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu
2644 sayılı Tapu Kanunu
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu

2872 sayılı Çevre Kanunu
2942 sayılı Kamulaş�rma Kanunu
2981 sayılı İmar A� Kanunu
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
3194 sayılı İmar Kanunu
3402 sayılı Kadastro Kanunu
3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu
4483 sayılı Memurlar ve diğer Kamu Gör. Yar. Hak. 
Kanun
4708 sayılı Yapı Dene�mi Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4759 sayılı İller Bankası Kanunu
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşa�larak 
Kullanılması Hakkında Kanun
5393 sayılı Belediye Kanunu
5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu
5594 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye 
Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
6831 sayılı Orman Kanunu
6 3 0 6  s a y ı l ı  A fe t  R i s k i  A l � n d a k i  A l a n l a r ı n 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
Mekansal Planlar YapımYönetmeliği
24.12.2017 tarih 696 Sayılı KHK
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

İMAR  VE  ŞEHİRCİLİK  MÜDÜRLÜĞÜNE
 AİT  FAALİYETLER
EVRAK TÜRÜNE GÖRE GELEN EVRAKLAR
   Müdürlüğümüz bünyesinde 2021 yılı i�bariyle evrak 
sayı bilgileri aşağıda belir�ldiği gibidir.
Ÿ 11.909 adet gelen evrak
Ÿ 6.036 adet giden evrak  
  Gelen evrak ve dilekçeler, ilgili  personele ile�lip 
personel tara�ndan gerek�ğinde yerinde kontrol ve 
ölçümler yapılarak cevaplandırılmış�r.
 Müdürlüğümüzde İnternet Bağlan�lı 29 adet Bilgisayar 
Kasası, 32 adet Monitör, 4 adet Yazıcı, 3 adet Fotokopi 
Makinesi, 1 adet Plo�er ve 1 adet Lazer Kazıma 
Makinesi ile hizmet verilmektedir.
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RUHSAT İŞLEMLERİ
Ÿ 369 adet yeni yapı ruhsa�, 57 adet isim 

değişikliği ruhsa�, 24 adet yanan-yıkılan 
ruhsa� verilmiş�r.

Ÿ Vatandaşların yaklaşık 142 adet dilekçe 
başvuruları cevaplandırılmış�r.

Ÿ Yapı dene�m sistemini online olarak kontrol 
eden h�ps://uyds.yds.gov.tr/ adresindeki 
YDS uygulaması üzerinden belediyemize 
verilen şifre ile kayıtlı olarak yaklaşık 956 adet 
işlem yapılmış�r.

Ÿ Mekansal Adres Kayıt Sisteminden (MAKS) 
online olarak 369 adet yapı ruhsat belgesi, 57 
adet isim değişikliği ruhsa� ve 24 adet yıkım 
ruhsa� onay işlemi yapılmış�r.

YAPI KULLANMA BELGESİ BİLGİLERİ
Ÿ Vatandaş dilekçeleri ve resmi kurumlardan 

gelen yazışmalar cevaplandırılmış�r.
Ÿ Tapu Kadastro Genel  Müdürlüğünün 

19.09.2011 tarih ve 1721 sayılı genelgesi 
doğrultusunda Kadastro Müdürlüğünün 
hazırlamış olduğu kat ir�fakları kurulmuş 3 
a d e t  b i n a y a  a i t  b a ğ ı m s ı z  b ö l ü m 
numaralarında oluşan hataların tespit 
raporlar ı  projesi  i le  bir l ikte yerinde 
incelemesi yapılarak onaylanmış TKGM 
sistemine yüklenmiş�r. Ayrıca 4 adet önceki 
yıllarda raporalrı onaylanmış olan hatalı 
bağımsız bölüm planları ve raporları TKGM 
sistemine yüklenmiş�r.     

Ÿ İmar Şehircilik Müdürlüğü olarak 119 adet kat 
i r�fak  pro jes i -  kat  mülk iyet  pro jes i 
o n a y l a n a r a k  Ta p u  K a d a s t r o  G e n e l 
Müdürlüğünün Sistemine elektronik ortamda 
taranarak gönderilmiş�r.  

Ÿ SGK kayıtları bulunan 33 adet binanın 
ruhsatları doğrultusunda incelemeleri 
yapılarak ilgili kurumla yazışmaları yapılmış�r.

Ÿ 781 adet işyerinin dene�mleri yapılarak 246 
adet sıhhi işyeri ve umuma açık is�rahat ve 
eğlence yerlerine, 47 adet gayri sıhhi işyerine 
işletme ruhsa� düzenlenmiş�r.

Ÿ Yapı Kullanma İzin Belgesi için 70  adet Vergi 
Dairesine, 180 adet Sosyal   Güvenlik 
Kurumuna ilişik kesme yazısı yazılmış�r.

Ÿ 300 adet Yapı  Kul lanma İz in Belgesi 
düzenlenmiş�r.

Ÿ Yapı müteahhidin sigorta primi borçlarının ve diğer 
sorumluluklarının gereğinin yerine ge�rilmemesi 
sebebiyle yapının müteahhidi olmayan yapı 
sahibinin talebi üzerine 3194  say ı l ı  İmar 
Kanununun 28. maddesinin 10.  � k r a s ı n a 
is�naden durum tespit edilerek Yapı Kullanma İzin 
Belgesi  düzenlenmiş ve Müteahhit  Yetki 
belgelerinin iptali için 12 adet müteahhitle ilgili 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile 
yazışmalar yapılmış�r.

Ÿ 29.07.2021 tarih ve 31552 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Harçlar Kanunu 
Genel Tebliği gereğince Yapı Kullanma İzin Belgesi 
için gerekli olan 492 Sayılı Harçlar Kanun'una bağlı 
4 sayılı tarifenin 13/a maddesine is�naden harçlar 
tahsil edilerek Tapu Müdürlüğüne yazışmaları 
yapılmış�r.

Ÿ Yapımı tamamlanan ve yapı kullanma izin belgesi 
alan inşaatların müteahhitlerinin Müteahhitlik 
sınıflandırılmalarının belirlenmesi veya silah 
ruhsatlarının yenilenmesi için gerekli olan 29 adet 
iş deneyim belgeleri Yapım İşleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 8-46. maddesinin 6.�krasına 
is�naden düzenlenmiş olup; EKAP sistemine 
işlenmiş�r.

YAPI DENETİM EVRAKLARI
Ÿ Vatandaşların yaklaşık 15 adet şikayet dilekçesi 

cevaplandırılmış�r.
Ÿ Ruhsatlı yapılara ait 108 adet vize işlemi 

yapılmış�r.
Ÿ Kaçak yapı biriminde 15 adet mühürleme işlemi 

yapılmış�r.
Ÿ Kapanan ya da işi fesheden yapı dene�m 

firmalarının 50 adet işin yapı dene�m uygulama 
yönetmeliğinin 23. maddesine is�naden yerinde 
seviye tespitleri yapılarak durdurma yazıları mal 
sahibine, müteahhide, şan�ye şefine ve yapı 
dene�m firmasına gönderilmiş olup, kaçak yapı ve 
kontrol ekibine bilgi verilmiş�r.

Ÿ Şan�ye şefi is�fa eden 30 adet işin yerinde seviye 
tespitleri yapılarak durdurma yazıları mal sahibine, 
müteahhidine, şan�ye şefine ve yapı dene�m 
firmasına gönderilmiş�r.

Ÿ Yapı dene�m firmaları tara�ndan talep edilen 
yaklaşık 1191 adet hakediş dosyasının tahakkuku 
bilgileri doğrultusunda hesapları yapılarak ödeme 
yazıları mal müdürlüğüne yazılmış�r.
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Ÿ Yapı dene�m sistemini online olarak kontrol 
eden h�ps://uyds.yds.gov.tr/ adresindeki 
YDS uygulaması üzerinden belediyemize 
verilen şifre ile kayıtlı olarak yaklaşık 3500 
işlem yapılmış�r.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA FAALİYETLERİ
Ÿ Kurşunlu 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama 

İmar Planı (Yaklaşık 330 Hektar) Hazırlanması 
İşi'ne ilişkin belirlenen Planlama Alanının 1 
Nolu Bölgesi olarak tanımlanan Köy İçi ve 
ba�sındaki Bölgede yapılan plan revizyonuna, 
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü'nün 01.06.2021 tarih 10402 sayılı 
kararı doğrultusunda belirlenen tescil ve 
korunma alanlarının işlenmesi talebiyle söz 
konusu planda revizeler yapılmış�r. Kurul 
kararına ilişkin hazırlanan son değişiklikler 
Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.08.2021 tarih 
ve 2021/118 sayılı kararı ile kabul edilip ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
11.11.2021 tarih ve 1851 sayılı kararı ile 
onaylanmış olup Bursa Kültür Varlıkları 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tara�ndan 
uygunluk görüşü beklenmektedir. Konunun 
Koruma Kurulunda değerlendiri lmesi 
aşamasında toplan�ya ka�lım sağlanmış�r.

Ÿ İlçemiz, Engürücük ve Hisar Mahallesinde, 
Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama 
Alanları Ba� ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük 
Mahalleleri) 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama 
İmar Planı askıya çıkmış olup, yasal askı süresi 
içerisinde plana i�razlar gelmiş�r. İ�razlar Gemlik 
Belediye Meclisince değerlendirilmiş olup, 
onaylanmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye’sine 
g ö n d e r i l m i ş � r.  S ö z  k o n u s u  k o n u n u n 
değerlendirilmesi aşamasında Büyükşehir İmar 
Komisyonuna ka�lım sağlanmış�r.

• Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 
1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı içinde 
kalan Depolama 1. Etap 18. Madde Uygulaması 
kapsamındaki alana ilişkin plan değişiklikleri 
çalışmaları devam etmekte olup, konu Gemlik 
Belediyesi Meclis gündemindedir.
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Kurşunlu Mahalles� Planlama Bölges�nde yukarıda
bahsed�len 1 Nolu Bölge'n�n konumu

Engürücük ve Kurtul Mahalleler� Depolama Alanları
Batı ve Kuzey Kes�m� (H�sar-Engürücük Mahalleler�)

1/1000 Ölçekl� Rev�zyon Uygulama İmar Planı
(Askıya Çıkan UİP)



Ÿ Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli 
Revizyon Uygulama İmar Planı askıya çıkmış 
olup, plana 155 adet askı i�razı gelmiş�r. 
İ�razlar Gemlik Belediye Meclisi ve Bursa 
B ü y ü k ş e h i r  B e l e d i y e  m e c l i s i n c e 
değerlendirilmiş ve askı i�razı sonrası 
değişiklikler yeniden askıya çıkmış�r. Söz 
konusu plan kısmen kesinleşmiş�r.   Askı i�raz 
dilekçelerinin cevabı vatandaşa bildirilmiş�r.

• İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla 
Karayolu Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama 
İmar Planı askıya çıkmış olup, plana 86 adet askı i�razı 
gelmiş�r. İ�razlar Gemlik Belediye Meclisi tara�ndan 
değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havale 
edilmiş�r. Askı i�razları kapsamında ilgili kurumlarla 
yeniden şifahi ve yazılı görüşmeler yapılmış�r. 
İ�razlara ilişkin değerlendirmeler, ilgili kurumlardan 
beklenen görüşlere is�naden devam etmektedir.

• İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla 
Karayolu Kuzeyi, Orman Sınırlarının Düzel�lmesi 
Amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 
askıya çıkmış olup, plana yasal askı süresi içerisinde 
gelen 6 adet i�raz İmar Komisyonu tara�ndan 
değerlendirilmiş olup konu meclis gündemindedir.
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Küçükkumla Karayolu Güney� 1/1000 ölçekl�
Rev�zyon Uygulama İmar Planı
(Askıya Çıkan Rev�zyon UİP)

Küçükkumla Karayolu Kuzey� 1/1000 ölçekl�
Rev�zyon Uygulama İmar Planı

Küçükkumla Karayolu Kuzey� Orman Sınırlarının
Düzelt�lmes� Amaçlı 1/1000 ölçekl� Rev�zyon

Uygulama İmar Planı
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Ÿ İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Yeniköy Uygulama 
İmar Planına ve Köyiçi 3. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 
Askı  İ�razı  Kapsamında Yapı lan Plan 
Değişiklikleri; tekrardan askıya çıkarılmış olup 
i � r a z l a r  G e m l i k  B e l e d i y e s i n c e 
değerlendirilmiş, onaylanmak üzere Bursa 
Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiş�r.

• Hisar Mahallesi yaklaşık 50 ha alanda 1/1000 ölçekli 
Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı çalışmaları 
kapsamında; ilgili kurumlardan görüş alınmış, analiz 
ve sentez çalışmaları tamamlanmış olup planlama 
çalışmaları devam etmektedir.  

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Yen�köy Uygulama İmar Planına ve Köy�ç� 3. Derece
Arkeoloj�k S�t Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

Askı İt�razı Kapsamında Yapılan Plan Değ�ş�kl�kler�

• 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ve/veya 
plan değişikliklerine ilişkin 34 adet yasal askı 
işlemi gerçekleşmiş�r.
• 340 adet imar durumunun kontrolü yapılmış�r.
• Belediyemize yapı ruhsa� alabilmek için 
başvuru yapan vatandaş veya müteahhit 
firmaların talep e�ği 340 adet imar durum 
belgesi ilgili imar yönetmeliklerinin incelemeleri 
ne�cesinde hazırlanmış�r.
• Belediyemiz hizmetleri içerisinde yer alan 
sağlık ocağı, İlköğre�m tesisleri , camii, kuran 
kursu, mescit ve diğer belediye hizmet binaları 
için  imar durum belgeleri hazırlanmış�r.
• Vatandaş, proje müellifleri, müteahhit ve 
banka eksperleri tara�ndan talep edilen yaklaşık 
2000 adet taşınmazın şifahi imar durumları 
bildirilmiş�r.

• Vatandaşların yaklaşık 100 adet yazılı  imar durum 
bilgisi için  başvurular cevaplandırılmış�r.
• Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı I. Etap 1/1000 
Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan 
taşınmazlar için tüm parsel malikleri ile ir�bata geçilip 
gelen talepler doğrultusunda,  ilgili taşınmazlar için 
yol yapımı çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü'ne 
ile�lmiş�r.
• 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım alanı 
olarak nitelendirilen ve tarımsal amaçlı faaliyet 
yapılması planlanmakta olan taşınmazlar için 
kurumumuza ile�len 23 adet başvuru, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ve DSİ 1. Bölge Müdürlüğü'nden kurum 
görüşü talep edilip iş takibi yapılmış�r.
 • Gemlik Belediye Meclisi tara�ndan onaylanan ve 
Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonuna 
havale olan 55 adet meclis kararı için evrak, iş ve 
işlemlerin takibi yapılmış�r.



HARİTA  BÜROSU FAALİYETLERİ

E-İmar ve Kent Rehberi
Web Tabanlı ve Mobil Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı ile Vatandaş Odaklı E-İmar, Kent rehberi Uygulamalarının 
Entegrasyonu ile Dijitalleşmeye ilk çalışma adımlarımız 27/10/2020 tarihinde başla�lmış�r. Kısmi 
kontroller tamamlanarak 2021 Mart ayında iş tamamlanmış olup (güncellemeleri ve iyileş�rmeleri devam 
etmektedir.) vatandaşımızın hizme�ne açılmış�r.
Ÿ E-İmar ve Kent Rehberi ile vatandaşlarımızın ulaşabileceği bilgilerden bazıları şunlardır:
Ÿ İmar durumu Sorgulayabilme (Parsele ait tüm bilgiler (Taks, Kaks Kat adedi, Bağlı bulunduğu İmar Planı 

ve Notları, Jeolojik durumu, Konumu, İmar Uygulama Bilgisi Vs.)
Ÿ Resmi olarak imar durum belgesi alabilme (Müdürlük kontrolleri ile talep eden kişiye hazırlandıktan 

sonra online olarak ulaşım imkanı),
Ÿ Konumdan parsele ulaşma için yol tarifi (Navigasyon)
Ÿ Eski ve güncel uydu fotoğraflarını görüntüleyebilme,
Ÿ Adres kodu ile Numarataj Belgesi alabilme,
Ÿ Oluşturulan yeni planlar ve değişikliklerini güncel takip edebilme,
Ÿ Yeni İmar Uygulamalarını (18. Madde Uyg.) güncel takip edebilme (Askıda İmar Uygulaması),
Ÿ Askıya çıkarılan imar planları ve plan değişiklikleri,
Ÿ Yapılacak yol çalışmalarını, açık kapalı yol bilgilerini,
Ÿ Başkanlık modülü ile ziyaret saatleri ve yerlerinin takip edilebilmesi,
Ÿ Basın yayın modülü ile takip, kontrol ve yayın yapılabilmesi,
Ÿ Elektrik, su, doğalgaz ve diğer amaçlı kazı çalışmalarında, kazı ruhsatlandırması, takip ve kontrol iş ve 

işlemlerinin yapılması,

Yukarıda sistemimizin sadece bazı özelliklerinden bahsedilmiş olup, tüm İmar işleri incelenebilir, kontrol 
edilebilir durumdadır. Ayrıca her bir iş, diğer tüm işler ile entegreli olduğundan sorgulama ve 
görüntülemelerde hızlı erişim ve güvenilir bilgiye ulaşım sağlanmaktadır.
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Har�ta üzer�nden plan, ortofoto g�b� b�lg�ler�n görüntüleneb�ld�ğ� WEB ekranı örneğ�
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Parsel bazlı sorgulama sonucunda görüntüleneb�len İmar durum raporu örneğ�
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Resm� İmar Durumu Örneğ�

• 2022 yılı i�bari ile resmi imar durumları tara�mızca hazırlanmış online pla�orm sayesinde, 
vatandaşlarımızın veya vekale� bulunan kişilerin, belediyemize gelmeden belgelerini temin edebilmeleri 
sağlanması planlanmaktadır.
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Askıda �mar uygulaması ekran örneğ�

• Askıda imar uygulaması ile birlikte hem belediyemiz personelleri hem de vatandaşlarımız imar 
uygulamalarının hangi aşamalarda olduğunu, askı süresince uygulamanın ne şekilde düzenlendiğini ve 
diğer tüm detayları ile görüntülenebilmektedir.

E Proje (Elektronik Proje Kontrol ve Arşivleme Sistemi)
Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsa� Verilmesi, Tadila�nın Yapılması vb. işlemler için Gemlik 
Belediyesi'ne başvuran mükelleflerimizin iş yükünü azaltmak, Belediyemiz hizmetlerinin daha şeffaf, daha 
hızlı ve daha güvenilir verilmesini sağlamak amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bilgi İşlem 
Müdürlüğü kontrolünde dijital bir pla�orm oluşturmak�r. Bu uygulama ile verilen ruhsat projelerinin, e-
imza ser�fika bilgileri ile güvenilir bir şekilde kontrol edilmesi, proje dosyalarının dijital ortamda kontrol 
edilmesinden dolayı daha sağlıklı ve hızlı sonuçlar vermesi ve fiziksel arşivleme için yer ve kâğıt isra�nın 
önüne geçilmesi amaçlanmış olup vatandaş ve proje müellifleri kullanımına gerekli tüm iyileş�rmeler 
yapılarak devreye alınmış, iş ve işlemlerin takibi olarak Belediyemiz Bilgi İşlem departmanına teslim 
edilmiş�r.

 Gemlik Belediyesi Web Sitesinde ak�f hale ge�rilen bu sistemimiz ile ilgili tüm proje müellifleri 
“YAPI RUHSAT PROJE YÜKLE” sekmesinden projelerini yükleyebilir ve durumlarını sorgulayıp takip 
edebilirler.
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Ÿ Gemlik Belediyesi  İmar ve Şehirci l ik 
Müdürlüğü’ne ait Dijital Arşiv ve yazılım 
oluşturulması ile ilgili 2021 yılı sonlarına 
d o ğ r u  fi z i b i l i t e  v e  d e ğ e r l e n d i r m e 
çalışmalarına başlanılmış�r.

Ÿ Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne 
ait sayısal arşiv altyapısını oluşturmak, eski – 
yeni ada ve parsellerin eşleş�rilerek belge 
aranmasını ve doğruluk kalitesini ar�rmak, 
mevcut ve yeni oluşacak belgeleri dijital 
olarak kayıt al�na almak, arşiv verilerine hızlı 
erişim sağlamak, yaygınlaş�rılacak Doküman 
Arşiv Yöne�m Sistemi (DAYS) ile kurumun iş ve 
işlemlerinde performans ar�şını sağlamak, 
evrakın kaybolmasının önüne geçmek, dijital 
belgelerin fiili, fiziki, resmi güvenliğini 
sağlamak, koruma al�na almak ve felaket 

durumları için yedeklemek, fiziksel arşivi standart 
dosya planına göre düzenlemek, arşiv belgelerinin 
fotokopi ile çoğal�lmasının önüne geçmek, kurumsal 
arşiv için gerekli alanın temini ile birlikte uluslararası 
standart larda nitel iğe sahip fiziksel  olarak 
düzenlenmiş bir arşiv ortamının teminini sağlamak ve 
bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kurumda 
bir daha sayısal ortama alınmamış kağıt belge 
birikmesinin önüne geçmek, sözlü beyan düzenini 
dijital pla�orm üzerinden daha doğru yapılmasını 
sağlayarak yanlış beyan düzeni ortadan kaldırmak, 
eksper�z iş ve işlemlerin İmar Müdürlüğü’ne 
gelmeden uzaktan online veya gelerek evraksız 
hizmet alabileceği otomasyon hizme� sağlamak, iş ve 
işlem kalitesini ar�rarak hata oranını minumuna 
düşürmek amaçlanmaktadır.

B- FAALİYET BİLGİLERİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

“Gemlik Belediyesi WEB sitesi İmar Proje Yükle sekmesi”

“İmar Proje Yükle”
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İmar Müdürlüğü Dijital ve Fiziksel Arşiv Oluşturma Çalışmaları
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Ÿ Resmi kurumlardan (Kaymakamlık, Bursa 
Büyükşehir  Belediyesi ,  Mahkemeler, 
Karayolları, Dsi, İcra Müdürlükleri , Kültür ve 
Tabiat varlıkları koruma kurulu ,Cimer 
yazışmaları  , Belediye içi yazışmalar ve Tarım 
İl Müdürlüğü vb. ) ve şahıslardan gelen, 
taşınmazların, İmar Planı Bilgisi ,  İmar 
Durumu bilgisi ,Plan notları ,Belediye 
Hizmetlerinden yararlanma  durumu vb. Gibi 
tüm plan bilgilerini içeren toplam 1037 adet 
Resmi  Yazı yazılmış�r.

Ÿ İşyeri ruhsa� için ve İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğüne sunulmak üzere 61 
adet iş yerinin mesafe tespit çalışmaları 
yapıldı. Mesafe tespi� çalışma sırasında 
arazide söz konusu işyerlerinin Okula, Camii 
ve Dershanelere olan mesafelerinin ölçümü 
yapılarak bilgisayar ortamında düzenlemeleri 
yapıldı.  Mesafe krokilerinin yanı sıra 
işyerlerinin ruhsat çıkarmalarında ve 
yenilemelerinde güncel adres bilgileri de 
tespit edilerek problemlerin önüne geçilmiş 
olundu.

Ÿ lçemiz sınırları dâhilinde tüm mahallelerinde 
Belediyemize yapı ruhsa� almak ve inşaat 
yapmak amacıyla başvuru yapılan 369 adet 
Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS) evrağı  
ile Mimari projedeki Vaziyet Planı kontrolleri 
EPKAS sisteminden kontrolleri yapıldı.

Ÿ 369 adet düzenlenen Yapı ruhsa� belgesinin 

Başlama Mahallinde inşaat başlayıp başlanmadığının 
arazi kontrolleri yapıldı.

Ÿ Müdürlüğümüz tara�ndan projeleri onaylanmış ve 
yapı ruhsa� almış 94 adet taşınmazın inşaata 
başlamadan önce işyeri teslimleri yapı dene�m 
firmalarına ve yapı sahiplerine gösterilmiş olup, arazi 
kontrolleri yapılmış�r.

Ÿ Yapı kullanma izin belgesi alma aşamasına gelen 167 
adet binanın arazide parsel sınırları, binanın oturum 
konumu röperleri, onaylı mimari projede belir�len 
bağımsız bölümleri ile birlikte vaziyet planlarıda 
arazide kontrolleri yapılarak onaylanmış�r.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

 Mesafe Tesp�t� Çalışması 

İnşaat başlama mahall�nde kontrol
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Ÿ İ l ç e m i z  s ı n ı r l a r ı  d a h i l i n d e  ç e ş i t l i 
mahallelerinde belediyemize yapı ruhsa� 
almak ve inşaat yapmak amacıyla başvuru 
yapılan Kotlu Kroki  (Sı�r Kotu )  369  adet 
arazi kontrolleri ve Yol Projeleri olmayanlara 
Yol Projesi hazırla�rılarak Sı�r kotu Evrağı 
onaylanmış�r.           

Ÿ İ l ç e m i z  s ı n ı r l a r ı  d a h i l i n d e  ç e ş i t l i 
mahallelerinde belediyemize yapı ruhsa� 
almış 341 adet  onaylı Ruhsat eki projesinde 
bulunan HUS evrağı ve Mimari Projeye gore 
Yapı Dene�m Firmaları ve Fenni Mesul Harita 
M ü h e n d i s l e r i  e ş l i ğ i n d e  ze m i n  kö ş e 
koordinatları ve Temel Üst Kotları Kontrol 
edilmiş�r.

Ÿ İ l ç e m i z  s ı n ı r l a r ı  d a h i l i n d e  ç e ş i t l i 
mahallelerinde belediyemize yapı ruhsa� 
almış 179 adet  onaylı Ruhsat eki projesinde 
bulunan HUS evrağı ve Mimari Projeye gore 
Yapı Dene�m Firmaları ve Fenni Mesul Harita 
Mühendisleri eşliğinde Su Basman Kontrolü 
edilmiş�r.

Ÿ İlçemiz sınırları içerisinde kalan tüm mahalle 
ve köylerimizde bulunan Tescilli binaların son 
durumlarının tespit çalışmaları için saha 
çalışmaları yapılarak en son güncel halleri 
fotoğrafla-narak ilgili kurumu gönderilmiş�r.

Ÿ İlçemiz sınırları dahilinde  22 adet yeni 
metruk yapı tespi� yapılmış�r. Önceki 
yıllardan yapılan metruk yapı tespitleri dahil 
23 adet yapı yıkılmış�r. 16 adet metruk yapı 
resmi kurum yazışmaları devam etmektedir.

Ÿ İlçemiz sınırları içerinde bulunan; Gençali 
Mahallesi Kumsaz Mevkii'nde yaklaşık 102 
Hektar alanda 18.  Madde Uygulama 

çalışmaları, Bursa 1. İdare  Mahkemesinin plan 
iptali kararına is�naden yapılacak olan plan 
revizyonunu beklemektedir.

Ÿ Hisar, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri onaylı planı 
bulunan yaklaşık 239 Hektar alanın içerisinde 
yaklaşık 107 Hektar alanda Depolama Alanları 1. 
Etap 18. Madde uygulama çalışmasına Bursa 1. 
İdare  Mahkemesinin imar uygulaması iptali 
kararına is�naden, bölgede geri dönüşüm ve 
yeniden 18. Madde uygulaması çalışması yapılmış 
olup,  Kadastro kontrol  aşamasında olan 
uygulamaya iptal kararı ve TOG ‘a kavşak yapımı 
için Karayollarının acele kamulaş�rma yolu ile imar 
adalarının bir kısmına girip kamulaş�rması üzerine 
plan değişikliği yapılmak üzere uygulama Encümen 
kararı ile  iptal edilmiş olup, yeni uygulama plan 
değişikliğini beklemektedir.

Ÿ Depolama Alanları 2. Etap 18. Madde uygulama 
çalışması bi�rilmiş olup tapuda tescil edilmiş�r.

Ÿ Depolama Alanları 3. Etap 18. Madde uygulama 
çalışması plan revizyon çalışmasını beklemektedir. 
Plan revizyonu kesinleş�kten sonra uygulama 
çalışmasına başlanacak�r.

Ÿ Kuzey Planları 2. Etap  yaklaşık 80 Hektar alanda 
yapılan  18. Madde Uygulama çalışması askıya 
çıkmış,  askı  müdde�nde yapılan i�razlar 
encümende görüşülerek plan değişikliği yapılması 
kararı alınmış olup, plan değişikliği çalışmaları 
devam etmektedir.

Ÿ Umurbey Mahallesi 1931-1932-1933 adalarda 
yapılan 18. Madde Uygulama çalışması bi�rilmiş 
olup tapuda tescil edilmiş�r.

Ÿ Küçükkumla da yaklaşık 42 hektarlık alanda 
yapılacak olan 18. Madde Uygulama çalışmaları 
Bursa Kadastro Müdürlüğünün 3402 sayılı 
Kadastro Kanununun 22. Maddesi kapsamında 
yenileme çalışmaları nedeniyle ertelenmiş olup, 
tescil yapıldıktan sonra uygulama çalışmaları 
devam etmektedir.

Ÿ Orhaniye ve Yeni Mahalllelerde (Topçular Mevkii) 
yaklaşık 9 hektarlık alanda  18. Madde Uygulama 
çalışmaları,  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce 
değerlendirilmektedir.

Ÿ Hisar Mahallesi  614 ada muhtelif parsellerde 
yapılan 18. Madde uygulaması bi�rilmiş olup 
tapuda tescil edilmiş�r.

B- FAALİYET BİLGİLERİ
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Tesc�ll� Yapı
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Ÿ Engürücük Mahallesi Engürücük Gelişim 
Alanı 18. Madde uygulaması, uygulama 
içinde bulunan mera alanının mera vas�ndan 
çıkarılmasını beklemektedir.

Ÿ Kurşunlu Mahallesinde plan revizyonu 
sonrası yaklaşık 82 hektarlık alanda (19 Etap 
h a l i n d e )  1 8 .  m a d d e  u y g u l a m a s ı 
çalışmalarında 2, 4, 8, 9. ve 10. Etapların 
çalışmaları bi�rilmiş olup tapuda tescil 
edilmiş ve tapu dağı�mları yapılmaktadır. 
Diğer etapların kadastroda kontrol işlemleri 
devam etmektedir.

Ÿ Yapılan plan revizyonuna is�naden Yeni 
Mahalle 1421-1422-1435 adalarda yapılan 
18. Madde uygulaması tapuda tescil edilmiş 
olup tapu dağı�mları yapılmış�r.

Ÿ Mahkeme kararı ile iptal edilen Umurbey 
Mahallesi 156 ada 1 parselde geridönüşüm ve 
geridönüşüm sonrası 18. Madde uygulaması 
y a p ı l m ı ş  o l u p ,  k a d a s t r o  k o n t r o l 
aşamasındadır.

Ÿ Kurşunlu Mahallesi 209 ada 1 parselin 
bulunduğu alanda 18. Madde uygulaması 
bitmiş olup tapuda tescil edilmiş�r.

Ÿ Mahkeme kararı ile iptal edilen Hamidiye 
Mahallesi 125 ada 15, 70 ve 71 parsellerde 
geri dönüşüm ve geri dönüşüm sonrası 18. 
Madde uygulaması askıya çıkarılmış�r.

H�sar, Engürücük ve Kurtul Mahalleler� onaylı planı bulunan 
yaklaşık 239 Hektar alanın �çer�s�nde yaklaşık 107 Hektar alanda 
(Engürücük ve Kurtul Mahalleler�n�n b�r kısmı) Depolama 1. Etap  

Ger� Dönüşüm ve Yen�den 18. Madde Uygulaması

Kuzey Planları 2. Etap Küçükkumla Mahallesi Yaklaşık 42 Hektar alanda 18. Madde Uygulaması
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Hamidiye Mah. 125 ada 15-70-71 parsellerde
geri dönüşüm ve yeni 18. Madde uygulaması

Kurşunlu Mahallesi Yaklaşık 82 Hektarlık alanda 18. Madde uygulaması

Engürücük Mahallesi Engürücük Gelişme Alanı
Uygulama İmar Planı içinde olan yaklaşık

22,5 hektarlık alanda 18. Madde Uygulaması

Yeni Mahalle 1421-1422-1435 adalarda 18. Madde Uygulaması

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU



2021 yılı süresince toplamda 139 adet Gemlik 
Belediyesi  Encümeni'ne, 3194 sayıl ı  İmar 
Kanunu'nun 15., 16., 17. ve 18. Maddelerine göre 
düzenlenmiş "Tevhid, İfraz, Yola terk, Yoldan İhdas, 
Cins Tashihi, İr�fak Hakkı Kurulması" ve "Arsa ve 
Arazi Düzenlemesi" işlemleri  hem arazide hem de 
dijital ortamda kontrol edilerek sunulmuştur. 
Bunlar ile birlikte Belediyemize ait birçok 
parselinde imar uygulamaları yap�rılmış ve 
belediyemize imar parseli olarak kazandırılmış�r.
İlçemize bağlı olan ''Adliye, Ka�rlı, Muratoba, 
Cihatlı, Fevziye, Şükriye, Güvenli, Haydariye, 
Şahinyurdu, Fındıcak, Hamidiye'' olmak üzere 11 
adet köyde (mahallde),  2015 yılında belediyemiz 
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tara�ndan 
onaylanan Köy Yerleşik Alanı Planları ile birllikte, 
köy halkına yapılaşma imkanı doğmuş olup, 
belediyemizce köy yerleşimlerinin mimari este�ğini 
yansıtan projeler ile gerekli tüm ruhsat sa�aları 
(yol geçiş hakkı talepleri, imar uygulamaları imar 
durum belgeleri vb. Gibi ) hazır haline ge�rerek 
çalışmalara devam edilmiş�r.

Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde sa�şı 
yapılan veya kiraya verilen mülklerimize ait imar 
plan örnekleri, tapu kayıt örnekleri ve tüm plan 
notlar ı  tara�mızdan istenen belediyemiz 
birimlerine çalışmaları yapılarak dosya halinde 
teslim edilmiş�r.
İşletme Ruhsat ve Dene�m Müdürlüğü'nce ih�yaç 
duyulan, faaliyete geçirilecek veya yeni yapılması 
planlanan tüm tesis ve işletmelerin, hangi onaylı 
imar planında kaldığı, imar plan hükümleri bilgileri 
şahıslara ve müdürlüğe bilgi amaçlı verilmiş�r.
Emlak ve İs�mlak Müdürlüğünün, kamulaş�rması 
yapılacak taşınmazların ve sa�şı yapılacak belediye 
parsellerinin (veya hisse sa�şı yapılacak parsellerin)  
imar durum bilgisi, plan örneği belgesi ve uydu 
fotoğrafları verilmiş�r.
Emlak ve İs�mlak Müdürlüğünün, imar durum 
bilgisi, imar durum belgesi, ifraz sure� ile kısmi 
kamulaş�rma, kamulaş�rma işlemleri, Gemlik 
Belediyesine ait taşınmazların ifraz edilmesi ve imar 
uygulama işlemleri başta olmak üzere tüm harita 
uygulama ih�yaçlarına cevap verilmiş�r.
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Vatandaş  dilekçeleri ve resmi kurumlardan gelen 
y a z ı l a r  o l m a k  ü z e r e  2 0  a d e t  y a z ı ş m a 
cevaplandırılmış�r.
Belediyemize Numarataj almak için başvuru yapan 
vatandaşlara verilmek üzere, 31.07.2006 tarih ve 
26245 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Adres ve 
Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin” 5.,11.,17. ve 
32. maddelerine göre yaklaşık 3432 adet numarataj 
belgesi verilmiş�r.
Bursa Su Ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’ne 
verilmek üzere talep edilen 65 adet İş Bi�rme Yazısı 
vatandaşların tara�na teslim edilmiş�r.
252 Adet yeni ruhsat amacı ile numarataj çalışması 

yapılarak, adres kayıt sistemine girişleri yapılmış�r. 
Numarataj pa�alarına söz konusu yeni olacak 
inşaatların koordinatları kontrol edilerek pa�alara 
işlendi numarataj yönetmeliğine uygunluğu kontrol 
edildi, bina girişlerine göre numaralar atanması 
yapılmış�r.
Yapı Ruhsa� almış binaların yapı dene�mleri veya 
fenni mesulleri tara�ndan vize başvuruları üzerine 
kaydı alınmış�r ,randevuları oluşturulmuştur ,ilgili 
teknik personele bilgi verilmiş�r.
 -Toprak(341) -Zemin(341)-Temel(319)-
Subasman(179)-Kat(260)-Ça�(202)-Su(100)-
Isı(97)-Mekanik(103)-Elektrik(107)
Mahalle ,Cadde,Sokak ve bina dış kapı plakası 160 
adet basılmış�r.
İlçemiz Ağustos Ayı içerisinde Maks sistemine 
geçmiş�r.(Mekansal Adres Kayıt Sistemi)bu proje 
kapsamında Orhaniye,Cumhuriyet ve Yeni 
Mahalleyi içeren mahalle sınır değişikliği işlemleri 
yapıldı.
Sisteme entegre olmayan cadde, sokak,bina ve 
bağımsız bölümlerin entegre işlemleri başlamış�r.

NUMARATAJ VE HARİTA FAALİYETLERİ

(Numarataj Belgesi Oluşturma)

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU
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Ÿ 369 adet  zemin etüt raporları, Yeni Türkiye Bina 
Deprem Yönetmeliği ve  Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği 57. madde hususları doğrultusunda 
incelenerek onaylandı. Zemin etüt raporu 
hazırlanma aşamasından önce, sahada yapılan 
sondaj ve gözlemsel zemin çalışmalarındaki 
arazi deneyleri (Standart Penetrasyon deneyleri 
vb.) zemin numuneleri, Belediyemiz Jeoloji 
Mühendis ler ince  yer inde ve  aynı  gün 
denetlenerek gözlem al�na alındı, bundan 
dolayı zemin etüt raporunda belir�len sta�k 
projeye etki eden zemin emniyet değerlerinin 
daha sağlıklı verilmesi sağlandı.

Ÿ İmar durumlarının, zemin değerlendirme kısmı, 
her parsel için, Bölgemize ait Genel Jeolojik 
haritaların incelenmesi ile yerleşime uygunluk 
açısından değerlendirmeleri yapılarak ve 
sahada uygulanacak arazi çalışmaları (gözlemsel 
veya sondajlı zemin etütü yapılması ) hususunda 
bilgi verilmiş�r. Bu doğrultusunda hazırlanan 
imar durumları imza al�na alınmış�r.

Ÿ 650 adet, Belediyemiz Jeoloji Mühendislerince 
arazide sondaj teslimi alınıp,  sondaj teslim 
tutanakları hazırlanmış�r. Ayrıca sondaj 
işlemleri sırasında Standart Penetrasyon deneyi 
kontrolleri yerinde yapılmış�r.

Ÿ 400  adet Jeofizik etüt çalışmasının arazi 
dene�mi yapılarak raporda imza  al�na alındı.

Ÿ 369 adet yapı ruhsa�  imza al�na alınmış�r.
Ÿ 341 adet Yapıların inşası başladıktan sonra, 

temel hafriya�, projeye uygunluğu açısından, 
derinlik ve zemin ıslah yöntemlerine yönelik 
uygulamalar doğrultusunda bilgi verilmiş�r.

Ÿ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK ZEMİN ETÜT KONTROL HİZMETLERi

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Sondaj Esnasında SPT

Deneyi Alınması

Arazide zemin etüt

çalışmasına yönelik

sondaj çalışması,

Karot Sandığı

Arazide zemin etüt çalışmasına yönelik sondaj  çalışması, 

Pressiyometre Deneyi

Arazide Jeofizik Çalışması

Arazide Jeofizik Çalışması
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Ÿ Yıl içerisinde vatandaşlardan gelen şikayet ve talep dilekçeleri, resmi kurum ve diğer yazışmalar 
belediyemiz teknik personelince gerek arazide, gerekse arşivden proje dosyası incelenerek resmi yazı 
ile cevaplandı.

Ÿ 30 adet Belediyemiz Plan değişikliği taleplerine esas Genel Jeolojik zemin durum bilgileri hakkında 
Jeoloji Bilgi Formu Hazırlanmış�r.

Ÿ Belediyemiz Hukuk işleri müdürlüğü tara�ndan talep edilen birtakım dava dosyaları ile ilgili jeolojik 
teknik raporlar hazırlandı.

Ÿ Çeşitli doğa olaylarında heyelan, kaya düşmesi vb. sıkın�larda vatandaşların mağduriye�ni gidermek 
için yerinde saha tespitleri yapılıp, vatandaşların taleplerine cevap verilmiş�r.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Arazide Araş�rma Çukuru Çalışması
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Jet-Grout Zemin Iyileş�rme Yöntemi Uygulaması Arazide PIT (Süreklilik) Deneyi Çalışması
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Ÿ 112 adet Zemin iyileş�rme (Jet-Grout) çalışmaları ve 115 adet Zemin iyileş�rme çalışmaları sonrasında 
112 tam boy ve 610 baş karot tes� ( dayanıklılık) ve PIT deneyi (süreklilik) yapılarak uygulamanın doğru 
yapılıp yapılmadığı denetlenmektedir.

Zemin iyileş�rme çalışması kontrolü Zemin iyileş�rme çalışması kontrolü

Arazide zemin iyileş�rme (jet-grout) çalışması Arazide inşaat temel hafriya� sonrası zemin sıkılaş�rma ve malzeme kontrolü



Ÿ Gemlik Belediyesin'de elektrik tesisat 
(ruhsat) projesi için Belediyemi'ze başvuran  
toplamda 246 adet elektrik tesisat (ruhsat) 
Projesi  Elektrik İç Tesisat ve Topraklama  
Yönetmeliğine bağlı   ilgili standartlar ve  
hesaplamalar ve gerekli yönetmeliklere 
uygun olarak  ruhsat aşamasında kontrol 
edilip onaylandı.

Ÿ Belediyemize başvuran toplamda 246  adet 
Telefon Tesisat (ruhsat) projesi ve CCTV 
(Kamera ) Projesi ilgili standartlar ve 
hesaplamalar ve gerekli yönetmeliklere 
uygun olarak  ruhsat aşamasında kontrol 
edilip onaylandı.

Ÿ Belediyemize başvuran 107 adet yapının 

elektrik tesisat vizesi yapılmış�r.
Ÿ Belediyemize başvuran toplamda 300 ruhsa� 

alınmış yapıların yapı kullanma belgesi yerinde 
kontrol edildikten sonra imzalanmış�r.

Ÿ Belediyemiz sınırları içerisinde yeni yapılan 
binaların 43 adet yeni A Tipi Asansörleri 95/16/AT 
TS EN 80, 81-A1 +A3 ve 83, TS EN 81-80, TS EN 81-
20/50 standartlara uygun olarak asansör 
firmalarının hazırlamış olduğu proje incelemeleri 
yapılarak yerinde kontrol edilmiş�r. İncelemeden 
sonra eksik olan kısımları yeniden yap�rılıp 
incelemeler doğrultusunda Asansör Tescil Ruhsa� 
onaylanmış�r.

Ÿ Belediyemize gelen vatandaş talebi, Cimer, Yapı 
dene�m olmak üzere 38 adet yazı cevaplanmış�r. 

ELEKTRİK  FAALİYETLERİ  RAPORU
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Ÿ Belediyemize yapı ruhsa� almak için başvuru 
yapan vatandaş ve müteahhit firmaların 
hazırlatmış olduğu 265 adet mekanik ( Sıhhı 
tesisat, Isıtma Tesisat, Isı Yalı�m, Isı Kaybı, 
Asansör, Havuz, Havalandırma) projeleri 
i n c e l e m e s i  y a p ı l m ı ş � r.  İ n c e l e m e 
doğrultusunda  proje ruhsat projesi olarak 
imza al�na alınmış�r.

Ÿ Belediyemizin sınırlar içersinde yeni yapılan 
binaların 85 adet yeni A Tipi Asansörleri 95/ 
16/ AT TS EN 80 , 81-A1 +A3 ve 83, TS EN 81-
80, TS EN 81-20 / 50  standartları uygun olarak 
asansör firmaların hazırlatmış olduğu 
projeleri  incelemesi yapıp yerinde kontrol 
edilmış�r. İncelemeden sonra eksik olan 
kısımları yeniden yap�rarak incelemeler 
doğrultusunda Asansör Ruhsat proje onayı 
olarak imza al�na alınmış�r.

Ÿ Yapı ruhsa� alınmış olan projelerin, ruhsat 

projes i  ve  ekler ine uygun olarak inşaat 
faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra Yapı 
Kullanma Belgesi için yapılan başvuruları 
değerlendirilerek belediyemiz bünyesinde 
görevlendirilen personeller ile tamamlanan 
binalar ruhsat projesi ve eklerine uygunluğu 
yerinde incelenmiş�r. Bina dene�mden sonra vize 
kontrolleri tamamlanmış işlerde Genel Kabul 
çalışmaları tamamlanmış ve 300 adet işin Yapı 
Kullanma Belgesi imzalanmış�r.

Ÿ Vatandaş şikâyetleri, cimer, yapı dene�m vize 
kontrolü vb. yaklaşık 35 adet yazılı dilekçe cevabı 
ve uyarı yazıları yazılmış�r.

Ÿ Asansör Muayene Kuruluşundan gelen raporları 
değerlendirilerek 28 asansörün mühürleme 
işlemleri yap�rılmış�r.

Ÿ Yaklaşık olarak 97 adet ısı yalı�m vizesi, 100 adet su 
yalı�m vizesi ve 103 adet mekanik vize kontrolü 
yapılmış�r.

MEKANİK BÜRO FAALİYETLER

Ÿ Yapı Ruhsa� ve eklerini ilgili yönetmelikler 
çerçevesinde incelenmiş ve onaylanmış�r. 
Yapı Ruhsa� almak için başvuru yapan 
vatandaş ve müteahhit firmaların hazırlatmış 
olduğu yaklaşık 400 adet ön olur ve yapı 
ruhsa� başvurusunun incelemesi yapılmış�r. 
Bu incelemeler sonucunda 369 adet mimari 
proje, yönetmelikler doğrultusunda  revize 

e�rilerek ruhsat projesi olarak  onaylanmış�r. 
Ayrıca Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik kapsamında projeler incelenerek, 
yaklaşık 10 adet yangın projesi incelemesi 
yapılarak  projeler revize e�rilmiş ve yapılan 
incelemeler doğrultusunda ruhsat projesi eki 
olarak  onaylanmış�r.

MİMARİ BÜRO FAALİYETLER



Ÿ Yapı ruhsa� alınmış olan projelerin, ruhsat 
projesi ve eklerine uygun olarak inşaat 
faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra Yapı 
Kullanma Belgesi için parsel başına yapılan 
yaklaşık 320 adet başvuru değerlendirilmiş�r. 
Belediyemiz bünyesinde görevlendirilen teknik 
personeller ile tamamlanan binalar onaylı 
ruhsat projesi ve eklerine uygunluğu yerinde 
incelenmiş�r. Bina dene�minden sonra, Genel 
Kabul ve iş bi�rme yapılmış�r. Bu işlemlerin 
sonunda 300 adet Yapı Kullanma Belgesi 
verilmiş�r.

Ÿ Toplamda 119 adet kat ir�fakı ve kat mülkiye� 
projesi incelenmiş ve onaylanmış�r. Onaylanan 
projeler Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün 
sistemine yüklenmiş�r.

Ÿ “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında 
Yönetmelik” esasları çerçevesinde, yaklaşık 300 
adet, akus�k proje ve rapor kontrol edilmiş ve 
onaylanmış�r.

Ÿ Este�k kurul toplan�sı düzenlenmiş, komisyon 
gündemi oluşturulmuş ve komisyonda alınan 
kararların raporları hazırlanmış�r.

Ÿ Belediye bünyesinde yapılacak hizmetlerin 
mimari projeleri hazırlanmış�r.

Ÿ Belediye bünyesinde yapılacak hizmetlerin 
ihalesine ka�lım sağlanmış�r. Yaklaşık 5 adet 
ihaleye ka�lım sağlanmış�r.

Ÿ İhale ile yapılmış ve tamamlanmış hizmetlerin 
geçici ve genel kabulü yapılmış�r.

Ÿ Hizmet  a l ımı  i ş ler in in  şar tnameler in i 
hazırlanmış ve ihale takibi yapılmış�r.

Ÿ Dr.Ziyakaya Evi ’nin onaylı  olan rölöve, 
restorasyon ve res�tüsyon projeleriyle keşif,  
metraj ve  uygulamaya esas ihale işlemleri için 
ihaleye çıkılmış�r.

Ÿ Büyükkumla Mahallesi Zey�nyağı Fabrikası, 
Zey�n ve Zey�nyağı Müzesinin rölöve, 
re sto ra syo n ,  re s� t ü syo n  p ro j e l e r i n i n 
hazırlanması işi için ihaleye çıkılmış�r.

Ÿ Va t a n d a ş l a r ı n  ş i k a y e t l e r i ,  i s t e k l e r i 
doğrultusundaki yazılı başvuruları ve diğer 
kurum kuruluşlarla ilgili yazışmalar yapılmış�r. 
798 adet vatandaş dilekçesi ve kurum yazısı 
cevaplanmış�r.

Ÿ Hizmet içi eği�m ve seminerlere ka�lım 
sağlanmış�r.
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Ÿ Tarihi Kentler Birliğinin  düzenlemiş olduğu, 8-
10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen “Tarihi 
Yapılarda İşlevlendirmeye Yönelik Yaklaşımlar ve 
Tarihi Dokularda Yeni Yapı Tasarımı” eği�mine 
ka�lım sağlanmış�r.

Ÿ Celal Bayar evleri için, kültürel varlıkların 
korunması ve yaşa�lması kapsamında bölgeye 
özgü plan notlarının geliş�rilmesinde Planlama 
Birimi i le işbirl iği  içerisinde çalışmalar 
yapılmış�r. Çalışma sonunda gerekli plan notları 
planlarımıza eklenmiş�r.

Ÿ Belediyemiz bünyesinde yapılan hizmet 
binalarının kontrolleri yapılarak geçici ,genel ve 
kısmi  kabul işlemleri yapılmış�r.

Ÿ Cihatlı 2.Etap Toplu Konutlarının  tadilat 
projeleri ve kat ir�fak projeleri hazırlanmış�r.

Ÿ Otopark Yönetmeliği çerçevesinde bölge 
o t o p a r k l a r ı  v e  g e n e l  o t o p a r k l a r ı n 
belirlenmesinde teknik destek verilmiş, 
otoparkların tefrişlenmesi sağlanmış ve 
yönetmelik esaslarınca ücretleri hesaplanmış�r.

Ÿ Bölgenin mimarisine, kültür ve doğasına uygun 
olarak hazırlanan farklı �p ve eba�aki projelerin 
mimari projeler hazırlanmış�r. Yeni 6360 Sayılı 
Büyükşehir Yasasının 3. Maddesi kapsamında 
Gemlik’te köy vas� kaldırılarak mahalleye 
dönüştürülen köylerde yaşayan ve ev yap�rmak 
isteyenlere yönelik hazırlanan alterna�fli �p 
projeler vatandaş hizme�ne sunulmaktadır. 18 
adet köy evine inşaat izni verilmiş ve dosya 
düzenlenmiş�r.

Ÿ Balıkpazarı Mahallesinde yapılması istenen 
“Balık Sa�ş Yeri ve Çevre Düzenlemesi” 
projelerinin hazırlanması ve yaklaşık maliye�nin 
hesaplanması, uygulamaya esas ihale işlemleri 
için ihaleye çıkılmış�r.

Gemlik Engürücük Mahallesi 588 parselde Belediye 
Hizmet alanında müdürlüğümüz tara�ndan 
tasarlanan Gemlik Sokak Hayvanları Rehabilitasyon 
Merkezi projesi, uygulama projesi ve ihale işlemleri 
ile devam etmektedir.
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Ÿ Belediyemize yapı ruhsa� almak için başvuru 
yapan vatandaş ve müteahhit firmaların 
hazırlatmış olduğu 116 adet mimari projesi 
onaylanmış betonarme sta�k projelerin, 
“Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY2018)”, 
“Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları 
( T S 5 0 0 ) ”  v e  “ Y a p ı  E l e m a n l a r ı n ı n 
Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap 
Değer ler i  (TS498)”  hükümler ine  göre 
incelemesi yapılmış�r. İnceleme ne�cesinde 
eksiklikleri tamamlanan projelerden 420 adet 
betonarme sta�k proje imzalanmış olup yapı 
ruhsa� düzenlenip imzalanmış�r.

Ÿ Yapı ruhsa� alınmış olan projelerin, ruhsat 
projesi ve eklerine uygun olarak inşaat 
faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra Yapı 

Kullanma Belgesi için yapılan başvuruları 
değerlendirilerek belediyemiz bünyesinde 
görevlendirilen personeller ile tamamlanan 
binalar sta�k ruhsat projesi ve eklerine 
uygunluğu yer inde incelenmiş�r.  B ina 
dene�mden sonra vize kontrolleri tamamlanmış 
işlerde 300 adet işin yapı kullanma izin belgesi 
imzalanmış�r.

Ÿ Yaklaşık olarak 180 adet kat vizesi, 260 adet 
temel vizesi kontrolü yapılmış�r.

Ÿ 369 adet  zemin  etüt  geotekn ik  k ı smı 
imzalanmış�r.

Ÿ Vatandaş şikayetleri, cimer, yapı dene�m vize 
kontrolü vb. yaklaşık 73 adet yazılı dilekçe cevabı 
ve uyarı yazıları yazılmış�r.

STATİK BÜRO FAALİYETLERİ

3194 Sayılı 

Kanunun 

32.Mad. 

Gereğince 

durdurulan 

inşaat sayısı

3194 Sayılı 

Kanunun 

32.Mad. 

Uyarınca 

ruhsata 

uygun hale 

ge�rilen 

inşaat sayısı

3194 Sayılı 

Kanunun 

32.Mad. 

Uyarınca 

yıkım kararı 

verilen inşaat 

sayısı

3194 Sayılı 

Kanunun 

32.Mad. 

Uyarınca eski 

haline 

ge�rilen 

inşaat sayısı

3194 Sayılı 

Kanunun42.

Mad. 

gereğince 

verilen 

kesinleşmiş 

para cezası 

(TL)

3194 Sayılı 

Kanunun 42. 

Mad. 

gereğince 

tahsil edilen 

para cezası 

(TL)

1 22 4 3.734.145,84₺ 1.981.196,50₺83
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A) MİSYON VE VİZYON       
Müdürlük olarak görevimiz, Kentsel dönüşüm ile 
afet riski taşıyan ve mevcu�aki niteliksiz, can ve mal 
güvenliği olmayan alanların daha sağlıklı, daha 
güvenli, sosyal dona� alanlarıyla yaşanabilir 
çevreye sahip olması sağlanarak, sürdürülebilir bir 
planlama anlayışıyla sürecin akılcı ve planlı 
yürütülmesini sağlamak ve afet riski taşıyan 
yapıların en kısa sürede işlemlerinin tamamlanarak 
daha güvenli yapılarda yaşam alanı oluşturmak�r.
Vizyonumuz ise, “Ken�n Tarihsel, Doğal Ve Kültürel 
Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel 
Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent 
Oluşturmak” olarak belirlenmiş�r.

B-GÖREV VE YETKİ TANIMLARI             
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün Görev Yetki ve 
Sorumluluğu 
Ÿ İ lçemiz halkına,  fen ve sanat norm ve 

standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama 
çevrelerinin oluşturulması, fiziksel, sosyal ve 
ekonomik olarak gelişimin sağlanabilmesi ile 
ilçeye değer kazandırabilecek kentsel dönüşüm 
ve yenileme faaliyetlerinin sağlanması başlıca 
görevimizdir. Bu görevi gerçekleş�rebilmek 
amacıyla diğer görev ve sorumluluklar;

Ÿ Belediyemiz sınırları içerisinde, fiziksel, sosyal 
ve ekonomik olarak kente uyum sağlamayan 
bölgeleri belirleyerek, bu alanlarda öncelikli 
olarak kri�k yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve 
afet, riski taşıyan alanlardan başlayarak kentsel 
dönüşüm alanlarını tespit etmek, öncelik 
sırasını belirlemek, planlamak ve uygulama 
programlarını hazırlamak.

Ÿ 6306 sayılı Afet Riski Al�ndaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki yönetmelik Kanun 
ve ilgili hükümlerine göre, "Riskli Alan", "Riskli 
Yapı'' ve ''Rezerv Konut Alanları'' içerisinde 
Belediyemizce yapılacak çalışmaları yürütmek.

Ÿ 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine 
8öre Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje 
alanlarında, Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim 
Projeleri uygulama çalışmalarını yapmak veya 
yap�rmak.

Ÿ Müdürlüğü ilgilendiren konularda 3194 sayılı 
İmar Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaş�rma 
Kanununun Belediyelere Verdiği yetkileri 
kullanmak. Gerek�ğinde imar Kanununun 15. ve 

15.maddeleri doğrultusunda ifraz ve tevhit 
işleri,  2544 sayıl ı  Tapu Kanununun 21. 
maddesine göre ihdas işlemi ile 3194 sayılı İmar 
Kanununun 18. madde uygulamasını yapmak 
veya yap�rmak.

Ÿ Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenen 
bölgelerde Jeolojik ve Jeoteknik etütler, mevcut 
durum analizi, Hâlihazır Harita Güncellemesi, 
p lanlama,  projelendirme ve uygulama 
aşamalarına ilişkin fizibilite raporu, iş/uygulama 
takvimi ve taslak proje çalışmaları yapmak veya 
yap�rmak.

Ÿ 6306 sayılı yasa kapsamında, Riskli alanlarda ve 
Rezerv yapı alanlarında olup Hazinenin özel 
m ü l k i ye � n d e  b u l u n a n  ta ş ı n m a z l a r ı n , 
Belediyeye devir işlemlerini gerçekleş�rmek için 
ilgili kurumlar ile yazışmalar yapmak.

Ÿ Kentsel  Dönüşüm i le i lgi l i  Bakanlık Ve 
Büyükşehir Belediyesi ile her türlü yazışmaları 
yapmak.

Ÿ Toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve 
özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, vb. 
bas�rmak, ilan yolu ile tanı�m yapmak, Kentsel 
Dönüşüm kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak.

Ÿ Kentsel dönüşüm Alanlarında bulunan yapıların 
boşal�lması, yıkımı Ve kamulaş�rılmasında 
anlaşma yolunun bulunmasını sağlamak, 
K ı y m et  ta kd i r  ko m i syo n u  ve  u z l a ş m a 
komisyonları kurulması çalışmalarını yapmak, 
diğer müdürlüklerce oluşturulan komisyonlara 
üye vermek.

Ÿ Kentsel Dönüşüm modelleri ve stratejilerinin 
belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, hak 
sahipliği Ve değerleme tespitlerini yapmak veya 
yap�rmak, yerinde dönüşüm alterna�fine 
öncelik verilerek, ortaya çıkacak kentsel 
ge�r in in  bölgede yaşayanlar  aras ında 
paylaşımını sağlamak�r.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
1-Fiziksel Yapı
Kentse l  Dönüşüm Müdür lüğü;  Müdür lük 
makamına ait 8 m²’lik, personeline ait 50 m²’lik 
bürolarda ve arazide faaliyet göstermektedir.

B- FAALİYET BİLGİLERİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
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2-Örgüt Yapısı
Gemlik Belediye Meclisinin 14.06.2019 Karar tarihi 
ve 2019/169 Karar Nolu Kentsel Dönüşüm 
M ü d ü r l ü ğ ü ’ n ü n  G ö r e v  v e  Ç a l ı ş m a l a r ı 
Yönetmeliğine göre Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 
adı al�nda faaliyet göstermektedir. 

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
a-Bilgi Kaynakları
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün Faaliyetlerine 
İlişkin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler; 
6306 sayı l ı  Afet  Riski  Al�ndaki  Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun,
5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşa�larak 
Kullanılması Hakkında Kanun
2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzua�na Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı 
İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiş�rilmesi 
Hakkında Kanun
775 sayılı Gecekondu Kanunu
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 
5393 sayılı Belediye Kanunu, 
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 
3194 sayılı İmar Kanunu, 
2942 sayılı Kamulaş�rma Kanunu,
2544 sayılı Tapu Kanunu,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  
2872 sayılı Çevre Kanunu,
634 sayılı Kat Mülkiye� Kanunu,
Yukarıda belir�len kanun ve yönetmelikler 
dışındaki Müdürlüğün görev ve yetki tanımları 
kapsamına giren diğer tüm kanun ve yönetmelikleri 
uygulamak hususunda yetkili ve sorumludur. 
 
B-PERFORMANS BİLGİLERİ             
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Müdürlüğümüzde 01.01.2021- 31.12.2021 tarihleri 
arasında 310 adet gelen evrak, 207 adet giden evrak 
bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 
İlçe sınırları içerisindeki riskli yapılar hakkında 2 
aylık, devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları 
hakkında 3 aylık bilgilendirme yazıları periyodik 
olarak yazılmaktadır.
Riskli Yapılar İle İlgili Çalışmalar:
Vatandaşların talebi doğrultusunda 6306 sayılı 
Kanuna göre riskli yapı tespi� Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünce onaylanmış 7 adet riskli yapı 
bulunmaktadır. Bunlardan 3 adet riskli yapı yıkımı 
gerçekleş�rilmiş�r. 2 adet riskli  bina için 
Müdürlüğümüzce maliklere yapılan tebligat 
işlemleri devam etmekte olup 2 adet bina kanuni 
süreler içinde maliklerince yıkılmadığı için 
Müdürlüğümüzce yıkımı için ihale çalışmaları 
devam etmekted i r.  Vatandaş lar ın  ta leb i 
doğrultusunda 6306 sayılı Kanun Uygulamaları 
hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapılmış�r. 
İ lg i l i  ş ikâyet lere  yönel ik  araz i  tesp i t ler i 
gerçekleş�rilmiş, çözüm odaklı yönlendirmeler 
yapılarak, gerekli iş ve işlemler yürütülmüştür. 
Riskli yapılar hakkında yıkım işlemleri vatandaşlarca 
yürütülmeyen yapılara ilişkin altyapı kurumlarına 
enerji bağlan�ları kesilmesi hususunda yazışma 
takipleri yapılmış, 3 adet binanın ise yanan/ yıkılan 
yapılar başvurusunda ve yıkım sırasında gerekli 
önlemlerin alınması hususunda gerekli olan Asbest 
Raporlarının temini çalışmaları yürütülmüştür. 

Kentsel Dönüşüm Proje Alanları İ le İlgil i 
Çalışmalar:
İlçemizde,  aşağıdaki krokide sınırları belir�len 
Orhaniye,  Hal i tpaşa,  Yeni  ve  Bal ıkpazar ı 
Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 23,5 hektarlık 
alanda “Kentsel Dönüşüme Esas Sosyolojik 
Değerlendirme, Mevcut Durum Değerleme, En 
Etkin Ve En Verimli Kullanım Değer Analizi, Fizibilite 
Hak Sahipliği Dağılım Modellemesi Projesi” 
çalışmaları tamamlanmış�r.
Çalışma kapsamında alanda 3 farklı etaplama 
bölgesi kurgulanmış�r. Hak sahibi dağılım 
modellemesi, verimlilik analizi ve listeleri 
yapılmış�r. Dağı�m işleminde aşağıdaki dair �p e 
metrajları öngörülmüştür.
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Belirlenen kriterler sonrasında, proje alanında aşağıdaki verimlilik analizi ve dağı�m değerlendirme 
sonuçları çıkarılmış�r.

Tamamlanan çalışmalara is�naden “Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet, Halitpaşa, Yeni, Orhaniye Ve 
Balıkpazarı Mahallesinin bir kısmında 23,5 ha Kentsel Dönüşüme Esas Fizibilite Çalışması Yapılan Alanda 
Kentsel Tasarım Projesi” çalışmalarına 2021 yılında başlanmış�r. İş, ihale usulü hizmet alımı ile 
gerçekleş�rilecek olup, iş teslim süresi 180 gün olarak belirlenmiş�r. 

Çarpık yapılaşmanın ve kentsel dönüşüm 
sorunlarının bulunduğu bu alanda, taslak 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışması,  
kentsel tasarım ile avan mimari projeleri, 3 
boyutlu modelleme ve görselleş�rme 
çalışmaları hazırlanarak alanın iyileş�rme 
sağlanması, sürdürülebilir çevre ve özellikle 
kentse l  mekânlar ın  sosyo-ekonomik 
y a p ı l a r ı n ı n  d a  d i k k a t e  a l ı n a r a k 
yapılandırılması, güvenli ve sürdürülebilir 
yaşanılır mekânlar oluşturulması için kentsel 
tasar ım yapı lması  amaçlanmaktadır. 
Çalışmanın 2022 yılında tamamlanması 
hedeflenmektedir.

Anali�k Etüt Çalışması
Bursa İli, Gemlik İlçesi, Merkez Mahalleler ve Umurbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 855 
hektarlık alanda Anali�k Etüt Çalışması Hazırlanması işidir. 
Bu işi kapsayan alanda Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanmasına İlişkin İlke ve Esaslar 
doğrultusunda, mevcut uygulama imar planına ve temin edilen kurum görüşlerine göre; Uygulama İmar 
Planı ve söz konusu işe yönelik araş�rma, tespit, bilgi ve belgelerin sınıflandırılması, analiz ve sentez olarak 
yorumlanarak, söz konusu alana ilişkin yapılacak olan işlere altlık veri niteliğine ge�rilmesini sağlamak�r.
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Proje Alanı Uydu Görüntüsü



Bu anali�k etüt raporunda kentsel dönüşüm 
uygulamalarında karşılaşılan sorunların 
çözümü, dönüşüm sürecinin iyileş�rilmesi ve 
yerleşim ölçeğindeki kentsel dönüşümün 
hedeflerinin hayata geçirilmesinde dönüşüm 
uygulamalarını yönlendirecek “Kentsel 
Dönüşüm Strateji Belgesinin Gemlik İlçesi 
bazında hazırlanmasına yönelik araş�rma ve 
saha tespitlerini de içeren fiziki, ekonomik, 
sosyal, kültürel, poli�k, tarihi ve sektörel 
bilgiler projeye altlık oluşturması amacıyla 
incelenmiş�r.  Geml ik  İ l çes i ,  Merkez 
Mahalleler ve Umurbey Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunan yaklaşık 855 hektarlık 
alanın; fiziki, doğal, sosyal ve ekonomik 

özellikleri, kurum görüşleri, arazi ve anket çalışmaları ile elde edilen veriler “Kentsel Dönüşüm Strateji 
Belgesi”nin Gemlik İlçesi bazında hazırlanması kapsamında ayrın�lı olarak incelenecek�r. İncelemeler 
sonucunda veriler projeye altlık oluşturabilecek 162 tablo, 96 şekil, 112 grafik ile aktarılmış�r. 
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Jeolojik Uygunluk Durumuna Göre Yapıların Dağılımı



Yapılan çalışmalar sonucunda konsept sentez pa�aları üzerinden öne çıkan sorunlar, potansiyeller ile 
alandaki odaklar-akslar-gelişme yönleri tespit edilmiş ve raporlanmış�r.
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Çalışma 2021 yılı Kasım ayından tamamlanmış olup 
Kentsel Tasarım Strateji Belgesi çalışmalarına hız 
verilmiş�r.  Belediyemiz Kent Rehberi sistemindeki 
Kentsel Dönüşüm Modülü ile bütünleş�rme 
çalışmaları devam etmektedir.

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Çalışması
Bu belge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve 
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ 
nün 19.02.2019 tarih ve 41958 sayılı yazısına 
is�naden Bakanlığın 2023 vizyonu kapsamında, 
G e m l i k  İ l ç e s i ’ n d e  k e n t s e l  d ö n ü ş ü m 
uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, 
dönüşüm sürecinin iyileş�rilmesi ve yerleşim 
ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül şekilde 
yöne�lmesini  sağlamak amacıyla  stratej i 
belirlenmesi için hazırlanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; Kentsel Dönüşüm Strateji 
Belgesi hazırlanması kapsamında, Gemlik İlçe 
sınırları içinde bulunan meskûn alanların (3018,6 

ha) büyük bir kısmına ilişkin mevcut durumu 
belirleyerek analiz yapmak, jeolojik açıdan ve 
yapılaşma açısından riskli alanların tespit edilmesi 
ile olası afetlerin önüne geçmek�r.
Çalışmanın amacı kapsamında ilçedeki jeolojik 
açıdan riskli alanların tespit edilerek yapı stoku 
analizleri ile çakış�rılması doğrultusunda kentsel 
dönüşümün öncelikli olarak gerekli olduğu alanları 
belirlemek hedeflenmiş�r.
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Çalışmada izlenen araş�rma yöntemi genel 
i�bariyle saha araş�rmasından, arşiv taramasından 
ve teknik değerlendirmelerden oluşmaktadır. 
Anali�k bulgular; arazi çalışması, kurum raporları, 
ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan raporlarından 
yararlanılarak oluşturulmuştur. 
Bu kapsamda çalışma al� bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümünde çalışmanın amacı, kapsamı ve 
yöntemi açıklanmış�r. İkinci bölümde Gemlik 
ilçesine yönelik fiziksel, sosyal ve ekonomik 
eksende analiz sonuçlarına yer verilmiş�r. Üçüncü 
bölümde analizlerden elde edilen çıkarımlarla 
veriler sentezlenecek�r. Dördüncü bölümde 
kentsel dönüşümde önceliklendirilen alanlar, 
beşinci bölümde kentsel dönüşüm uygulamasına 
ilişkin veriler, al�ncı bölümde ise finansman 
yönteminin belirlenmesine yönelik çalışmalar 
tamamlanacak�r. Kentsel dönüşümde öncelikli 
a lanların bel ir leneceği  ve yol  haritasının 
çizilmesinde faydalanacak Kentsel Dönüşüm 
Strateji  Belgesi  çal ışmasının 2022 yı l ında 
tamamlanması hedeflenmektedir.

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan 
 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir 
Kanunu’nun Ek 3 üncü maddesine ve 1 sayılı 
C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı  Te ş k i l a �  H a k k ı n d a 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 inci 
maddesinin bir inci  �krasının (o) bendine 
dayanılarak hazırlanan Kırsal Mahalle Ve Kırsal 
Yerleşik Alan Yönetmeliği 15.04.2021 tarihinde 
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş�r.
Gemlik İlçe Sınırlarında, köy veya belde belediyesi 
iken mahalleye dönüşen Adliye, Büyükkumla, 
Cihatlı, Engürücük, Fevziye, Fındıcak, Gencali, 
Güvenli, Hamidiyeköy, Haydariye, Karacaali, Ka�rlı, 
Kurtul, Muratoba, Narlı, Şahinyurdu, Şükriye, 
Yeniköy olmak üzere 18 mahalle bulunmaktadır.
M a h a l l e  m u hta r l a r ı n d a n  ge l e n  ta l e p l e r 
doğrultusunda ve yönetmelik gereği Belediyemiz 
sınırları içerisinde bulunan Adliye, Büyükkumla, 
Cihatlı, Engürücük, Fevziye, Fındıcak, Gencali, 
Güvenli, Hamidiyeköy, Haydariye, Karacaali, Ka�rlı, 
Kurtul, Muratoba, Narlı, Şahinyurdu, Şükriye, 
Yeniköy, Küçükkumla, Kurşunlu, Umurbey olmak 
üzere toplam 21 mahallemiz plan durumu, köy 
yerleşik ve gelişme alanları, jeolojik etüt, kırsal 
yerleşim özelliği, şehir merkezine uzaklığı, ulaşım 

durumu, belediye hizmetlerinden yararlanma, 
nüfus durumu, arazi yönünden kullanım, geçim 
kaynağı, inşaat harçları ve emlak vergileri 
yönünden incelenmiş�r. Her mahalle ayrı ayrı ele 
alınarak gerekli çalışmalar yapılmış�r.

 Yapılan saha ve ofis çalışmalarından elde edilen 
veriler doğrultusunda, mahallerin kırsal yerleşim 
özelliği hakkında, 31 farklı veri üzerinden, 10 en 
yüksek, 1 en düşük olmak üzere puanlama yapılmış 
olup, tespitlerin ortaya konulduğu sunum dosyaları 
ve verilerin karşılaş�rıldığı tablo hazırlanmış�r.
Hazırlanan çalışmalar değerlendirilmek üzere 
Belediye Meclisi’ne sunulmuştur. Yönetmeliğin 5 
inci maddesine is�naden Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 06.09.2021 tarihli kararı ile kabul 
edilerek Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
14.10.2021 tarihli kararı ile Fevziye, Fındıcak, 
Hamidiyeköy, Ka�rlı, Muratoba, Şahinyurdu, 
Şükriye Mahallelerinde olmak üzere 7 adet köyde 
“Kırsal Yerleşik Alan” onaylanmış, 13.12.2021 
tarihinden i�baren ilan edilmiş ve ilgili kurum/ 
kuruluşlara bildirilmiş�r. 
Büyükkumla, Engürücük, Gencali, Narlı, Yeniköy, 
Küçükkumla Mahallerinde 08.11.2021 tarihli,  
Gencali, Güvenli, Kurşunlu Mahallelerinde 
08.12.2021 tarihli Gemlik Belediye Meclis Kararları 
ile “Kırsal Yerleşik Alan” sınırları kabul edilmiş, 5216 
sayılı Kanun kapsamında onaylanmak üzere Bursa 
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderilmiş�r. 
Çalışma yapılan diğer mahallere ilişkin meclisin 
değerlendirmeleri devam etmektedir.
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Gemlik İlçesi Kırsal Alan Değerlendirme Tablosu

Gemlik İlçesi Muratoba Mahallesi Kırsal Yerleşik Alan Sınırı 



Yerli otomobil üre�mi, Bursa İli Gemlik İlçesi, 
Gencali Mahallesinde yer alan Maliye Hazinesine 
ait arazinin, Gemlik Kaymakamlığı Milli Emlak 
Müdürlüğü’nün 2020 tarih ve 3736 sayılı yazısına 
is�naden, Gemlik Tapu Müdürlüğü’nün 30.01.2020 
Tarih ve 2077 Yevmiye No’su ile 1753 Parselin 
1,071,801.49 m²’lik kısmına 2073 parsel olarak 
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirke� adına ir�fak hakkı tesis 
edilen kısmında inşa edilmekte olan fabrikada 
gerçekleş�rilecek�r. 
Proje için 30 Ekim 2019'dan i�baren 13 yılda toplam 
22 milyar TL sabit ya�rım yapılacağı açıklanmış�r. 
Beş farklı model olmak üzere, yılda 175.0000 araç 

üre�lmesi planlanan tesiste toplam 4.323 kişinin 
is�hdam edi lmesi ,  300 nitel ik l i  personel 
çalış�rılması öngörülmektedir. Elektrikli otomobil 
üre�m tesisinin ih�yaç duyacağı yan sanayi 
kuruluşları ile beraber, Gemlik İlçesi’nde sanayiye 
dayalı yaşanacak hızlı nüfus ar�şının ikamet 
edeceği gelişme yerleşim yerlerinin ve yeni konut 
dışı kentsel çalışma alanlarındaki planlama 
s o r u n l a r ı n a  çöz ü m  ö n e r i l e r i  ge� r i l m e s i 
gerekmektedir. 
Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
üzerinden yapılan hesaplamalara göre, İlçenin 
planlı nüfus değerleri ve çalışma alanlarına ilişkin 
veriler Tablo 2 ve 3’de verilmiş�r.
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İmar Planı Süreçlerinde Karşılaşılan Yasal Ve Yönetsel Problemler ve Çözüm Önerileri Çalışması

Tablo 1: Bursa İli, Gemlik İlçesi, İmar Planları Kapasite Nüfusu

Tablo 2: Bursa İli, Gemlik İlçesi, İmar Planları Kapasite Sanayi ve KDKÇA Hesabı Detay Tablosu

Bu nedenlerle, Bursa İli, Gemlik İlçesinde, ih�yaç 
duyulan imar alanlarının hayata geçirilebilmesi için, 
bir program çerçevesinde, hukuksal dayanakların 
yara�lması için gerekçe, tespit, ilgili mevzuat 
üzerinden gerekli düzenlemelere ışık tutan bir 
raporlama gerçekleş�rilmiş�r. 

Bölge Otoparkları Çalışması
Resmi Gazetenin 31434 sayı ve 25.3.2021 tarihli 
yayımlanan, Otopark Yönetmeliği çerçevesinde 

Gemlik İlçesi sınırlarında yapılan bu çalışma; 
10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir 
B e l e d i y e s i  K a n u n u  k a p s a m ı n d a  k a l a n 
belediyelerde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra yapı ruhsa� düzenlenecek binalarda 
araçların yol aç�ğı parklanma ve trafik sorunlarının 
çözümü için otopark yapılmasını gerek�ren bina ve 
tesislerde otopark ih�yacının miktar, ölçü ve diğer 
şart lar ının tespit  ve gideri lme esaslar ını 
düzenlemek amacıyla yapılmış�r.



Kurşunlu planlama alanında revizyon çalışmaları ile 
bölge otoparkları belirlendiğinden, kumla imar 
planında 235 hektarlık alanda revizyon çalışmaları 
kapsamında bölge otoparkları belirlendiğinden 
analiz dışında bırakılmış�r.
Konut dışı kentsel çalışma alanı, sanayi alanı, 
Gemlik kuzey planlama alanı, Engürücük Gelişme, 
Yeniköy ve Kurtul imar planları ayrık nizam 
yapılaşma koşullarına sahip olduğu, parselinde 
o t o p a r k  a l a n l a r ı  ç ö z ü l e b i l e c e ğ i 
değerlendirildiğinden analiz dışında bırakılmış�r.
Bu çalışma ile Gemlik İlçesi sınırında belirlenen alan 
içerisinde, mevcut durum ve planlanan imar 
planları üzerinden değerlendirme yapılarak her 
imar planı ve imar planlarındaki mahalle sınırları 
içinde tespit edilen otopark ih�yacını karşılamak 
ü z e r e  b ö l g e  o t o p a r k l a r ı  b e l i r l e n m e s i 
amaçlanmış�r. İh�yaç duyulan otoparkların 

belirlenmesi için analiz metodu adım adım 
kurgulanmış�r. Belirlenen çalışma metodunda, 
analizin gerçekleş�rilebileceği şekilde yapılaşma 
koşullarına ve imar planı içeriğine sahip planlama 
bölgelerinin kapsama alınması hedeflenmiş�r. 
Dolayısıyla, 
Çalışma alanı kapsamı, Gemlik 1/1000 Ölçekli 
Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı, Gemlik 
Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 
Planı, Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planı ve Umurbey 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı sınırlarındaki imar planına 
göre Konut, Ticaret, TİCK (Ticaret + Konut) ve Turizm 
gibi özel mülkiyete konu imar alanlarına yönelik�r. 
Analizler doğrultusunda, gerekçe raporları ile 
beraber liste, harita ve planlama çalışmaları 
yapılmış�r. Bölge otoparkları belirlenmesine 
yönelik çalışma metodu 4 aşamadan oluşmaktadır;
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Otopark ih�yacı bulunan parsellerin belirlenmesi İh�yaç duyulan otopark büyüklüğünün hesaplanması

Onaylı imar planlarındaki planlanmış otopark alanlarının tespi� İmar planlarına dâhil edilecek

bölge otoparklarının yer seçimin yapılması



Sonuç olarak çalışma alanında 14 mahalle ve 4 imar planı kapsamında toplamda 12,8 hektarlık otopark 
ih�yacı hesaplanmış�r. İh�yacın en fazla olduğu mahalleler Hamidiye ve Eşref Dinçer mahalleleridir.
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ATA

BALIKPAZARI

CUMHURİYET

DEMİRSUBAŞI

DR. ZİYA KAYA

EŞREF DİNÇER

HALİTPAŞA

HAMİDİYE

HİSAR

KAYHAN

ORHANİYE

OSMANİYE

UMURBEY

YENİ

TOPLAM

MAHALLE

- 

5,897.72 

2,520.00 

3,227.68 

25,890.00 

27,220.00 

6,772.52 

35,760.00 

12,760.00 

9,388.54 

9,470.42 

5,333.43 

8,880.00 

7,454.69 

160,574.99 

1,388.00 

- 

3,345.93 

2,390.71 

5,817.08 

7,444.10 

- 

7,842.25 

2,287.43 

- 

- 

- 

461.68 

1,461.05 

32,438.24 

 1,388.00 

- 5,897.72 

 825.93 

- 836.97 

- 20,072.92 

- 19,775.90 

- 6,772.52 

- 27,917.75 

- 10,472.57 

- 9,388.54 

- 9,470.42 

- 5,333.43 

- 8,418.32 

- 5,993.64 

- 128,136.75 

İHTİYAÇ DUYULAN

OTOPARK

BÜYÜKLÜĞÜ (M2)

PLANLANAN 

OTOPARK

FARK

Gemlik İlçesi Merkez Mahalleleri ve Umurbey Mahallesi’ne yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 
çalışmada belir�len kriterler doğrultusunda, boş olan ve kentsel dönüşüm kapsamında yeni ruhsat 
olabilecek nitelikteki taşınmazlara yönelik 31,901,69 m2 alanda, toplam 33,285.79 m2 yapılaşma alanında 
1802 adetlik bölge otoparkı belirlenmiş�r. İh�yaç duyulan diğer bölge otopark alanlarına yönelik, kurum 
görüşleri alınarak, mevcut ve proje çalışmalarına dayalı olarak plan teklifi çalışması sürdürülmektedir. 



1 – Müdürlüğümüzün Görevleri: 
Temizlik İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye 
Kanununun 14 üncü Maddesinin (a) bendi ve 15. 
Maddesinin (g) bendine is�naden Çevre kanunu ve 
ilgili diğer mevzuat dahilinde İlçemiz Temizlik 
hizmetlerinin yapılması ve Belediyemiz Çevre 
Korunmasıyla ilgili işlerin yürütülmesi görevlerini 
ifa eder. 

2 – Müdürlüğümüzün Yetki Alanı :  
Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili mer'i mevzuat 
dahilinde yetkilidir.

3 – Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:
Temizlik İşleri Müdürlüğü kanun yönetmelik ve ilgili 
mevzua�a belir�len sorumlulukların yanında görev 
ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına ve 
Başkan Yardımcılarına karşıda  sorumludur.

1.1 – Hizmet Araçları:
Müdürlüğümüz tara�ndan 2021 Yılı içerisinde 
yapılan hizmetler  27 araçla yürütülmüş olup bu 
araçların 12 Ade� Kurumumuza ait 15 Ade� Hizmet 
alımı yolu ile yap�ğımız firmaya ai�r.
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Adet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Adet

Büyük Süpürge Aracı

Küçük Süpürge Aracı

Sulama Aracı 

Traktör 

Minibüs

Mini Damperli (çöp taksi)

Pikap (çi� kabin)

Bölge Aracı 

Çöp Kamyonu    

Resmi

1

-

4

5

-

1

1

-

-

12

Firma

1

1

-

-

1

-

2

1

9

15

Toplam

2

1

4

5

1

1

3

1

9

27

1.2- Hizmet Birimleri:
Müdürlüğümüzdeki İş ve İşlemler Belediyemizin  Sosyal Yaşam Merkezi ek hizmet binasında yürütülmüş 
olup, hizmetlerimizin sunulduğu birimler aşağıdaki tabloda izah edilmiş�r.

01

02

03

04

05

06

Sıra No

HİZMET BİRİMLERİMİZ

Müdür Odası

Kalem Odası 

Depo (Belediye Hizmet Binası Otoparkı)

Personel Odası  (Belediye Hizmet Binası Otoparkı)

Personel Odası (Odun Depoları Şan�yesi)

Depo (Odun Depoları Şan�yesi)

Kullanım Amacı Alan Sayı Toplam

10 m2

08 m2

30 m2

20 m2

15 m2

30 m2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TEŞKİLAT YAPISI
Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı aşağıdaki şemada belir�lmiş�r.

BELEDİYE BAŞKANI
BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRÜ

TEMİZLİK İŞLERİ
KALEMİ

2 – BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 
2021 yılındaki faaliyet hizmetlerimiz belge ve teknolojik 
kaynaktan yararlanılarak yürütülmüştür. Bu kaynaklar ile�şim 
amaçlı olarak kullanılmışken, muhtelif  hizmetler ve amaçların 
ifasında kullanılmış�r. 

Cinsi Sayı/Adet Toplam

 Bilgisayar

 Yazıcı

 Telefon

 Fax - Fotokopi

 Mobil Sistem

3 Adet

2 Adet

2 Adet

Ortak Alan

2 Adet

3

2

2

-

2

TOPLAM 9 Adet
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3- İNSAN KAYNAKLARI
3.1) Personel İs�hdamı 
Müdürlüğümüz 2021 Yılı hizmet ve faaliyetleri toplam 1 Müdür, 7 Kadrolu ve 150 Gemtaş Şirke� personeli 
olmak üzere toplam 158 personel hizmet vermiş�r.
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II – AMAÇ VE HEDEFLER
A – MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 'ÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ     
1. Temizlik ve Çevre Bilinci ile İlgili Konularda 
Öğrencilere Eği�m Verilmesi;                  
Temizlik ve Çevre Bilincini Ar�rma  Konusuna 
Yönelik Etkinlikler Düzenlenecek Bilgilendirici 
Broşür Basımı ve Dağı�mı Geri  Dönüşüm 
Konusunda Halkın Bilinçlendirilmesine Yönelik 
Eği�m ve Seminer Düzenlenmesi,
2. Çevre ve Görüntü Kirliliği Önlenecek;
Kirlilik Yaratabilecek Unsurların Tespi� Gerekli 
Önlemlerin Alınması, 
3. Çöp Toplama, Süpürme ve Yıkama; Çöp  Toplama,  
Süpürme   ve  Yıkama   İşleri   Günlük   Yapılacak  
İşlerin,   Günlük Yapılması,

4. İlçe    Genelinde    İh�yaç   Duyulan  Yerlere Çöp 
Konteynırı Koyulacak ve Bakımları Yapılacak; 
Gemlik mücavir alanlarındaki ih�yacı karşılayacak 
şekilde konteynırların konması ve bakımının 
yapılması,
5. İlçe Genelinde Yeral� Çöp Konteynırlarının 
Yaygınlaş�rılması; Gemlik Mücavir Alanlarında 
Uygun Noktalar Belirlenerek Yeral� Çöp Konteyneri 
Uygulamasının Yaygınlaş�rılması,
6. İlçe Sınırları içerisindeki kuruluşlar; İlçedeki 
İşletmelerin ve Sanayi  Kuruluşlarının Çöplerinin 
Ka� A�k Sözleşmesi Yapılarak Toplanması,
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B- FAALİYET BİLGİLERİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

118

B-PERFORMANS BİLGİLER
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri:
Müdürlüğümüze ait performans göstergeleri 2019 
– 2024 yıllarını kapsayan Belediyemizin stratejik 
planında da belir�ldiği üzere hedef  ve projeleri 
bazında devam edilmektedir.
2- Performans Sonuçları:
Müdürlüğümüz Belediyemizin stratejik planında 
belir�len hedef ve faaliyetlerinden 2021 yılına ait 
olanların %76 yerine ge�rilmiş olup diğer hedef ve 
faaliyetlerimizin yerine ge�rilmesi için çalışmalara 
devam edilmektedir.
3- Performans Sonuçlarının değerlendirilmesi:
Belediyemizin stratejik plan ve performans izleme 
v e  d e ğ e r l e n d i r m e  ç a l ı ş m a l a r ı n d a 
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z ü n  f a a l i y e t ,  ç a l ı ş m a  v e 
performanslarını ay ay takip edilmiş, bu çalışmalar 
raporlanmış, daha sonra aylık raporlar derlenerek 
Müdürlüğümüzün yıllık performans kriterleri 
ç ıkar�lmış�r.  Müdürlüğümüzün 2021 y ı l ı 
performans değerlendirmesindeki başarı oranı % 
76 olarak ölçülmüştür.

IV – DİĞER FAALİYETLER 
A- MUHTELİF ANA FAALİYETLER
a) İlçemizde COVİD-19 (Koronavirüs) Mücadelesi:
Korona Virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 
yürütülen çalışmalar. 
b) İlçemizde Çöplerin Toplanması ve Nakli:
İ l çemizde  Çöp ler in  Top lanmas ı  ve  Nak l i 
Müdürlüğümüz kontrolünde Temizlik Şirketleri 
Tara�ndan gerçekleş�rilmektedir.
c) Sokakların Süpürülmesi:
İlçemiz mahallelerinde bulunan Ana arter ve ana 
arter statüsündeki cadde ve sokaklar sabah saat 
07:00'den saat 17:00'ye kadar süpürge araçları ve 
mevkici personelimiz ile süpürme işi birlikte 
yürütülmektedir.  
ç) Sokakların Yıkanması:
İlçe genelinde ana arterler, caddeler ve Sokaklar, 
semt pazarları ile çöp noktaları 4 adet sulama 
tankeri ile periyodik olarak ekipler tara�ndan 
tazyikli su ile yıkanmaktadır.  
d) Konteynırların Yıkanması:
Bölge genelinde cadde ve sokaklara konulmuş olan 
konteyner Müdürlüğümüz kontrolünde Temizlik 
Şirketleri Tara�ndan 1 adet Konteyner yıkama aracı 
kullanılarak ilaçlı su ile periyodik zamanlarda 

yıkanmaktadır.
e) Sahil Şeritlerinin Temizliği:
Gemlik İlçemize bağlı  “Küçük Kumla, Büyük Kumla, 
Karacaali, Narlı, Kurşunlu, Gemsaz ve Kumsaz”  
yazlık Mahallelerimizin kıyı şeridi boyunca sahil ile 
deniz temizliğinin yapılması. 
f) Diğer Çalışmalar:
Gemlik İlçemiz mücavir alanları içerisinde meydana 
gelen Trafik Kazalarına, Hayvan Ölülerine, Ana 
Yollara dökülen kaygan (yağ, boya, mazot gibi) 
Maddelerin temizliğinin yapılması. 
g) Geri Kazanılabilen A�kların Toplanması:
Geri  kazanılabilir a�kların kaynağında (Ambalaj 
A�ğı, A�k Pil, Bitkisel A�k Yağ, Cam Şişe ve Cam 
A�kları, A�k Giysiler, Elektronik A�klar gibi) İlçe 
genelinde ayrı toplanmasını sağlayarak ülke 
ekonomisine kazandırmak.

V – İLÇEMİZDE COVİD-19
(KORONAVİRÜS) MÜCADELESİ;
2021 Yılı Ocak - Aralık COVİD 19 ( Koronavirüs) 
Te d b i r l e r i  K a p s a m ı n d a  Te m i z l i k  İ ş l e r i 
Müdürlüğümüz Tara�ndan Yıkama Yapılan (Cadde - 
Sokak -  Meydan - Bulvar - Pazar Yerleri – Çocuk 
Oyun Parkları - Okul Bahçeleri - Cami ve Mescit 
Alanları) 
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Covid-19 (koronavirus) tedbirleri kapsamında 
İlçemiz genelinde bulunan Kurum ve Kuruluşlara, 
İlçemizde kurulan semt pazarlarının giriş-çıkış 
noktalarına (Kumla pazarları, Salı, Perşembe, 
Cumartesi pazarları), Aile Sağlık Merkezleri, Yeni 
Hastane Kapalı Durak, Çarşı Meydanı Kapalı Durak, 
Postane, İş-kur, Ramada Otel (Sağlık personellerinin 
Doktor-Hemşire kaldığı) ve yapılan istek/talep 
doğrultusunda Belediyemiz Temizlik İşleri 
Müdürlüğümüz tara�ndan "Tek Kullanımlık Maske-
Eldiven A�k Toplama Kutuları” dağı�lmış�r.

İlçemiz genelinde bulunan tüm "Cadde, Sokak, 
Bulvar ve Meydanlar" temizlik ekiplerimiz 
tara�ndan yıkama aracı ile yıkanmış�r.

İlçemiz genelinde bulunan tüm "Çocuk Parkları ve 
Oyun Alanları, Spor Ünitelerinin Bulunduğu 
Alanlar" temizlik ekiplerimiz tara�ndan yıkama 
aracı ile yıkanmış�r.

İlçemiz genelinde bulunan "Eği�m ve Öğre�mdeki 
Tüm Okul Bahçeleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
Ait Açık Alanlar" temizlik ekiplerimiz tara�ndan 
yıkama aracı ile yıkanmış�r.

İlçemiz genelinde bulunan tüm "İbadethanelerin, 
Sağlık Ocaklarının ve Devlet Hastanesinin 
Bahçeleri" temizlik ekiplerimiz tara�ndan yıkama 
aracı ile yıkanmış�r.

Maske ve Eldiven Kutusu Dağı�mı

Caddelerin Yıkaması

Çocuk Pakları ve Spor Üniteleri Yıkanması

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Eği�m Kurumları Bahçesi  Yıkanması

İbadethanelerin Bahçelerinin Yıkanması
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İlçemiz "Anapark ve Tören Alanı" temizlik ekiplerimiz tara�ndan dezenfekte yapılarak yıkama aracı ile 
personellerimiz yardımıyla periyodik olarak yıkanmış�r.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

  İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde Evsel 
Nitelikli ka� a�kların toplanması, taşınması, 
Temizlik İşleri Müdürlüğünün yürü�üğü çöp 
toplama hizmet alımı işi ihalesi kapsamında araçlar 
yüklenici Marmara Bilişim ve Uzman Personel Ltd. 
Ş�. İş Ortaklığı Temizlik firmasına ait olup; 
Bölgede çal ışan personel  Müdürlüğümüz 
bünyesinde Gemlik Belediyesi GEMTAŞ A.Ş. 
şirke�nde işçi statüsünde çalışmaktadır. 
  İlçemiz genelinde 35 Mahallemizdeki Evsel 
Nitelikli  Ka� A�klar; Ana Arter, Cadde ve 
Sokaklarımızda bulunan yaklaşık 2750 Adet 1000 
lt'lik ve 20 adet yeral� çöp konteynerleri yardımıyla 
toplanmaktadır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Gemlik Belediyesi 
arasında uzun yıllar yapılan yazışmalar ne�cesinde 
uygun bulunan, Gemlik İlçemiz Cihatlı mahallesi 
yolu üzerindeki l537, l545, l547 nolu parsellerde 
bulunan mülkiye� Gemlik Belediyesine ait olan 
yaklaşık 5000 m2 alan içerisine Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tara�ndan;
  Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Belediyesi, 
Orhangazi Belediyesi ve Doğu Star Elektrik Üre�m 
A.Ş. arasında, Evsel Ka� A�kların A�k Rampasından 
İnegöl Entegre Ka� A�k Depolama alanına 
taşınması için yapılan iş birl iği  protokolü 
çerçevesinde;
  Gemlik ve Orhangazi İlçelerinin Evsel Belediye 
A�klarının, İnegöl Ka� A�k Depolama alanına 
nakledilmesi için aktarma rampası (transfer 
istasyonu) yapılmış�r.

EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, NAKLİ

Aktarma İstasyonu (Rampası) Toplu Resim

Çöplerin Toplanması

Yapılan Çalışmaların Yerinde İncelenmesi
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Gemlik İlçemiz nüfusunun her yıl artması, yerleşim 
ve çalışma alanımızın genişlemesi, artan çöp 
konteyner taleplerin karşılanabilmesi, evsel nitelikli 
a�kların düzenli bir şekilde yeterli ekipman ile 
toplanması, çöp konteynerlerin görüntüsünden 

kaynaklanan çevre kirliliği oluşumunun giderilmesi,  
çevre ve halk sağlığı açısından daha uygun a�k 
toplama sistemlerin kullanılmasına yönelik 
ça l ışmalar  kapsamında yeral� konteyner 
uygulamasına yönelik çalışmalara devam edilmiş�r.

Yeral�  Çöp Konteynerleri Baca Bakım
Çalışmalarından Görüntüler

Çöplerin Toplanması Görüntüler

İlçemiz genelinden 01/01/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında toplanan A�klar (çöp) Bursa Hamitler 
Kent Ka� A�k Düzenli Depolama Sahasına nakledilmiş�r.



MAHALLE, CADDE ve SOKAKLARIN SÜPÜRÜLEREK TEMİZLENMESİ
2021 yılı içerisinde Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Uğur SERTASLAN ve Başkan Yardımcımız Av. Mert 
DİMİLİ’nin talimatlarıyla,
Temizlik İşleri  Müdürü  Ahmet DEDETÜRK’ün organizasyonluğunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 
harekete geçerek İlçe genelinde başla�lan bahar temizliği çalışmalarına genişleterek devam edilmiş�r.

B- FAALİYET BİLGİLERİ
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Elle Süpürme Marife�yle Mahalle ve Sokak  Temizliği

Hazırlanan  program  dahilinde Müdürlüğümüze ait yol süpürme araçlarının bulvar, cadde, mahalle ve 
sokaklara girmelerini sağlayarak temizlik çalışmalarına katkı sağlamış�r.

Süpürge Araçlarının Temizliğe Katkısı Görüntüleri

 2021 yılı içerisinde  Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Sayın Belediye Başkanımız 
Mehmet Uğur SERTASLAN ve Başkan Yardımcımız Av. Mert DİMİLİ’nin talimatlarıyla,    Temizlik  İşleri  
Müdürü  Ahmet DEDETÜRK tara�ndan organize edilen çalışmalar kapsamında; İlçemiz genelinde bulunan 
Anaparklar, Çocuk Parkları, Görüntü kirliliği oluşturan boş Arsalar, Yeşil Alanlar, Piknik Alanları, Anayol 
Kenarları ile Kumla Deresi, Gemlik Çarşı ve Karsak Derelerinin kaba temizliği ekiplerimiz tara�ndan 
yapılmış�r. 

DERE, ARSA, ANAPARK, ÇOCUK PARKLARI, PİKNİK ALANLARI, ANAYOL KENARLARI ve GELİŞİGÜZEL
ATILAN ATIKLARIN TEMİZLİĞİ
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Kumla Deresi Temizliği Görüntüleri Kumla Deresi Temizliği Görüntüleri

Gemlik Çarşı Deresi Temizlendikten Sonraki Görüntüsü

Dere Temizliği Dere Temizliği Dere Temizliği Dere Temizliği

Gemlik Çarşı Deresi Temizlendikten Sonraki Görüntüsü

B- FAALİYET BİLGİLERİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Traktör Yardımıyla Kaba A�kların Toplanması Kepçe Yardımıyla Kaba A�kların Toplanması

Saha Çalışmaları

Saha Çalışmaları Saha Çalışmaları

Saha Çalışmaları - Anayolların Temizliği Saha Çalışmaları - Anayolların Temizliği

Saha Çalışmaları

B- FAALİYET BİLGİLERİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Anapark  Çalışmalarından Anapark  Çalışmalarından

Çocuk Parkı ve Piknik Alanı Temizliği Çocuk Parkı ve Piknik Alanı Temizliği

Kordon Boyu Yürüyüş Yolları Temizliği Kordon Boyu Yürüyüş Yolları Temizliği 

B- FAALİYET BİLGİLERİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇEMİZ GENELİNDE SAHİL ŞERİTLERİNİN TEMİZLİĞİ
Gemlik İlçemize bağlı  “Küçük Kumla, Büyük Kumla, Karacaali, Narlı, Kurşunlu, Gemsaz ve Kumsaz”  yazlık 
Mahallelerimizin kıyı şeridi boyunca sahil plaj ve kumsal temizliği yapılmış�r.
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Sahil Temizliği Sahil Temizliği

Saha Çalışmaları

Traktör Çapalama Yöntemiyle Sahil Temizliği Traktör Çapalama Yöntemiyle Sahil Temizliği

Kordon Boyu Temizliği Kordon Boyu Temizliği

Saha Çalışmaları

B- FAALİYET BİLGİLERİ
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Kumsal Temizliği Kumsal Temizliği

B- FAALİYET BİLGİLERİ
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İLÇEMİZ GENELİNDE OTLA MÜCADELE
Gemlik Belediyesi Temizlik  İşleri Müdürlüğünce  İlçemiz genelinde başla�lan geniş çaplı temizlik 
çalışmaları kapsamında; mahalle ve sokaklarda a�l durumda bulunan arsalar  üzerinde çıkan yabani otlar, 
ilçemiz giriş-çıkışları ile anayol kenarlarında sağlı-sollu çıkan yangın tehlikesi ve sürücülere engel teşkil 
eden yabani otlar ekiplerimiz tara�ndan temizlenmiş�r.

Boş Arsalardaki Otla Mücadele Çalışmaları Boş Arsalardaki Otla Mücadele Çalışmaları 

Boş Arsalardaki Otla Mücadele Çalışmaları Boş Arsalardaki Otla Mücadele Çalışmaları 
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B- FAALİYET BİLGİLERİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DİĞER YAPILAN ÇALIŞMALAR
Gemlik Belediyesi Temizlik  İşleri Müdürlüğü ekiplerince  İlçemiz genelinde yapılan diğer çalışmalar.

Küçük Kumla Yunuslar Havuz Temizliği Yollardaki İstenmeyen A�k Temizliği Yollardaki İstenmeyen A�k Temizliği

Anayollarda Trafikte Araçların Çarpıp Öldürdüğü Hayvan Ölülerini Alınması

İstenmeyen Trafik Kazalarında Yol Temizliğinde Araç ve Personel Desteği İstenmeyen Trafik Kazalarında Yol Temizliğinde Araç ve Personel Desteği

Anayollarda Trafikte Araçların Çarpıp Öldürdüğü Hayvan Ölülerini Alınması
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Otobüs Durakları Temizliği Otobüs Durakları Temizliği

Asım Kocabıyık Camii WC Temizliği

Yapılan Boya Çalışmaları Yapılan Boya Çalışmaları

Toplu Temizlik Çalışmaları

B- FAALİYET BİLGİLERİ
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İLÇEMİZ GENELİNDE YAPILAN BOYA ÇALIŞMALARI
  Çevre temizliği ve kent este�ği konularında hassasiyetle duran Sayın Belediye Başkanı Mehmet Uğur 
SERTASLAN ve Başkan Yardımcımız Av. Mert DİMİLİ’nin talimatlarıyla Temizlik İşleri Müdürü Ahmet 
DEDETÜRK harekete geçerek  görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması, çevrenin güzel bir görünüme 
kavuşturulması amacıyla İlçemiz genelinde boyama çalışmaları başlatmış�r.
  İlçemiz genelinde yürütülen boyama çalışmaları kapsamında Hizmet Binaları (Eski Köylerdekiler Dahil), 
Parklar, Anayol Kenarları, Hız Kesiciler, Yaya Geçitleri, Gelişigüzel sağ-sola rastgele yazılan çirkin yazılar, Ana 
Arterler, Mahalle, Cadde ve  Sokaklardaki tretuvarlar ekiplerimiz tara�ndan boyanmış�r. 
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Çöp Konteynerlerin Boya ve Teker Tamir Çalışmaları

Yeni Çöp Konteyneri Dağı�mı ve Çöp Konteyneri Yıkama Saha Çalışmaları

B- FAALİYET BİLGİLERİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çöp Konteynerlerin Boya ve Teker Tamir Çalışmaları

Çöp Konteynerlerin Boya ve Teker Tamir Çalışmaları Çöp Konteynerlerin Boya ve Teker Tamir Çalışmaları

Çöpün birik�rilmesi ve toplanılmasında  kullanılan çöp konteynerlerinden a�l durumda olan 
kullanılmayacak durumda ekonomik ömrünü tamamlamış  çöp konteynerleri tespit edilerek Temizlik İşleri 
Müdürlüğü  ekiplerince yeni çöp konteynerleriyle değiş�rilmiş�r.

ÇÖP KONTEYNERLERİNİN TEMİZLİĞİ, YENİ KONTEYNER DAĞITIMI, TAMİR ve BAKIM İŞLERİ
  Çöpün birik�rilmesi ve toplanılmasında  kullanılan çöp konteynerlerinden, tekeri kırılan, bozulan  
konteynırların  tamir edilmesi, boyanması, kullanılmayacak kadar a�l durumdaki konteynerleri yenisiyle 
değiş�rilmiş�r. 2021 yılı içerisinde Gemlik Mücavir alanlarında bulunan çöp konteynerleri kontrol edilerek 
2100 adet çöp konteynerinin teker tamiri ve gövdesinin boyanması işlemi ekiplerimiz tara�ndan 
yapılmış�r. 

Yeni Çöp Konteyneri Dağı�mı ve Çöp Konteyneri Yıkama Saha Çalışmaları
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Gelişigüzel A�lan A�kların Alınması Gelişigüzel A�lan A�kların Alınması

KABA ATIKLARIN TOPLANMASI (Moloz, Cüruf, Çekyat, Koltuk gibi)
 Belediye Başkanımız Mehmet Uğur SERTASLAN ve Başkan Yardımcımız Av. Mert DİMİLİ’nin talimatlarıyla 
Temizlik İşleri Müdürü Ahmet DEDETÜRK’ün organizasyonluğunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce  
ilçenin muhtelif yerlerinde açık alanlara gelişigüzel a�lan, görüntü kirliliği yapan kaba a�klar, inorganik 
a�klar, yıkımı yapılan metruk binalardan arda kalan bölgelerde temizleme çalışmaları yanında, arsalara 
bırakılan moloz ve evsel a�kları tek tek temizleyerek ken�n daha este�k ve güzel görünümü kavuşmasını 
sağlamış�r.

Özel Donanımlı Çöp Konteyner Yıkama Aracı İle 1950 Adet Çöp Konteyneri YıkamaYapılarak Dezenfekte Edilmiş�r.

Gelişigüzel A�lan A�kların Alınması Gelişigüzel A�lan A�kların Alınması
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İLÇE GENELİNDEKİ SEMT PAZAR YERLERİNİN TEMİZLİĞİ
Günlük  mahalle  aralarına  veya  sabit  semt  pazar  yerlerine  kurulan  ve  pazar esna�ndan  kaynaklanan 
çöplerin temizlenmesi ile pazar yerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi çalışmaları, Gemlik Merkezde Salı 
pazarı, Cumartesi  pazarı, Perşembe pazarı, Kurşunlu pazarları, Kumla pazarları ve Umurbey pazarı Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ekiplerince pazar sonrası temizlenip, yıkanarak ve dezenfekte edilmiş�r.

Pazaryeri Temizlik ÇalışmalarıPazaryeri Temizlik Çalışmaları

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

CADDE ve SOKAKLARIN YIKANMASI, SULANMASI HİZMETİ
İlçemiz genelinde cadde ve sokakların program   dahilinde   periyodik   olarak   sulanması  ve  yıkanması 
devam etmiş�r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cadde Yıkaması Cadde Yıkaması

Cadde Yıkaması Cadde Yıkaması
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GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Amfi�yatro Yıkama Çalışmaları Fes�val Alanı Yıkama Çalışmaları

Cadde Yıkama Çalışmaları Yol Yıkama Çalışmaları

Ülkemizde olduğu gibi, İlçemizde de tüke�mi gün geç�kçe artan geri dönüşebilen malzemelerin 
kaynağında ayrı toplaması, ayrış�rılması ile bu a�kların bertaraf edilecek a�klardan ayrı toplanmasını 
sağlamak amacıyla Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Uğur SERTASLAN'ın öncülüğünü yap�ğı ve Başkan 
Yardımcımız Mert DİMİLİ'nin talimatlarıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünün organize e�ği Geri Dönüşebilen 
A�klardan;
Ÿ Ambalaj A�kları, 
Ÿ Bitkisel A�k Yağlar,
Ÿ A�k Piller, 
Ÿ Cam ve Cam Şişe A�kları, 
Ÿ Elektronik A�klar, 
Ÿ Kullanılmış Giysiler,
Ÿ Mavi Kapaklar,
Toplanması hizme�ne 2021 yılı içerisinde de özveriyle devam edilmiş�r.

GERİ DÖNÜŞEBİLEN ATIKLARIN TOPLANMASI
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2021 Yılı İçerisinde Toplanan A�k Pil Aylık Dağılımı Aşağıdaki Çizelgede Sunulmuştur.

c-) BİTKİSEL ATIK YAĞLAR;
2021 yılı içerisinde Gemlik Belediyemiz mücavir alanlarındaki A�k Yağların toplanması hizme�ni, Gemlik 
Belediyemiz ile ikili protokolü olan ALBİYOBİR (Altarna�f Enerji ve Biyodizel Üre�cileri Birliği) Lisanslı firma 
tara�ndan yürütülmüştür.
Belediyemiz tara�ndan İlçemiz genelinde okulları da kapsayan “1 Litre A�k Yağ Ge�rene 1 Adet Zey�nyağlı 
Sabun Hediye”  kampanyası düzenlenmiş�r.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Gemlik'te geri dönüşüm çalışmalarının örnek seviyeye geldiğini, Pillerin geri dönüşümü hem ekonomik 
açıdan hem de insan-çevre sağlığı açısından önemli olduğunu, Pillerin hacim olarak küçük olmasına karşın 
barındırdığı ağır metaller yüzünden çevreye son derece zarar verdiğini, Genel olarak tüm pillerin zararlı 
olduğu kabul edilerek Bir pilin zararlı olmaması için yapılması gereken en işe yarar yöntemin geri 
dönüşümünün sağlanması olduğu anlatarak Öğrencileri proje kapsamında bilgilendirmiş�r
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a-) Ambalaj A�kları;
2021 Yılı içerisinde Gemlik Mücavir Alanları  içerisindeki Ambalaj A�klarının  toplanması hizme� 
Belediyemizle ikili protokolü bulunan “POYRAZ ÇEVRE TEMİZLİK GERI DÖNÜŞÜM SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.” 
lisanslı geri dönüşüm firması tara�ndan yürütülmüştür                                              
Ambalaj A�klarının kaynağında ayrı toplanmasında halkımızın desteğini almak ve teşvik etmek amacıyla 
yürütülen çalışmalar kapsamında Evlere, Muhtarlıklara, Okul, Kurum ve Kuruluşlara, AVM’lere, İşyerlerine 
iç mekan ambalaj toplama kutusu dağı�lmış�r. 
2021 yılı içerisinde toplanan ambalaj a�ğı miktarı aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.

b-) A�k Piller
  2021 yılı içerisinde Gemlik mücavir alanlarındaki 
A�k Piller, Gemlik Belediye Başkanlığı ile ikili 
protokolü olan Ülkemizde  A�k   Pilleri toplanması, 
taş ınmas ı ,  depo lanmas ı  ve  bertara�nda 
yetkilendirilmiş tek kuruluş olan TAP  (Taşınabilir  Pil  
Üre�cileri ve  İthalatçıları  Derneği  İk�sadi 
İşletmesi)  Lisanslı  firma  tara�ndan yürütülen 
çalışmalar kapsamında çeşitli kampanyalar 
düzüenlenmiş�r.
  Gemlik Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Uğur 
SERTASLAN'ın ve Başkan Yardımcımız Av. Mert 
DİMİLİ’nin öncülüğünde, Temizlik İşleri Müdürü 
A h m e t  D E D E T Ü R K  ta ra � n d a n  y ü r ü t ü l e n 
kampanyalar kapsamında Öğrencilere çeşitli 
Hediyeler verilmiş�r.
  Temizlik İşleri Müdürü Ahmet DEDETÜRK 
t a r a � n d a n  y ü r ü t ü l e n  G e r i  D ö n ü ş ü m 
kampanyalarına katkı sağlayan Öğrencilere 
Ser�fika verilmiş�r.

“Öğrencilere Ser�fika Verilirken"
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Bitkisel A�k Yağ Toplanması

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen  kampanya bilgilendirme ve bilinçlendirme projesi  
çalışmaları  Temizlik İşleri Müdürlüğü tara�ndan organize edilmiş�r.
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kampanya  çalışmalarına İlçemiz Hisar Mahallesi 
Muhtarlığı ve vatandaşlarımız tara�ndan  toplanan bitkisel a�k yağlar, Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim 
edilerek, kampanyaya  katkı sağlanmış�r.

d-) CAM VE CAM ŞİŞE ATIKLARI;
2021 yılı içerisinde Gemlik Belediyemiz mücavir alanlarındaki cam şişelerin ve A�k camların toplanması 
hizme�, Gemlik Belediye Başkanlığı ile ikili protokolü olan  CAM KIRIĞI Hurda Nak. İnş. Gıda Turz. San. ve 
Tic. Ltd. Ş�. ile  yapılan  ikıli protokol  31.05.2021 tarihinde feshedilmiş�r. 01.06.2021 ile 31.12.2022 
tarihleri arası ÖZEN CAM GERİ DÖNÜŞÜM ile ikili protokol imzalanarak yeni firma tara�ndan hizmet 
yürütülmüştür. "Camın Özü Doğa, Doğanın Dostu Cam”
Sayın Belediye Başkanımız  Mehmet Uğur SERTASLAN'ın öncülüğünde, Başkan Yardımcımız Mert 
DİMİLİ'nin talimatlarıyla ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün organizasyonu ile İlçemiz geneline belirlenen 
noktalara ekiplerimiz tara�ndan “105 Adet  Cam A�kları Toplama Kumbarası” dağı�lmış�r.
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Geri Dönüşüm - Şişe Kumbaraları Geri Dönüşüm - Şişe Kumbaraları

e-) KULLANILMIŞ GİYSİ ATIKLARI;
2021 yılı içersinde Gemlik Belediyemiz mücavir alanlarındaki Kullanılmış Giysi A�klarının Kullanılabilir 
olanlarının  ih�yaç sahipleri için  2. El giysi Kullanılımına sunulması ve değerlendirmesine yönelik  
toplanması hizme�ni, Gemlik Belediyesi ile ikili protokolü bulunan ÖZTÜRK GERİ DÖNÜŞÜM tara�ndan 
yürütülmüştür.

Kullandığımız Giysiler Çöp Değildir

2021 YILI TOPLANAN CAM ŞİŞE VE CAM ATIĞI MİKTARI: 150.360,00 KG

Proje  kapsamında  Belediye Başkanımız Sayın 
Mehmet Uğur SERTASLAN'ın öncülüğünde, Başkan 
Yardımcımız Mert DİMİLİ'nin talima�yla ve Temizlik 
İşleri Müdürlüğünün organizasyonunda  İlçemiz 
geneline belir lenen noktalara ekiplerimiz 
tara�ndan “55 Adet  Giysi A�kları Toplama 
Kumbarası” dağı�lmış�r. 
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f-) ELEKTRONİK ATIKLAR;
2021 yılı içerisinde Gemlik Belediyemiz mücavir 
alanlarındaki Elektronik A�kların toplanması 
hizme�ni, Gemlik Belediye Başkanlığı ile ikili 
protokolü olan ELDAY (elektrik ve elektronik geri 
dönüşüm ve a�k yöne�mi derneği ik�sadi 
işletmesi)  firması tara�ndan yürütülmüştür.  
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01.01.2021 ile 31.12.2021 Tarihleri Arası Toplanan A�k Giysi Miktarları
Kırmızı Renk Toplanan Giysi Miktarı (KG)                  : 85.855,00 KG
Mavi Renk Kullanıma Sunulan Giysi Miktarı (KG)   : 465,00 KG

Elektronik A�kları Toplama İç Mekan Kutusu 

İlçelerde kurulan pazarlarda (Gemlik İlçemizde Salı, 
Perşembe, Cumartesi Pazarları) oluşan a�kların 
(organik a�kların) enerji üre�mi için önem arz 
etmesi nedeniyle, oluşan bu organik a�kların 
değer lendir i lmes i  ve  konuya  i l i şk in  fik i r 
alışverişinde bulunmak üzere 27.12.2021 tarihinde 
saat 14:00’te Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında 
Bursa Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi Yıldırım Beyazıt Toplan� Salonunda 
düzenlenen toplan�ya Gemlik Belediyemiz Temizlik 
İşleri Müdürü Ahmet DEDETÜRK ka�lmış�r.
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Sı�r A�k Kapsamında;
Sı�r A�k Yönetmeliği gereği bina ve yerleşkeler ile mahalli idareler tara�ndan uygulama takvimi 
çerçevesinde sı�r a�k yöne�m sisteminin kurulması ve sı�r a�k belgesinin alınması gerekmekte olup, bu 
hususta sürecin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, güncel mevzuat düzenlemeleri hakkında bilgi 
verilmesi, paydaşlara yol gösterilmesi, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve iyi uygulama 
örneklerinin paylaşılması amacıyla, Bakanlığımız ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile 29 Aralık 2021 
Çarşamba günü 14:00-17:00 saat ler i  arasında kurumunuz temsi lc i ler inin ka�l ımıyla 
h�ps://zoom.us/j/97264205713 linki üzerinden çevrimiçi yapılan Sı�r A�k Yöne�m Sistemi Çevrimiçi Sı�r 
A�k Seminerine, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet DEDETÜRK ka�lmış�r. 

g-) MAVİ KAPAKLARIN TOPLANMASI;
Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütülen ve Temizlik işleri Müdürü Ahmet DEDETÜRK 
tara�ndan organize edilen çalışmalarda Mavi Kapakların toplanmasına devam edilmiş�r.

2022 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER
“Yeral� Çöp Konteyneri Toplama Sistemi”     
Hayata geçirdiğimiz çevre ve halk sağlığı ile görüntü kirliliğinin giderilmesi açısından daha uygun olan 
yeral� çöp konteyneri a�k toplama sistemlerinin 2022 yılı içerisinde yaygınlaş�rılmasına yönelik 
çalışmalara devam edilecek�r.
“Geri Dönüşebilen A�klar”
2022  yılı içerisinde İlçemiz mücavir alanlarından geri kazanılabilir a�kların;
Ÿ Ambalaj A�kları
Ÿ A�k Piller
Ÿ Bitkisel A�k Yağlar
Ÿ Cam Şişe ve Cam A�kları
Ÿ Giysi A�kları
Ÿ Elektronik A�klar
Ÿ Mavi Kapaklar 
Ÿ A�k Las�klerin Toplanması
Kaynağında ayrı toplanmasını ve  ayrış�rma  işleminin yapılması için Mahallelerde, Cadde-Sokaklarda, 
Muhtarlıklarda, Özel ve Kamu Kuruluşları ile Okullarda Temizlik İşleri Müdürünün ka�lımıyla çalışmalara 
devam edilecek�r.
Geri kazanım projesi kapsamında kampanyalar düzenlenerek çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam 
araçları ile  halkımızın bilinçlendirilerek ka�lımlarının artmasını sağlamak amacıyla çalışmalara devam 
edilecek�r.
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I - GENEL BİLGİLER
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1 – Müdürlüğümüzün Görevleri: 
Sağlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve 
görevi gereği ilgili diğer mevzuat çerçevesinde görevlerini ifa eder.

2 – Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:
Müdürlüğümüz, Belediyemiz’in insan ve hayvan  çevre sağlığıyla ilgili bütün iş ve işlemlerinin ifasında 
mer’i mevzuat dahilinde yetkilidir.

3 – Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:
Sağlık İşleri Müdürlüğü, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzua�a belir�len sorumluluklarının yanında görev 
ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcılarına karşı da sorumludur.

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER
1 – FİZİKİ YAPI
1.1 - Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz 2021 yılı hizmetleri toplam 8 araçla yürütülmüş olup, bu araçların 3 
tanesi de kiralık araçlardır.

1. - Hizmet Birimleri :
Müdürlüğümüz’deki iş ve işlemler belediyemizin ana hizmet binasından yürütülmüştür. Hizmet binamızın 
yanında Müdürlüğümüz görev ve faaliyetlerinin ifa edildiği mekânlar ve hizmet birimleri de mevcut olup, 
bunlar da aşağıda sunulmuştur.
1- Sağlık İşleri Müdürlüğü
2- Umurbey Geciçi Rehabilitasyon Merkezi
3- Gemlik Bölge Hastanesi Morgu
4- Yüzme Havuzu
5- Hasta Nakil

2. - Teşkilat Yapısı :

Bu personelin  2'si memur, 2 Sözleşmeli Memur, 3  Kadrolu İşçi, 22 İşçi (Gemtaş) personelidir.
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Tablo – 1  Araç Listesi

Aracın Cinsi

 Dene�m aracı

 Cenaze Nakil Aracı

 Hayvan Toplama Aracı

 İlaçlama Aracı

 Hasta Nakil Aracı

TOPLAM

Sayıları 

1

3

2

1

1

8

Toplam

1

3

2

1

1

8

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ

BÜRO

VETERİNER

HİZMETLERİ

YÜZME

HAVUZU

CANKURTARAN

HİZMETLERİ

CENAZE

HİZMETLERİ

Sokak

Hayvanları
İlaçlama

Cenaze
Yıkama ve

Defin

Cenaze

Nakil

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

HASTA NAKİL

HİZMETLERİ



B- FAALİYET BİLGİLERİ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

142

2021 YILI BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARINA YAPILAN OPERASYONLAR

(KISIRLAŞTIRMA, KASTRASYON İŞLEMLERİ, KUDUZ AŞISI VE İÇ DIŞ UYGULAMALARI, MİCROCHİP UYGULAMALARI)

TÜR ADI

Aşılama Sayısı

Parazit Uygulama

Kısırlaş�rma Sayısı

Microchip Sayısı

Kulak Küpesi Sayısı

E

69

70

35

35

35

D

183

184

89

92

92

T

252

254

124

127

127

E

436

440

220

220

220

D

649

651

331

336

336

T

1085

1091

551

556

556

KEDİ KÖPEK

Aşılama Sayısı

Parazit Uygulama Sayısı

Kısırlaş�rma Sayısı

Uygulanan Microchip sayısı

Uygulanan Kulak Küpesi Sayısı

Muayene Sayısı

Veteriner Hekim Sayısı

1337

1345

675

683

683

1920

2

Gemlik Belediyesi sınırları içerisinde 
insan ve hayvan sağlığına yönelik 
çalışmalarda, zoonoz hastalıklardan 
kuduz  hasta l ığ ı  ve  paraz i t ler 
mücadele çalışmaları yapılmış�r. Bu 
çalışmalar kapsamında birimimiz 
ekibi tara�ndan 2021 yılında 2369 
adet yavru ve ye�şkin sokak köpeği 
toplanmış�r.
- Toplanan köpeklerden 551 adet 
köpek ,124  adet kediye kısırlaş�rma 
ve kastrasyon yapılmış olup,ayrıca 
��k,tümör,v ira l  ve  bakter iyel 
enfeksiyonlar gibi vakalarda da  1920 
adet köpek ve kedinin tedavileri  
yapılmış�r.
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Muayene İşlemleriKedi Kısırlaş�rma Operasyonu Köpek Operasyonu

2021 YILINDA TOPLANMIŞ DİĞER HAYVAN SAYILARI
Birimimiz ekipleri tara�ndan  105 adet kanatlı hayvan, 2 adet �lki, 1 adet at,  1 adet kaplumbağa alınmış 
olup , gerekli tedavileri yapılıp atlar hariç diğerleri doğaya salınmış�r.

Sahiplendirme Sahiplendirme

Toplanan köpeklerden  90 tanesi sahiplendirilmiş�r
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Sağlık İşleri Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde  büyük beslenme odaklarımızı 22’ye çıkar�p muhtelif 
yerlere de 18 adet turuncu renkli beslenme odakları konuldu. Ha�anın iki günü besleme yapılarak 10.000 
tondan fazla mama bırakıldı. Ayrıca Veteriner Hekim ve Zabıta ekiplerinin kontrollerle uygun gördüğü 31 
hayvansevere her ay 15 kg.lık paketlerle (kedi-köpek) mama desteği  verildi.

 

2021 yılında sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde gönüllü hayvansever vatandaşlarımızla beraber  
beslenme  noktaları ve birçok serbest alanda besleme yapılarak 222 adet su kabı bırakıldı.  

 

Sağlık İşleri Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde 50 adet kedi evi, 30 adet köpek evi, 2 adet beslenme odağı 
gönüllü hayvansever vatandaşlarının talebi üzerine tutanak ile kendilerine teslim edilmiş�r.
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2021 yılında herhangi bir enerji ih�yacı bulunmayan İlçemizin çeşitli yerlerine 90 kg mama ve 100 lt su 
kapasiteli köpek mama istasyonu, 30 kg mama 50 lt su kapasiteli kedi mama istasyonları yerleş�rildi.

 

2021 yılında araç trafiğinin yoğun ve hızlı olduğu ilçemizin çeşitli noktalarına ‘Dikkat kedi çıkabilir’, ‘Dikkat 
Köpek Çıkabilir’, tabelaları yerleş�rildi.

 

Sürücülerin kış mevsimi süresince araçlarını çalış�rmadan önce kaputlarını kontrol etmeleri varsa   sıkışan 
sokak canlarını kurtarabilecekleri yönünde  bilgilendirme billboardları asıldı.
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Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi İşbirliği ile İlçemizin çeşitli 
yerlerine köpek kulübeleri yerleş�rildi.

 

İlçemiz Kumla Mahallesinin en sevilen köpeği olan paşaya araba çarpması sonucu ayağı kırılmış�r. Gemlik 
ve Nilüfer Belediyeleri Veteriner Hekimleri tara�ndan tedavi edilip bacağına plaka takılan Paşaya Gemlik 
Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde göze�m al�nda tutularak tedavisi bi�kten sonra yaşam alanına 
bırakılmış�r.
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İl Hayvanları Koruma Kurulu toplan�sı, Gemlik Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleş�. Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Dr. Hakan Uğur’un açılışını yap�ğı toplan�da Gemlik’te kurulacak 
modern ve gelişmiş hayvan rehabilitasyon merkezi hakkında bilgi verildi.

 

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne cinsi bilinmeyen, yaralı olarak bulunan yabani kuş, 
Rehabilitasyon Merkezine götürülerek sağ bacağında çok parçalı kırık olduğu tespit edildi. Veteriner 
Hekimlerimiz tara�ndan tedavi edilerek cinsinin de Sakarmeke olduğu tespit edildi. Tedavisi 
tamamlandıktan  sonra doğaya salındı.
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Gemlik Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) işbirliği ile ilçemizdeki hayvanların bakım ve 
tedavisinde önemli bir adım a�larak HAYTAP; Gemlik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine 
ameliyat masası ve çeşitli ekipmanlar kazandırıldı.
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Ÿ Bir aracımızı Covit 19 ile ilgili özel olarak hazırlayıp Pandemi dönemi süresince virüsle mücadele aracı 
haline ge�rdik. Anons sistemi ile halkı bilinçlendirme yapıp , dezenfeksiyon işlemlerimizi de bu araçla 
yapmaya devam e�k.

Ÿ Toplu taşıma araçlarına, Kamu araçlarına, otobüs duraklarına, taksilere periyotlar halinde gerekli 
dezenfektan işlemleri yapılmaya devam etmiş�r.

Ÿ Resmi Kurumlar,Camiler, Kuran kursları, Cemevi, Yaşlı Konuk Evi ve  halkın ortak kullanım alanlarına 
periyotlar halinde  gerekli dezenfektan işlemleri yapılmaya devam etmiş�r.

Ÿ LGS ve Üniversite im�hanı öncesinde 722 derslik ve ortak kullanım alanı ekiplerimiz tara�ndan 
dezenfeksiyon işlemleri yapılmaya devam edildi.

Ÿ Okullar açılmadan önce anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin eği�m öncesi 96 derslik ve ortak kullanım 
alanları dezenfekte edilip Covit 19 ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmış�r.

Ÿ Gemlik Belediyesi sınırları içerisinde dezenfeksiyon amaçlı ilaçlama çalışmaları yapılmış olup bu 
çalışmalar kapsamında; Bulaşıcı hastalıklara karşı İlçemizde bulunan toplam sayı olarak 50 okul, toplam 
sayıları esas olarak 51 caminin iç kısmına, lavabo ve WC’lerine dezenfeksiyon,  kamuya ait alanlarda da 
gerekli dezenfeksiyon ve ilaçlama  işlemleri yapılmaya devam edildi.

Ÿ Periyotlar halinde İlçemizdeki tüm çocuk parkları ve piknik alanlarıın  dezenfeksiyon ve böcek 
ilaçlamaları yapıldı.

Ÿ Bilhassa salı ve perşembe pazarlarında Zabıta Müdürlüğümüz ile birlikte Esnaf ve vatandaşlarımıza 
gerekli uyarılar yapılıp maske dağı�mı ve bilgilendirme broşürleri dağı�lmaya devam edildi.

Ÿ 500 küsur Covit ‘19 Pozi�f çıkmış vatandaşlarımızın oturdukları binalar ortak kullanım alanları 
dezenfekte edilmiş�r.

Ÿ 18 bin civarında sosyal mesafe, maske , temizlik bireysel dezenfekte rehberi, el broşürü, afiş basılıp 
İlçemiz Muhtelif yerlerine yapış�rılıp ve vatandaşlarımıza verilerek bilgilendirme yapılmaya devam 
edildi.

Yapılan işlemlerin fotoğrafları aşağıda yer almaktadır.

112 Ambulansların Dezenfeksiyon İşlemleri112 Ambulansların Dezenfeksiyon İşlemleri

Okulların Dezenfeksiyon İşlemleriOkulların Dezenfeksiyon İşlemleri
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155 Polis Araçlarının Dezenfeksiyon İşlemleri156 Jandarma Araçlarının Dezenfeksiyon İşlemleri

Ticari Taksilerin Dezenfeksiyon İşlemleriTicari Taksilerin Dezenfeksiyon İşlemleri

Halk Otobüslerinin Dezenfeksiyon İşlemleriHalk Otobüslerinin Dezenfeksiyon İşlemleri
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Covid-19 Bilgilendirme Broşürü Dağı�mı Covid-19 Bilgilendirme Broşürü Dağı�mı
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Cami ve İbadethanelerin Dezenfeksiyon İşlemleri

Kuran Kurslarının Dezenfeksiyon İşlemleri

Cemevinin Dezenfeksiyon İşlemleri Yaşlı Konuk Evi Dezenfeksiyon İşlemleri

Çocuk Parkı Dezenfeksiyon İşlemleriKamu Kurumlarının Dezenfeksiyon İşlemleri

Cami ve İbadethanelerin Dezenfeksiyon İşlemleri

Cami ve İbadethanelerin Dezenfeksiyon İşlemleri
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3.SOSYAL YAŞAM MERKEZİ YÜZME HAVUZU TESİSİ;
Ÿ 2021 yılı içerisinde Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan yüzme havuzu tesisinde 

Pandemi dönemi nedeniyle 707 kişiye hizmet verilmiş�r. 
Ÿ Ocak, Şubat aylarında Covid-19 pandemi dönemi nedeniyle havuzumuz hizmet verememiş olup, Mart 

ayından i�baren serbest yüzme ve günlük havuza giriş hizme� verilmiş�r.
Ÿ

Gemlik Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

3- CANKURTARAN HİZMETLERİ;;
Kurşunlu, Kumsaz, Kumla, Büyük Kumla, Gemsaz, 
Karacaali, Narlı sahilinde boğulma olaylarına karşı 
güvenlik mantarları konularak 3 adet cankurtaran 
botu ve 22 adet cankurtaran personeli ile 7,5 km.’lik 
sahil kıyısında  hizmet verilmiş�r. Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürlüğü tara�ndan hazırlanan 
broşürler, ha�a sonu Kumla sahiline gelen 
ta�lcilere dağı�ldı. Belediye ekiplerince dağı�lan 
broşürlerde sahillerde uyulması gereken kurallar ve 
tedbirler yer alırken sağlık tedbirlerine de uyulması 
gereken bilgilendirme broşürleri dağı�ldı.
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4. ŞİKÂYET VE DİLEKÇELER;
Birimimize Çağrı Merkezi, Hizmet Masası ve telefonlarla gelen şikayet ve dilekçeler uygulanan işlemler 
kapsamında gelen şikayet ve dilekçeler doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı birimlerle gerekli çalışmalar 
sonucunda yazışmalar yapılmış�r.
Şikayetler doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerekli dene�mler yapılarak, kişilere 
gerekli uyarılar yapılmış olup şikayet sahiplerine bilgi verilmiş�r.

Bilgilendirme BroşürüGerekli Güvenlik Tedbirlerinin Alınmasına Dair Bilgilendirme Broşürü Dağı�mı

Gerekli Güvenlik Tedbirlerinin AlınmasıGerekli Güvenlik Tedbirlerinin Alınması

Dene�mlerDene�mler
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2021 Yılı İçerisinde Aylara Göre Defin İşlemleri

5. CENAZE NAKLİ HİZMETLERİ VE ÖLÜM KAYITLARI;
Birimimize Çağrı Merkezi, Hizmet Masası, telefonlarla ve şahsen başvurularla gelen cenaze hizmetleri 
kapsamında;
2021 yılı içerisinde ücretsiz olarak 1086 cenaze ile ilgili yıkama, defin ve nakil hizme� verilmiş�r.
Belediyemize müracaat ederek cenaze yıkama, defin ve nakil hizmetlerinden faydalanmak isteyen 
vatandaşlarımıza eksiksiz olarak cenaze nakil hizme� verilmiş�r.
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6. ÇEVRE DENETİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN FAALİYETLER;
Ÿ Müdürlüğümüze gelen Çevre Dene�mi ve Çevre Kirliliği şikayetler ile ilgili gerekli dene�mler yapılarak, 

kişilere gerekli uyarılar yapılmış olup şikayet sahiplerine bilgi verilmiş�r.



7. EĞİTİM VE SEMİNERLER;
4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ
 04 Ekim Hayvanları Koruma Günü, Gemlik Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle kutlandı. Rehabilitasyon 
Merkezine gelen öğrenciler, burada bakım ve tedavileri yapılan kedi ve köpeklerle ilgilendiler. Daha sonra 
Şehit Esat Akbaba Ortaokulu Konferans Salonunda öğrenciler ile bir araya gelen Gemlik Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürü, Veteriner Hekim Dr. Ahmet Hakan UĞUR öğrencilere hayvan sevgisi, hayvanlara nasıl 
davranılacağı gibi konularda bilgi vererek insanlar dışındaki canların potansiyel tehlike değil, yaşam 
hakkına sahip varlıklar olduğu hakkın da seminer düzenlendi. Seminer sonrasında öğrencilere Sokak 
canlarının figür baskılı oyun kartları ve sokak canları için mama dağı�ldı.

DÜNYA DİYABET GÜNÜ
Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dünya Diyabet Gününde farkındalık oluşturarak çarşı 
meydanında ücretsiz şeker ölçümü gerçekleş�rildi. Atakent Tıp Merkezinin katkılarıyla gerçekleşen 
etkinlikte 500 kişiye şeker ölçümü yapılarak bilgilendirici broşür dağı�lmış�r.
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KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI YAZIŞMALAR; 
Teknik, İdari ve Mesleki işlerde ilgili kurum içi ve kurum dışı birimlerle koordineli olarak yazışmalar 
yapılmış�r. Bu çalışmalar kapsamında;
Ÿ Encümen ve Meclise yazılar yazılmış�r.
Ÿ Taşıt görev emirleri hazırlanmış�r.
Ÿ Birimin gerekli olan ih�yaçları için talep formları ve yazıları hazırlanarak Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne gönderilmiş�r.
Ÿ Birimimize ait 2022 yılı tahmini bütçesi hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiş�r.
Ÿ Birimimizde çalışan personelin aylık puantaj cetvelleri hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

gönderilmektedir.
Ÿ Birimimize gelen faturalar gün içinde gerekli işlemleri yapılarak Mali Hizmetler  Müdürlüğüne teslim 

edilmektedir.
Ÿ Birimimiz de çalışan GEMTAŞ personelinin puantaj  cetvelleri hazırlanarak GEMTAŞ’a gönderilmiş�r.  
Ÿ Cumhurbaşkanlığı İle�şim Merkezinden gelen şikayetlere dene�m yapılarak cevap verilmiş�r.
Ÿ Isırma vakaları ve şikayetlerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile beraber gerekli çalışmalar yapılıp 

tutanaklar tutulmuştur.
Ÿ Her ay sokak hayvanları izleme cetveli hazırlanarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı, II. Böl Müdürlüğüne 

gönderilmektedir.
Ÿ İlçe Tarım, Orman Müdürlüğü ile kuduz vakalarında ortak çalışmalar yapılıp, tutanak tutulmuştur.
Ÿ Bursa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü kuduz kontrol programı dahilinde istenen bilgiler hazırlanarak 

gönderilmektedir.
Ÿ Hayvan sevgisinin, korunması ve yaşa�lması ile ilgili eği�m çalışmaları  kapsamında okullar ile işbirliği 

içinde öğrencilerin sokak hayvanları ile ilgili faaliyetlerine destek vererek onların bilinçlenmesi 
sağlanmış�r.

Ÿ Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı Rehabilitasyon Merkezinde vatandaşlarımız tara�ndan 
sahiplendirilen kedi-köpek sahiplendirme formları 3 aylık periyotlar halinde Gemlik İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Ÿ Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hizmetleri kapsamında Hasta Nakil Ambulans Hizme�nden 
faydalanan kişi sayısı, hasta bildirim formları her ay sonunda Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne 
gönderilmektedir.

B- FAALİYET BİLGİLERİ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

155

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

AŞILAMA HİZMETLERİ
Türkiye’de hızlanan aşı çalışmaları Gemlik Belediyesinde de gerçekleş�. Cemil Meriç Kültür Merkezi açık 
alanda kurulan masalarda kaydı yapılan belediye çalışanlarına Sağlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak 
İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları yaklaşık 200 belediye çalışanını aşıladı. 
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10- KURBAN  HİZMETLERİ
Ÿ 1 adet kurban sa�ş yeri ve 7 adet kurban kesim yeri bayram öncesi ve süresince Veteriner Hekimlerimiz 

tara�ndan  teknik-hijyenik açıdan denetlenmiş�r.
Ÿ 16 küçükbaş ve 14 büyükbaş hayvan kesilip parçalanarak vatandaşlara  teslim edilmiş�r. 
Ÿ Kurban pazarında sağlık tedbirleri üst düzeyde uygulanarak, Kurbanlıkların yanı sıra aşı olmamış 

sa�cılar da Gemlik belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün koordinesinde sağlık personelleri tara�ndan 
aşılandı.

Ÿ Kurban pazarında ateş ölçümü, maske ve eldiven dağı�mı yapılarak, vatandaşlarımıza pandemi 
hakkında gerekli bilgiler verildi. Ayrıca kurbanlıkların genel sağlık durumları Veteriner Hekimlerimiz 
tara�ndan kontrol edildi.

Kurban Kesim Alanlarında Covid-19 ÖnlemleriKurban Kesim Alanlarında Covid-19 Önlemleri

Kurban Kesim Alanlarında Dezenfekte İşlemleriKurban Dene�mleri

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Kurban Kesim Alanında Gerekli Tüm Tedbirler Alınmış Olup Vatandaşlarımıza Sağlıklı bir Ortam Hazırlanmış�r.
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HASTA NAKİL  HİZMETLERİ
2021 yılında Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan ambulans, çeşitli sağlık 
problemleri nedeniyle evinden sağlık merkezlerine ulaşmakta zorlanan vatandaşlar için tam teçhizatlı 
nakil aracı hizmete vermeye başladı. Gereken durumlarda acil müdahale yapılabilmesi için tam teçhizatlı 
olarak hazırlandı. Yönetmelik gereği mavi şeritli olan araçta ayrıca ilk yardım belgeli bir şoförün yanı sıra bir 
de Acil Tıp Teknisyeni görev yaparak 2021 yılında 600 hastaya hizmet verilmiş�r.
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BELEDİYE ZABITASININ NİTELİĞİ
1. 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanarak, yürürlüğe konulan Belediye Zabıtası 
Yönetmeliği'nde; belediye zabıta teşkila�nın 
kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları, zabıta 
memurlarının nitelikleri, görevde yükselme ve 
mesleki eği�mleri, kıyafetleri ile çalışma usul ve 
esaslarına i l işkin hususlar ayrın�lı  olarak 
düzenlenmiş�r. 
2. Belediye Zabıtasının yasalar ve tüzüklerle 
belirlenmiş, beldenin düzenini koruyup devam 
e�rmeye ve belde halkının sağlık, huzur ve 
esenliğini sağlamaya yönelik birçok görevleri vardır. 
Bu görevleri yerine ge�rmek için emirler vermek, 
yasaklar koymak ve uygulamak, bunlara aykırı 
hareket edenleri cezalandırmak hak ve yetkisine 
sahip�rler.
3. Belediye Zabıtası “icrai vazifeleri”i üstlenmiş olan 
belediye personel kadrosu içinde önemli bir yer ve 
ağırlığa sahip�r.
4. Belediye Zabıtası bu kadar geniş ve anlamlı bir 
kitleye, günün her saa�nde sürekli olarak hizmet 
etmekle görevli, Belediyelerin icra organıdır. Zabıta 
ayrıca Belediyenin tüzel kişiliğinin devamlılığını 
sağlayan ve onun her hususta varlığını koruyan tek 
kuruluştur. Halkla Belediye arasında ir�ba� 
sağlayan bir köprü niteliğindedir.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 
a) Beldenin Düzeni, Esenliği İle İlgili Görev Ve 
Yetkileri;
1)Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde 
halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak 
amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, 
belediye zabıtasınca yerine ge�rileceği belir�len 
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2)Belediye yerine ge�rileceği belir�lip de mahiye� 
i�bariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini 
ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca 
yerine ge�rilmesi tabii olan görevleri yapmak.
3)Belediye karar organları tara�ndan alınmış 
kararları, emir ve yasakları uygulamak ve 
sonuçlarını izlemek.
4)Ulusal bayram ve genel ta�l günleri ile özellik 
taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerek�rdiği 
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 
ge�rmek.
7)Belediye Cezaları ile ilgili olarak kanunlar 
uyarınca Belediye Meclisi ve Encümeninin koymuş 
olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 
gerekli işlemleri yapmak.
8)02/01/1924 tarihli 394 sayılı ha�a ta�li 
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, mevzua�a ayrıca özel hüküm yoksa bakım 
ve göze�m masra� alındıktan sonra bulana 
verilmesini sağlamak.
10)28/4/1926 tarihli 831 sayılı Sular Hakkındaki 
Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, 
bozulmasını önlemek, kıran ve bozanlar hakkında 
işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun 
karış�rılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir 
madde a�lmasını önlemek, kaynakların etra�nı 
kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri 
yapmak.
11)/25/4/2006 tarihli 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 
Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 
tarihli ve 25245 sayılı resmi gazete 'de yayımlanan 
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 
çerçevesinde binalara verilen numaraların ve 
sokaklara verilen numaraların ve sokaklara verilen 
isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına 
mani olmak. 
12)23/2/1995 tarihli 4077 sayılı Tüke�cinin 
K o r u n m a s ı  H a k k ı n d a  K a n u n  h ü k ü m l e r i 
çerçevesinde e�ketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, 
sa�ştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı sa�şlar ve 
dene�m konularında belediyelere verilen görevleri 
yerine ge�rmek.
13)Kanunen Belediyenin izni veya vergi ve harçlara 
tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi 
ya�rılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların 
yapılmasında, işle�lmesinde, kullanılmasında veya 
sa�lmasında sakınca varsa derhal men etmek ve 
kanuni işlem yapmak. 
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14)30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı ceza Evleriyle 
Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak 
Harçlar ve Mahkumlara Öde�rilecek 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 araş�rması 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)12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1583 sayılı 
Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci 
bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı 
Hallerinin Sure� İdaresi Hakkında Kanun, 
24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı yaş sebze ve meyve 
Ticare�nin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri 
H a k k ı n d a  Ka n u n  H ü k m ü n d e  Ka ra r n a m e 
hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve 
�care�en men cezalarını yerine ge�rmek ve hal 
dışında toptan sa�şlara mani olmak.
17)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.
18)11/1/1989 tarihli 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar 
Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve 
tar� aletlerinin damgalarını kontrol etmek, 
damgasız ölçü aletleriyle sa�ş 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.
19)14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma 
Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiş�rilerek 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 ruhsa� alıp almadığını 
kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri 
kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri 
yapmak.
20)05/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve 

yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve 
DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, Pazar, 
kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde sa�şına 
izin vermemek ve sa�şına teşebbüs edilen 
materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
21)21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre 
Belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla 
yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
22)13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu ile verilen görevleri yerine ge�rmek.
23)Korunması belediyelere ait tarihi ve turis�k 
tesis leri  muhafaza etmek, kir le�lmesine, 
çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle 
olursa olsun zarara uğra�lmalarına meydan 
vermemek.
24)Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili 
kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine 
ge�rmek. 

b) İmar İle İlgili Görevleri; 
1)Fen elamanlarıyla birlikte yapılacak yasal 
işlemleri yerine ge�rmek.
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 
kapa�rarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, 
kanalizasyon ve fossep�k çukurlarının sızın� 
yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat 
a�klar ın ın  müsaade edi len yer ler  d ış ına 
dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları 
boşal�rmak, yıkım kararlarının uygulanmasında 
gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları 
tespit etmek ve derhal inşaa� durdurarak 
belediyenin Fen kuruluşlarının yetkili elamanlarıyla 
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 tespi�ni yapmak ve fen 
elamanlarının göze�minde 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 
yap�ranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere 
bildirmek.
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c) Sağlık İle İlgili Görevleri;
1)24/4/1930 tarihli 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı gıdaların 
Üre�mi Tüke�mi ve denetlenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiş�rilerek Kabulü 
Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin 
uygulanmasında ve alınması gerekli kararların 
yerine ge�rilmesinde görevli personele yardımcı 
olmak.
2)Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak 
işle�len işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve 
Ç a l ı ş m a  R u h s at l a r ı n a  İ l i ş k i n  yö n et m e l i k 
hükümlerine göre işlem yapmak.
3)ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı 
Kanunun 15 inci maddesinin birinci �krasının (ı) 
bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma 
açık is�rahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup 
olmadığını denetlemek.
4)Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin 
sokağa a�lmasına mani olmak, çöp kutu ve 
a�klarının eşelenmesini önlemek.
5)Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve 
sağlık şartlarına aykırı olarak sa�ş yapan seyyar 
sa�cıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin 
kararlarıyla zabıta tara�ndan yerine ge�rilmesi 
istenen hizmetleri yapmak.
6)Gıdaların Üre�mi Tüke�mi ve Denetlenmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş�rilerek 
Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler 
gereğince y ıkanmadan,  soyulmadan veya 
pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta 
sa�lmasına mani olmak, karış�rıldıklarından şüphe 
edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune 
alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, 
yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve 
yönetmeliklerde-belir�len kurallara uygun olarak 
numuneye 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 sükununu, 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 

ge�rmek.
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 
al�na almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı 
yapmak, imhası gereken hayvanların itla�na 
yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar 
vermeyecek şekilde imhasını yap�rmak.
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 �rınların ve 
ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üre�m yerlerinin 
sağlık şartlarına uygunluğunun dene�minde ilgili 
kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve 
pide gramajlarını kontrol etmek, gerekli kanuni 
işlemleri yapmak.
ç) Trafikle İlgili Görevler; 
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 
elamanları ile birlikte tutanak düzenlemek
2)Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve 
yetkilerinden Belediye Başkanlığınca uygun 
görülenleri yürütmek,
3)Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında 
gerekli trafik önlemlerini almak,
4)Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına 
verilen hasarları tespit etmek,
d) Yardım Görevleri;
1)Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı 
olmak, 
2)Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde 
sivil savunma hizmetlerinin gerek�rdiği ve kendisine 
verilen görevleri yerine ge�rmek,
3)Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, 
özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit 
halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek,
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Sorumluluğu: 
   Belediye Zabıtası amir ve Memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, 
hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine ge�rilmesi sırasında birbirlerine 
yardım etmekle, sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı ile başkan 
yardımcılarına karşı da sorumludurlar. 

İNSAN KAYNAĞI 
Zabıta Müdürlüğümüz Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. 
Müdürlüğümüz 1 Müdür., 1 Amir, 4 Komiser, 16 Zabıta Memuru, 2 Memur, 2 Kadrolu İşçi Personeli olmak 
üzere toplam 26 kişi ile görev yapmaktadır. 

Kadro Durumu
Zabıta Müdürü

Zabıta Amiri
Zabıta Komiseri
Zabıta Memuru

Memur
İşçi

TOPLAM

Personel Sayısı
1
1
4

16
2
2

26 

Donanım Türü
Kamera, Video, Fotoğraf Makinesi ve Ekipmanları 
Bilgisayar Donanım ve Ekipmanları 
İle�şim Araçları Cep Telefonu
Diğer Teknolojik Araçlar- Fax-Santral
TOPLAM

Toplam
9

16
4
2

31

TEKNOLOJİK KAYNAKLARİNSAN KAYNAKLARI

Kamera, Video Fotoğraf Makineleri ve Ekipmanları Kapsamında: 4 adet Yaka Kamera 
video kayıt cihazı, 5 adet fotoğraf makinası, 
Bilgisayar Donanım ve Ekipmanları Kapsamında: 11 adet Masaüstü Bilgisayarı (PC), 1 
adet Dizüstü Bilgisayarı (Laptop),  4 adet Yazıcı (Printer),  
İle�şim Araçları Kapsamında: 3 adet cep telefonu, 1 telsiz telefon ,
Diğer Teknolojik Araçlar Kapsamında: 1 adet Fax,  1 adet Telefon Santral,

BELEDİYE ZABITASININ YASAL DAYANAKLARI
5393 sayılı Belediye Kanununun, Zabıtanın görev ve 
yetkileri başlıklı 51. maddesi ile“ Belediye Zabıtası 
beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin 
sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye 
Meclisi tara�ndan alınan ve Belediye Zabıtası 
tara�ndan yerine ge�rilmesi gereken emir ve 
yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzua�a 
öngörülen        
ceza ve diğer yap�rımları uygular, yine aynı 
Kanunun 83 üncü maddesi ile bu kanunun 15, 18 ve 
34 üncü maddelerinde belir�len parasal miktarlar, 
her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 
belirlenecek yeniden değerleme oranına göre 
ar�rılır hükmü bulunmaktadır.
Diğer tara�an, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunun “ Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe 
belediyelerinin görev ve sorumlulukları” adı al�nda 
yer alan 7 inci madde de belir�len hükümlerle 
yetkilendirilmiş olup kabahat fiillerinden dolayı, 
belediye encümenine ve zabıtasına, idari para 

cezalarına dönüştürülmesine ilişkin yetki veren 
Kanunlardan
1-)1608 SAYILI KANUNUNUN(20/05/1930-1498/ 
RG.);
a-) 1 inci Maddesi ile (Değişik 08/02/2008 - 5728 / 
66 mad.);
“….Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine 
kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve 
salahiyet dairesinde i�raz e�kleri kararlara 
muhalif hareket edenlere belediye kanun ve nizam 
ve talimatnamelerinin men ve emre�ği fiilleri 
i ş leyenlere  veya  yapmayanlara  belediye 
encümenince Kabahatler Kanununun 32 inci 
maddesi hükmüne göre idari para cezası ve 
yasaklanan faaliye�n menine karar verilir. Bu 
kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir. Belediye 
encümen kararında belli bir fiilin muayyen bir süre 
zar�nda yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin 
ilgili kişi tara�ndan yapılmaması halinde, masrafları 
yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere 
belediye tara�ndan yerine ge�rilir”,
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2-)5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNU
(––/ RG.);
a-) 32. maddesi ile ; “…..(1) Yetkili makamlar 
tara�ndan adli işlemler nedeniyle yada kamu 
güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın 
korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen 
emre aykırı hareket eden kişiye idari para cezası 
verilir. Bu cezaya emri veren makam tara�ndan 
karar verilir…..” ( Hükmü gereğince; 1608 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesi ( Değişik: 5728 S.K. nun 66 
ncı maddesi ) gereğince, belediye organı tara�ndan 
alınan karar, yönetmelik ve talimatnamelerde 
belir�len fiili kabahat unsurlarının, zabıta 
tara�ndan tespi� halinde, 5326 Sayılı Kabahatler 
Kanunun 32. maddesinde belir�len para cezasının 
m i k t a r ı ,  B e l e d i y e  E n c ü m e n i  t a ra � n d a n 
verilecek�r.),
b-) 33. Maddesi – Dilencilik (1 ve 2. bendi),
c-) 36. Maddesi – Gürültü     (1 ve 2 bendi) ,
ç-) 37. Maddesi – Rahatsız Etme,
e-) 38. Maddesi – İşgal          (1 ve 2. bendi),
f-)39.Maddesi – Tütün Mamulleri Tüke�lmesi. 
(1.bendi- Kamu hizmet binalarının kapalı 
alanlarında),
g-) 40. Maddesi – Kimliği Bildirmeme ( 1.bendi),
h-) 41. Maddesi – Çevreyi Kirletme     ( 1,2,3,4,5 ve 6 
bendi),
ı - ) 4 2 .  M a d d e s i  –  A fi ş  A s m a  ( 1 . b e n d i ) , 
hükümlerinde belir�len kabahatleri işleyen kişiye 
belediye zabıta görevlileri tara�ndan idari para 
cezasına karar verir.
3- )2559  S .  POLİS  VAZİFE  VE  SELAHİYET 
KANUNUNUN(14/07/1934-2751/RG):
6.Maddesi ile (Değişik:/ 1. Mad.) ; 
“….Umuma açık is�rahat ve eğlence yerlerinden;
a-) Faaliye�en geçici olarak men edildiği halde 
süresinden önce açılan,
b-) Açık ve kapalı bulanacağı saatlere uymayan,
c-) Bu Kanunun 12 inci maddesinde belir�len 
yasaklara uymadığı tespit edilen,
d-) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işle�len, 
işyerlerinin işletmecilerine idari para cezası verilir. 
Bu maddede öngörülen idari para cezaları belediye 
sınırları içinde belediye encümeni tara�ndan karar 
verilir. Bu maddede belir�len aynı fiillerin bir yıl 
içinde tekrarı halinde en son uygulanan para cezası 
bir kat ar�rılarak uygulanır.

Bu kapsamda;
1-) 1608 sayılı Kanununun; 1 ve 2 inci maddesi,
2-) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun; 32, 33, 36, 
37, 38, 39,40,41 ve 42 maddeleri,
3-) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun; 
6. Maddesinde belir�len parasal miktarların 
ar�rılması ve usulü hakkındaki, 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17. 
Maddesinin (7) �krasında; İdari para cezaları her 
takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 
04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri 
uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme 
oranında ar�rılarak uygulanır. Bu suretle idari para 
cezasının hesabında bir Türk lirasının küsuru 
dikkate alınmaz. Bu �kra hükmü, nispi nitelikteki 
idari para cezaları açısından uygulanmaz.
Yine, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci 
maddenin “3” bendi ile (Değişik �kra –– S.K. 32. 
md.),“….. Mahalli İdareler tara�ndan verilen idari 
para cezalar kendi bütçelerine gelir kaydedilir. 
Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması 
halinde, idari para cezasının, ilk taksi�nin peşin 
ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit 
halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin 
zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, 
idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil 
edilir…….”,
“4” bendi ile (Değişik �kra–– S.K. 32. md.), 
“…..mahalli idareler tara�ndan verilen idari para 
cezaları, i lgil i  kanunlarında aksine hüküm 
bulunmadığı takdirde, Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri 
tara�ndan tahsil olunur…...”,
“6” bendi ile, “… Kabahat dolayısıyla idari para 
cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi 
hal inde bunun tahs i la�nı  derhal  kendis i 
gerçekleş�rir. İdari para cezasını kanun yoluna 
başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dör�e 
üçü (3/4) tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu 
karara karşı kanun yoluna başvurma hakkı 
etkilemez…..” ,
Bu nedenle; yukarıda belir�len yasalar ile, Belediye 
Encümeninin ve Zabıtanın yetkili olduğu ve halen 
uygulanan idari para cezalarına ar�ş eklenerek, 
2020 yılı içerisinde uygulanacak idari para cezaları 
hesaplanmış ve uygunluğu sağlanarak, 01/01/2020 
tarihinden i�baren uygulanmaya konulmuştur.
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Ÿ Belediyemiz Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde 
1 Zabıta Müdürü, 1 Zabıta Amiri, 4 Zabıta 
Komiseri, 16 Zabıta Memuru, 2 Memur ve 2 İşçi 
personel kadrosu ve 16 MAM 82, 16 ZM 257, 16 
ZY 880, 16 ZM 684, 16 ZZ 845 plakalı hizmet 
araçları ile dene�mler sürdürülmektedir.

Ÿ Müdürlüğümüzde görev yapan zabıta ekipleri 
sorumluluk sahamızda bulunan bölgelerin 
genel durumları, şikâyetler, evrak tebliği, 
dilekçelerin değerlendirilmesi, esnaf ve seyyar 
sa�cı dene�mlerini yerine ge�rmektedir. 

Ÿ Müdürlüğümüzde 5326 sayılı “Kabahatler 
Kanunu” kapsamında 111 (yüz on bir) adet İdari 
Yap�rım Kararı düzenlenmiş, 26.043,00 (yirmi 
al� bin sı�r kırk üç lira) idari para cezası, 30 adet 
Tespit Tutanağı düzenlenmiş ve 15 adet 
Encümen Kararı alınması sağlanmış olup, 
6.405,00 (al� bin dört yüz beş lira) idari para 
cezası uygulanmış�r.

Ÿ Müdürlüğümüze 1243 adet yazı gelmiş olup, 
9 0 4  a d e t  y a z ı  Z a b ı t a  K a l e m i n c e 
cevaplandırılarak ilgili yerlere gönderilmiş, 1340 
adet telefon şikaye� ve 2480 adet Whatsapp 
i h b a r ı  d e ğ e r l e n d i r i l e r e k  ç ö z ü m e 
kavuşturulmuştur.

Ÿ İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinde (Fırınlar, 
Pastaneler,  Lokantalar, Bakkallar, Marketler, 
Kuaförler ve diğer iş yerleri) gerekli dene�m ve 
kontrolleri yapılmış�r.

Ÿ 2021 yılında Milli, Dini Bayramlar ve özel 
günlere ait kutlamalar ile aylık olarak yapılan 
Meclis toplan�ları ile ilgili dave�yeleri, 
gündemleri, Meclis Üyelerine, Siyasi Par�lere ve 
yerel basına dağı�mı yapılmış�r.

Ÿ 18 Mart Şehitleri Anma Günü, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı törenleri ile ilgili gerekli 
çalışmalar yapılmış�r. 

Ÿ Zabıta Memurlarımızın günlük dene�mleri 
sırasında tespit e�kleri yol ve kaldırım 
bozulmaları, çöp, kaçak yapı vb. şikâyetler 
aksaklıklar, ilgili birimlere bildirilmiş�r. 

Ÿ Ruhsat Dene�m Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ile birlikte 
İşyeri açma ve çalışma ruhsa�nın temini için 

işyerlerinde gerekli kontroller yapılmış�r.
Ÿ Zabıta ekipleri ha�a içi ve ha�a sonu nöbetlerini 

ifa etmektedirler. Gemlik Merkez’de Salı-
Cumartesi günleri Kapalı Pazar Yeri, Perşembe 
günleri Perşembe Pazarında, Cuma günleri 
Kumla Cuma Pazarı, Pazartesi günleri Umurbey 
ve Gençali Pazartesi pazarı kontrolleri ve Cuma 
Namazlarında sorumluluk alanımızda bulunan 
camilerin çevresinde gerekli kontroller yapılıp 
diğer günler ise normal günlük görevlere devam 
edilmektedir.

Ÿ İlçemiz Salı ve Cumartesi Pazarlarında Belediye 
Zabıta Müdürlüğü,  İ lçe Tar ım Gıda ve 
H ay va n c ı l ı k  M ü d ü r l ü ğ ü ,  İ l ç e  E m n i yet 
Müdürlüğü ile birlikte oluşturulan kontrol ekibi 
tara�ndan, kapalı pazar yerinde açıkta sa�lan 
gıda maddeleri, seyyar sa�cılar, esnaf tanı�m 
belgesi, e�ket kontrolleri, pazar yerine park 
etmiş araçlar ile ilgili dene�mler yapılmış�r. 

Ÿ Zabıta Ekiplerimizce İs�klal Caddesi, Orhangazi 
Caddesi, Irmak Sokak, İskele Meydanı, Ahmet 
Dural Meydanı, Fa�h Caddesi, Novadari Caddesi 
park etra� ve içi, seyyar sa�cıların işgal 
etmemesi için devamlı olarak kontrol al�nda 
bulundurulmuştur. İlçemiz Kumla Mahallesi 
sahil bandında yaz sezonu boyunca gerekli 
dene�mler yapılmış�r. 

Ÿ Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nce İlçemizde yapılan kaçak 
inşaatların yıkımı esnasında gerekli önlemler 
alınarak, yıkıma yardımcı olunmuştur. Gemlik 
Kaymakamlığı koordinesinde yapılmakta olan 
İlçemiz genelindeki İnternet/Oyun Kafe 
dene�mlerine iş�rak edilmiş�r. Gemlik Halk 
Sağl ığ ı  Merkezi  koordinesinde yapı lan 
“Dumansız Hava Sahası” dene�mlerine iş�rak 
edilmiş�r. 

Ÿ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli 
Otopark ve İlgili Bakanlığın Genelgeleri 
kapsamında Covid-19 salgını önleyici tedbirler 
kapsamında genel dene�mleri yapılmaktadır.

Ÿ Belediyemiz diğer Müdürlüklerinin talepleri 
doğrultusunda, birimlerin Zabıta ile beraber 
yapacakları çalışmalara refakat edilmiş, 
yardımcı olunmuştur. 

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

01.01.2021 - 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYETLER



B- FAALİYET BİLGİLERİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

164

Ÿ M ü d ü r l ü ğ ü m ü z  Ka n u n l a r ı n  ve  Z a b ı ta 
Yönetmeliğinin verdiği yetkiler çerçevesinde 
çalışmalarına devam etmektedir.

STRATEJİK AMAÇ  
Belediyemiz Gemlik'te kent ve toplum yaşamının 
esenlik, huzur, sağlık ve güven içinde sürmesi için 
birçok birimle işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu 
amaçla Gemlik halkının ortak kullanım alanlarından 
daha yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamak ve 
yaşam kalitelerini ar�rmak amacıyla gerekli tedbir 
ve önlemleri alarak hizmetlerini uluslararası 
standartlara çıkarmaktadır.  Görsel kirl i l ik 
unsurlarını kaldırarak seyyar sa�cılar ve dilencilerle 
mücadele etmekte ve izinsiz işgalleri önlemeye 
yönelik çalışmalar yapmaktadır. Sorumluluk alanı 
dâhil indeki işyerlerini  ruhsatlandırmakta, 
denetlemekte; fiyat, e�ket ve tarife kontrolleri 
yaparak tüke�ci haklarını korumaktadır. 
Hedef (1) : Belediye ve mücavir alan içerisinde 
bulunan halka din, dil, ırk, kültür, sınıf düşünce farkı 
gözetmeksizin eşit, dengeli verimli ve kaliteli 
hizmet sunmak. 
Hedef (2) : Modern şehircilik anlayışı ile Gemlik 
halkına sağlıklı ve huzurlu bir ortam sağlayabilmek 
için Belediyemizin diğer birimleri ile koordineli 
çalışmak. 
Faaliyet Adı : Halkın sağlığını korumak ve huzurunu 
s a ğ l a m a k  a m a c ı y l a  k a n u n ,  t ü z ü k  v e 
yönetmeliklerde belir�len görevlerin yapılması ve 
yetkilerin kullanılması. 

PROJE BİLGİLERİ 
Ÿ Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde halkın 

yaşam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek.
Ÿ Başarı ve hizmet kalitesini ar�rarak sürdürmek.
Ÿ Zabıta mevzua� ve uygulamalarında öncü, 

örnek ve çağdaş teknoloji kullanımını ar�rmak.
Ÿ Kurumumuza baş vuran tüm vatandaşların 

şikayetlerini en kısa sürede değerlendirerek 
bilgilendirmek.

Ÿ Kurumumuza gelen şikayet dilekçelerini 
zamanında değerlendirilerek dilekçe ilgililerine 
bilgi vermek. Kaldırım üzerinde vatandaşın geliş 
geçişini engelleyecek işgallere müsaade 
etmemek.

Ÿ Şehrin este�ğini bozacak görüntü, gürültü vb. 

şeylere müsaade etmemek.
Ÿ Toplum düzenine  yönel ik  dene�mler i 

etkinleş�rmek ve gerçekleş�rmek. 
Ÿ Kent este�ği dene�mlerini ar�rmak.
Ÿ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının Kontrolü.
Ÿ Yasalara uymayanlara gerekli cezai işlemleri 

uygulamak.
Zabıta Müdürlüğü emrinde görev alan personelin 
eği�minin sağlanması, iş tecrübelerinin ve değişen 
bilgilerinin personel tara�ndan yenilenmesi, 
böylece mo�vasyonun artması ve kamu hizme�nin 
etkin yürütülmesini sağlayarak, personelin, Zabıta 
Müdürlüğümüzün, her pozisyonunda çalışma 
poli�kasının güdülmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı, 
huzurlu, mutlu ve düzenli bir çevrede yaşamalarını, 
temin etmek için kaliteli ve özverili bir şekilde 
hizmet vermek, Görev uygulamalarında dürüst ve 
adil olmak, Personelimizin takım ruhu ve işbirliği 
inancı ile çalışmasını sağlamak, verilen hizmetlerde 
kalitenin ön planda tutulmasını sağlamak, Belediye 
Zabıtası, halka ve esnafa ceza ile hükmeden değil 
aksine eği�ci, öğre�ci ve yol gösterici, öncülük 
eden, güler yüzlü bir hizme�n yürütülmesini 
s a ğ l a m a k ,  Te m e l  p re n s i b i m i z ,  vata n d a ş 
memnuniye�nin sağlanmasıdır. 

KU R U M SA L  K A B İ L İ Y E T  V E  K A PA S İ T E N İ N 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
A. GÜÇLÜ YÖNLER 
1. Zabıta teşkila�nın değişen koşullara ve yeni 
uygulamalara hızlı adaptasyon kabiliye�nin olması
2. Mevzuata ve mevzua�aki değişikliklere uyum 
sağlamaya yönelik eği�mlerin etkin olarak 
uygulanması
3. Kent ve toplum düzenine yönelik vatandaş 
şikayetlerinin ve taleplerinin etkin ve hızlı 
değerlendirilerek sonuçlandırılması
4. Gayrisıhhi ve sıhhi müessese dene�mlerinin 
ye�şmiş personellerle yapılması
5. Gemlik Merkez, dışa doğru Narlı, Kumla, 
Kurşunluya kadar olmak üzere İlçemizin sınırları ile 
çizilmiş sorumluluk bölgelerinde hizmet veren 
birimleri ile erişilebilir bir Müdürlük olması
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B. GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER 
1. Farklı birimlerin dene�m faaliyetlerinin 
bütünleşik olarak ele alınıp yürütülmesi, izlenmesi 
v e  d e ğ e r l e n d i r i l m e s i n e  y ö n e l i k  o l a r a k 
uygulamaların daha da ar�rılması ih�yacının 
bulunması
2. Zabıta personelinin eği�m seviyesinin daha da 
yüksel�lmesi
3.  Ruhsatlandırma konusunda bürokra�k 
işlemlerin sürelerinin kısal�lmasına yönelik 
çalışmaların sürdürülmesi
4. Sorumluluk alanlarımızda bulunan ana arter ve 
meydanlarda etkin ve sürdürülebilir dene�min 
ar�rılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması
5. Mevzua�a verilen sorumluluk ve yetkiler ile 
savunma amaçlı kullanılan teçhiza�n uyumsuzluğu
6. Zamanın değişen teknolojik şartlarına uygun bir 
şekilde, personel ve makine-teçhizat bakımından 
birimimizi yenilemek/geliş�rmek;
7. Dar alanlarda gerek�ğinde koruma önlemlerini 
de alarak hızlı ve sorunsuz yıkım yapabilecek 

seviyeye ulaşmak,
8. Üniversitelerin inşaat fakülteleri ile ya da 
uluslararası  kuruluşlarla ortak çal ışmalar 
yürüterek, akademik ve uygulamalı eği�mlerle 
personellerimizi alanlarında uzman hale ge�rmek,

ÖNERİ VE TEDBİRLER 
1. Kabahatler Kanunu'nun sınırlarının genişle�lerek 
uygulanabilirliğinin ar�rılması
2. Kent ve Toplum Düzeninin sağlanmasına yönelik 
görev yapan birimler arası koordinasyon ih�yacının 
olması
3.  Bürokra�k işlemlerin ve kırtasiyeciliğin 
azal�lması için ve yerinde hizmet anlayışına uygun 
olarak müracaatlarının çevrimiçi (online) olarak 
alınabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
4. Kanunların verdiği görev ve yetkilerin günün 
şartlarına göre düzenlenmesi ve/veya bu 
d ü ze n l e m e l e r i  d e ste k l eye c e k  ku r u m  i ç i 
düzenlemelerle uygulamanın güçlendirilmesi 
önemli görülmektedir.

01.01.2021 - 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYETLER

Pazar Dene�mleri Pazar Dene�mleri

Pazar Dene�mleri Pazar Dene�mleri

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU



B- FAALİYET BİLGİLERİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

166

İşyeri Dene�mleri İşyeri Dene�mleri

İşyeri Dene�mleri İşyeri Dene�mleri

İşyeri Dene�mleri İşyeri Dene�mleri

Fırın Dene�mleri Fırın Dene�mleri
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Fen İşleri Emniyet Dene�mleri Fen İşleri Emniyet Dene�mleri

Sahil Dene�mleri Sahil Dene�mleri

Sahil Dene�mleri Sahil Dene�mleri

Fen İşleri Emniyet Dene�mleri Fen İşleri Emniyet Dene�mleri Fen İşleri Emniyet Dene�mleri
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Seyyar Dene�mleri Seyyar Dene�mleri

Seyyar Dene�mleri Seyyar Dene�mleri

Seyyar Dene�mleri Seyyar Dene�mleri

Seyyar Dene�mleri Seyyar Dene�mleri
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Covid-19 Dene�mleri Covid-19 Dene�mleri

Covid-19 Dene�mleri Covid-19 Dene�mleri

Covid-19 Dene�mleri Covid-19 Dene�mleri

Covid-19 Dene�mleri Covid-19 Dene�mleri
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MİSYONUMUZ
İlçemizde faaliyet gösteren işyerleri, yürürlükteki 
kanunlar  ve  yönetmel ik ler  çerçeves inde 
denetlenmekte ve ruhsatlandırma işlemleri 
yapılmaktadır. Bu çerçevede işyerlerinde uyulması 
gerekli kurallar ve alınması gerekli tedbirler 
hakkında işletmecilere bilgi verilmekte olup, 
gerekli görüldüğünde ka�lımcı yöne�m anlayışı 
çerçevesinde işyeri yetkilileri ile toplan�lar 
yapılarak sorunları dinlenilmekte ve çözüm yolları 
aranmaktadır. İ lçemizde faaliyet gösteren 
işyerlerinin çevre kirliliğine yol açmaması, yangın, 
patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, 
imar, kat mülkiye� ve doğanın korunmasının 
sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
çalışmalarda ilçemizde yaşayan insanların sağlıklı, 
mutlu, emniyetli, güvenli olarak hayatlarını 
sürdürebilmeleri amaçlanmaktadır.

VİZYONUMUZ
Sağlıklı, planlı ve sürekli gelişimi ile bugününe ve 
yarınına yön veren bir kent ile ken�ne aidiyet 
duyan, hoşgörü iklimini ve birlikte yaşama 
kültürünü özümsemiş, huzur ve refah içinde 
yaşayan kentliler için etkin verimli ve sürdürülebilir 
hizmetler ve çözümler sunmak�r.

B-GÖREV VE YETKİ TANIMLARI
  Gemlik İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sıhhi, 
gayrisıhhi ve umuma açık is�rahat ve eğlence 
y e r l e r i n i n  d e n e � m l e r i n i  y a p m a k , 
ruhsatlandırılmasını sağlamak, canlı müzik izni 
vermek, umuma açık is�rahat ve eğlence yerlerine 
mesul müdürlük belgesi düzenlemek Ruhsat ve 
Dene�m Müdürlüğünün başl ıca görevleri 
arasındadır.
1-Ruhsat ve Dene�m Müdürlüğünün Yetki ve 
Sorumluluğu 
2005/9207 sayı l ı  İşyeri  Açma ve Çal ışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında olan ve 
Belediye sınırları içinde bulunan sıhhi işyerleri ile, II. 
ve III. sınıf gayri sıhhi işyerlerini ve umuma açık 
i s � ra h a t  v e  e ğ l e n c e  y e r l e r i n i  m e v z u a t 
doğrultusunda ruhsatlandırmak ve denetlenmek,
Umuma açık is�rahat ve eğlence yerlerine işyeri 
açma ve çalışma ruhsa� vermek ve denetlemek,
Canlı müzik izin belgesi ve mesul müdür belgesi 
vermek.

Ruhsat yenilemelerini (sıhhi müessese, 2. ve 3. sınıf 
gayrisıhhi müessese, umuma açık is�rahat ve 
eğlence yeri) yapmak, 
Nargile sunumu ve alkollü içecek satan/sunan 
işyerleri için mesafe tespi� yap�rmak ve uygun 
olması durumunda belge vermek.
Ruhsat verilen işyerlerinin devredilmesi halinde 
devir işlemlerini yapmak ve devir alan adına yeni 
ruhsat düzenlemek.
Komisyon tetkiki taleplerini takip etmek, 
Mesul müdürlük belgesi taleplerini işleme almak, 
Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerinin 
ruhsa�nı iptal etmek, 
Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık 
M a k a m ı n c a  u y g u n  g ö r ü l e n  p r o g r a m l a r 
çerçevesinde yürütülmesi için karar vermek, 
tedbirler almak ve uygulatmak, 
Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ih�yaç 
duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için 
Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak�r. 
2-Ruhsat ve Dene�m Müdürünün Görevleri ve 
Sorumluluğu
Ÿ Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek, 
Ÿ Çalışmaları i lgil i  yasa ve yönetmelikler 

çerçevesinde yürütmek, 
Ÿ Ruhsat ve Dene�m Müdürlüğü ile diğer 

müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak, 
Ÿ Başkanın ve üst makamların emirlerini, Meclis 

ve Encümen kararlarını yerine ge�rmek, 
Ÿ Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini 

ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip 
etmek, ilgilileri bilgilendirmek, 

Ÿ Müdürlüğümüzün tüm kurum içi, kurum dışı, 
ruhsat ve dene�m evrakı ve yazışmalarını 
bilgisayar ortamında kayıt al�na almak, dosya 
oluşturmak ve dosya takibini yapmak. Tüm 
evrakların arşivlenmesini sağlamak.

Ÿ Müdürlüğün yetki alanına giren işlerle ilgili 
Başkanlık makamının istediği  raporları 
incelemek ve araş�rmalar yaparak hazırlamak, 

Ÿ Stratejik Plan ve Performans programını 
hazırlamak,

Ÿ Plan ve Performans hedefleri doğrultusunda 
Müdürlük bütçesini hazırlamak. 

Ÿ Müdürlüğün çalışma esaslarını değerlendirmek,
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Birimin Harcama Yetkil isi  olarak Harcama 
talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük 
ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun 
olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve 
verimli kullanmasından ve 5018 sayılı Kamu Mali 
Yöne�mi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde 
yapmaları gereken diğer işlemleri yerine ge�rmek,

C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-Fiziksel Yapı
Ruhsat ve Dene�m Müdürlüğü; Müdürlük 
makamına ait 10 m²’lik, personeline ait 60 m²’lik 
bürolarda ve arazide faaliyet göstermektedir.
2-Örgüt Yapısı
03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 49 uncu maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 ve 
28 inci maddeleri ile 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı 
Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 17 ve 22 nci 
maddelerine dayanılarak hazırlanan, Belediye ve 
Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm 
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre 
Ruhsat ve Dene�m Müdürlüğü adı al�nda faaliyet 
göstermektedir.

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
a-Bilgi Kaynakları
Ruhsat ve Dene�m Müdürlüğü'nün Faaliyetlerine 
İlişkin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler; 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 
5393 sayılı Belediye Kanunu, 
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 
3194 sayılı İmar Kanunu, 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 
5179 sayılı Gıdaların Üre�mi ve Tüke�mi Hakkında 
Kanun, 
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş�rilerek 
Kabulüne Dair Kanun, 
5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 
5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 
2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu, 
634 sayılı Kat Mülkiye� Kanunu,
222 sayılı İlköğre�m Kanunu,
5580 sayılı Özel Öğre�m Kurumları Kanunu,
4250 sayılı İspirtolu İçkiler Kanunu,
5307 sayılı Sıvılaş�rılmış Petrol Gazları Piyasası 
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun,
1072 sayılı Rulet Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun ve 
Makineleri Hakkında Kanun, 
552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticare�nin 
Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, 
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eği�mi Kanunu, 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 
4077 sayılı Tüke�cinin Korunması Hakkında Kanun
Yukarıda belir�len kanun ve yönetmelikler 
dışındaki Müdürlüğün görev ve yetki tanımları 
kapsamına giren diğer tüm kanun ve yönetmelikleri 
uygulamak hususunda yetkili ve sorumludur. 

b-Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüze ait elektronik aletlerin ayrın�lı 
bilgileri 31/12/2019 tarihi i�barı ile aşağıda 
gösterilmiş�r.  

4-İnsan Kaynakları
Ruhsat ve Dene�m Müdürlüğümüzde; Müdürlüğe 
vekalet eden 1 Gıda   Mühendisi ile 2 Büro Elemanı 
olmak üzere toplam 3 personel ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir.   

EVRAK KAYIT

BÜROSU

DENETİM 

BÜROSU

RUHSAT VE DENETİM

MÜDÜRÜ

Donanım Türü

Masaüstü PC

Dizüstü Bilgisayar

Yazıcı ve Fotokopi Makinesi

Fotoğraf Makinesi

Sabit Telefon

Adet

3

2

3

1

4

Personel Ünvanı

Memur

Kadrolu İşçi

Adedi

1

2

Grafik 1 - Personel Dağılımı
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5-Yöne�m ve İç Kontrol Sistemi:
Aylık faaliyet raporlarının oluşturulması ile yıllık 
faaliyetlerin gerçekleşme oranları birim yöne�cisi 
tara�ndan değerlendirilerek takibinin yapılmasını 
sağlamak.
Ruhsat başvurusunda bulunan tüm kişi ve 
kurumların başvurularını kabul ederek yasal süreci 
başlatmak.
Şikâyete konu olan konuların takibini yaparak en 
kısa sürede sonuçlandırmak.

D- DİĞER HUSUSLAR
Günümüz dünyasının hızlı teknolojik gelişmeleri, 
birimimiz tara�ndan detaylıca takip edilerek 
belirlenen strateji, plan ve poli�kalar çerçevesinde 
kurulan etkin bir raporlama sistemi ile en alt 
kademeden, en üst yöne�m kademelerine kadar 
kontrol sağlanmakta olup yasalara ve insani 
kurallara uygun davranmayı, çevreye ve doğaya 
değer vermeyi, toplum-kalite kavramını sürekli 
gelişmenin bir aracı olarak görmeyi, çalışma barışını 
kurmayı ve sürdürmeyi birimimiz tara�ndan 
Belediyemiz ortak değerlerini tanımlamak ve 
yaygınlaş�rmak, dolayısıyla bir davranış birliği 
oluşturmak�r.

III AMAÇ VE HEDEFLER
A- İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ
2005/9207 sayı l ı  İşyeri  Açma ve Çal ışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında olan ve 
belediye sınırları içinde bulunan tüm sıhhi, 
gayrisıhhi işyerlerinin ve umuma açık is�rahat ve 
eğlence yerlerini  mevzuat doğrultusunda 
ruhsatlandırmakta ve denetlemektedir. Ruhsatsız 
faaliyet gösteren işyerlerinin tespi� halinde 
ruhsatlandırma için gerekli işlemleri yaparak 
ruhsatsız faaliyet göstermekte ısrar eden veya 
ruhsat şartlarını taşımayan işyerlerini faaliye�en 
men etmekte, vatandaş şikayetlerini müdürlük 
mevzua� çerçevesinde değerlendirerek gerekli 
işlemleri yapmakta ve sonucu hakkında ilgililerine 
bilgi vermektedir. Mükelleflerin veya vatandaşların 
ruhsat işleri ile ilgili yazılı veya sözlü bilgi taleplerini 
değerlendirmekte, belediyenin diğer müdürlükleri, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimleri, 
merkezi idareye bağlı birimler ile diğer kurum ve 
kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışarak, 
ilçemizdeki işyerleri hakkında bu kurumlardan 

gelen talepleri ve tespitleri değerlendirmekte ve 
gerekli işlemleri yürütmektedir. İçkili yer bölgesinin 
tespi� için gerekli çalışmaları yapmakta ve karar 
almak üzere Belediye Meclisine sunmaktadır. 
Kurum arşivini oluşturarak dijital ortamda ve fiziki 
ortamda muhafaza etmektedir. Canlı müzik izin 
belgesi ile mesul müdürlük belgesi taleplerini 
değerlendirerek uygun olduğu tespit edilen yerlere 
belge düzenlemektedir. Faaliye�ne son verilen, 
terk-i �caret e�ği veya ruhsat şartlarını kaybe�ği 
resen tespit edilen işyerlerine ait ruhsatları iptal 
etmekte, adres veya çalışma saatleri değişikliğinde 
ruhsat bilgilerini güncellemekte, Müdürlük 
çalışmaları i le i lgil i  mevzuat ve uygulama 
değişikliklerini takip etmekte ve gerek�ğinde 
vatandaşları, işyeri sahiplerini, çalışanları ve diğer 
paydaşları değişiklikler hakkında bilgilendirmekte 
ve gerek�ğinde eği�m vermektedir.

B- TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER 
Günümüzün hızla değişen dünyasında yasal olarak 
yerine ge�ri lmesi  gereken görevlerimizin 
sorumluluğu içinde, hizmetleri vatandaşlarımıza 
sunarken yaklaşımımız, esnek bir yapıda tam bir iş 
birliği içerisinde olarak değişen ih�yaçlarına uygun 
hizmetlerin sağlanmasını ilke edinmek. 

TEMEL POLİTİKAMIZ DAİMA;
Gemlik Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Dene�m 
Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
Ÿ Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık
Ÿ Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve 

ih�yaca uygunluk
Ÿ Kurum içi yöne�mde ve ilçeyi ilgilendiren 

kararlarda ka�lımcılık
Ÿ Hesap verebilirlik
Ÿ Uygulamalarda adalet ve hizme�e eşitlik
Ÿ Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve 

verimlilik
Ÿ Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar 

yerine sürdürülebilirlik
temel ilkelerini esas alır. Öncelikli görevimiz ise; İş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzua�a 
öngörülen tedbirleri almak umuma açık is�rahat ve 
eğlence yerlerinin patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve 
benzeri tehlikeli maddeler üre�len, sa�lan, 
kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum
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tesislerine mevzua�n öngördüğü uzaklıkta 
bulunmasını sağlamak. Sınaî, �bbî ve radyoak�f 
a�k üreten işyerlerinde bu a�kların toplanması, 
taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertaraf 
edilmesi konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin 
alınmasını sağlamak�r

C- DİĞER HUSUSLAR 
Belediyemiz tara�ndan ruhsatlandırılması esas 
olan işyerlerinin faaliyetleri ve vaziyetleri i�bariyle 
uygun koşulların sağlanması; halkın sağlık, is�rahat 
ve eğlencesi; çevresel etkilerin en aza indirgenerek 
faaliyetlerin devam e�rilmesinin sağlanması; 
ruhsatlandırılması ve yap�rımların uygulanmasının 
sağlanması başlıca poli�kamızdır.

Öncelikli hedefimiz; kaynakların etkin,

verimli,  kaliteli ve şeffaf bir şekilde

kullanılmasını sağlayarak maksimum

hizme� sunmak�r

Kurumlar arası ile�şimin geliş�rilmesi ve

koordinasyonunun sağlanması,

İle�şim kanallarından etkin yararlanma,

Birimler arası ve birim içi koordinasyon,

Kaynakların etkin ve verimli kullanılması,

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ. 

DOSYA BEKLETİLMİYOR

TALEP VE ŞİKÂYETLER

EN KISA SÜREDE ÇÖZÜMLENİYOR.

Stratejik Amaç 3:  Ken�n Tarihsel, Doğal ve Kültürel 
Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel 
Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent 
Oluşturmak
Stratejik Hedef 3.10:  Gelişim, değişim ve 
yeniliklere açık olarak işyeri ruhsatlandırma 
sürecini sürekli geliş�rerek, İlçemiz sınırları 
içerisinde faaliyet gösteren ruhsatsız işletmeleri 
tespit etmek, ruhsat konusunda halkımızı 
bilinçlendirici çalışmalar yapmak, çevreye olumsuz 
etkileri bulunan işletmelerin iyileş�rilmesini 
sağlamak ve imalata yönelik işyerlerinin planlı bir 
şekilde rehabilitasyonu hususunda çalışmalar 
yapmak. İnternet ortamından ruhsat başvurularını 
yaygınlaş�rmak

Stratejik Hedef 3.11: Vatandaş memnuniye� 
doğrultusunda Belediyecilik hizmetlerinde 
bürokrasiyi azaltarak, ilk seferde ve zamanında 
doğru hizme� sunarak İlçemiz sınırları içerisinde 
faaliyet gösteren işyerlerini kayıt al�na almak ve 
ruhsat konusunda bilgilendirme çalışmaları 
yapmak. Ruhsatsız işyerlerini 2024 yılına kadar 
ruhsatsız işyerlerini her yıl %5 oranında azaltarak 
asgari seviyede tutmak.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
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Tablo 4 - Aylar Bazında Faaliyet

.

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

33

21

24

25

14

18

13

13

20

12

20

14

1

0

2

3

0

3

1

1

2

2

2

2

4

3

8

1

0

4

2

0

6

3

8

8

Sıhhi Müessese
Ruhsat Sayısı

Umuma Açık İs�rahat ve
Eğlence Yeri Ruhsat Sayısı

Gayrisıhhi Müessese
Ruhsat Sayısı

Aylar

Grafik 2- Aylar Bazında Faaliyet

Grafik 3 - Mahalle Bazında Düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Sayıları
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Birimimiz ya�rım amaçlı olmadığından birim 
tara�ndan gerçekleş�rilen veya başla�lan projemiz 
bulunmamaktadır.  
2-PERFORMANS SONUÇLARININ
 DEĞERLENDİRİLMESİ
2 0 2 1  P e r f o r m a n s  d e ğ e r l e r i n e  i l i ş k i n 
değerlendirmeler başlıklar halinde aşağıda 
belir�lmektedir.
a-İşyerlerinin Dene�mi
Kamu düzeninin sağlanması ve kaçak işyeri 
faaliyetlerinin önlenmesi için işyerlerinin kayıt 
al�na alınması gerekmektedir. Bu da işyeri açma ve 

çalışma ruhsa� ile sağlanmaktadır. Ruhsat ve 
Dene�m Müdürlüğümüz; şeffaflık saydamlık ve 
hesap verilebilirlik ilkelerini gözeterek gerçek veya 
tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak açacak 
işyerlerini, 3572 sayılı kanun, bu kanuna bağlı 
yönetmelik, tebliğ ve yönergeler doğrultusunda 
denetlemek ve ruhsatlandırmak ile mükelle�ir. 
2019 yılında başla�lan ve halen devam eden 
Gemlik İlçemizdeki işyerlerinin envanterinin 
çıkarılması projesi ile birçok işyeri kayıt al�na 
alınmış ve ruhsatlandırma süreçleri devam 
etmektedir.

Ruhsat Dene�mleri Ruhsat Dene�mleri

Ruhsat Dene�mleri Ruhsat Dene�mleri

Ruhsat Dene�mleri Ruhsat Dene�mleri
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b-Faaliyetler
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi al�na 
alan Kovid-19 pandemisinin tüm olumsuz 
etkilerine rağmen 2021 yılında;
İşyerlerinin ruhsatlandırma aşamalarında 
toplamda 781 adet işyeri dene�mi yapılmış�r. 
227 adet Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsa�, 47 
adet Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsa�, 19 
adet Umuma Açık İs�rahat ve Eğlence Yeri İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsa�, ile 1 adet Canlı Müzik İzin 
Belgesi tanzim edilmiş�r. Ruhsatlandırılan 
işyerlerine ait dosyalar yıllara göre klasörlenmiş�r. 
İşlemde olan dosyalar ise periyodik olarak 

güncelleş�rilmekte; yine 2021 yılında 53 mükellef 
terk-i �caret etmiş, 45 mükellef ise işyerini 
devretmiş olup terk- i �caret eden veya devir eden 
mükel lefler in  kay ı t lar ı  da  günce l  o larak 
tutulmaktadır.
2021 yılında düzenlenen Sıhhi İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarından 325.534,00 ₺, Gayrisıhhi 
İ şye r i  A ç m a  ve  Ç a l ı ş m a  R u h s at l a r ı n d a n 
1.224.402,00 ₺ ve Diğer (Yenileme, Mesul 
Müdürlük Belgesi) 1.552,00 ₺ olmak üzere toplam 
1.551.488,00 ₺ gelir elde edilmiş�r.

Ruhsat Dene�mleri Ruhsat Dene�mleri

Ruhsat Dene�mleri Ruhsat Dene�mleri

Ruhsat Dene�mleri Ruhsat Dene�mleri
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3- PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN
 DEĞERLENDİRİLMESİ 
Müdürlük ve personel bazında mevcut performans 
bilgi sistemi değerlendirilmesi için esas alınan 
değerler; gözle görülür bir hizmet olmadığından ve 
i ş l e m l e r i m i z i n  s a d e c e  e v ra k  ü ze r i n d e n 
yürütülmesinden dolayı realist performans ölçümü 
için yetersiz kalmaktadır

V –KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
A-ÜSTÜNLÜKLER 
Yasayla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki 
ih�yaçların karşılanmasında öncelikli alanları 
belirlemek, hizmet gücümüzün önemli bir kısmını 
bu alanlara tahsis etmek ve tüm hizmetleri ifa 
ederken eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan 
kaldırarak kaliteli, verimli ve etkili bir şekilde halkın 
yararına sunmak.
Ÿ Liderlik ve öncülük etme
Ÿ Dürüstlük ve güvenilirlik
Ÿ Şeffaflık
Ÿ İş ve çalışma ahlakı
Ÿ Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı
Ÿ Ti�zlik ve özen
Ÿ Zamanındalık ve sürelere uyum
Ÿ Kaynakların tahsisinde önceliklere göre hareket 

etme
Ÿ Her bakımdan eşitlik ve adalet
Ÿ Verimlilik
İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi 
yansı�r. 

Tüm personel imiz  i lke ler imiz  konusunda 
eği�lmişler ve bu ilkelere göre hareket etmeleri için 
duyarlılık geliş�rme eği�mlerine alınmışlardır. 
Planlı çalışma dönemine girilmekle birlikte ilkeler 
üzerindeki duyarlılığımız da artmış�r.

B-ZAYIFLIKLAR 
Yeterli kapasitede teknik (İnşaat, Çevre, Makine 
Mühendisleri, vb.) ve hizmet personelinin temin 
edilememesi, mevzuatlarla ilgili eği�min seyrek 
olması. (Sadece Birime Yönelik) Birimler arası 
koordinasyon eksikliği ile birime uygun olarak 
g ü n c e l  o t o m a s y o n  v e  b i l g i  s i s t e m i n i n 
bulunmaması.

C-DEĞERLENDİRMELER
Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’nci 
maddenin (l) ve (o) bendleri uyarınca 2010 yılında 
kurulmasına rağmen esnek yapımızla, öncü ve 
yara�c ı  çözümler imiz le  k ı sa  süre  i ç inde 
olumsuzlukları yenerek, kısıtlı imkânlarla başarılı 
olduğumuza inanmaktayız. Ancak AB uyum yasaları 
ve küresel değişme ve gelişmeler özel kesimle kamu 
arasındaki bürokra�k engellerin kaldırılması, 
işyerlerinin açılması ve çalışmasına ilişkin usul ve 
işlemler yerel yöne�mlere devredilerek tek elden 
yapılması için çıkarılan yasalar Belediyelerin alt 
yap ı s ın ı  o lu ştu rama ma s ı  ve  a la n la r ın d a 
uzmanlaşmış personel yetersizliği, birimler arası 
ile�şimsizlik zaman zaman olumsuzluklara neden 
olmaktadır. 

VI –ÖNERİ VE TEDBİRLER
Yeterli kapasitede teknik (İnşaat, Çevre, Makine 
Mühendisleri, vb.) ve hizmet personelinin temin 
edilmesi Mevzuatlarla ilgili eği�min sıklaş�rılması 
(sadece birime yönelik) - Birime uygun olarak yeni 
a ra ç  v e  o t o m a sy o n  v e  b i l g i  s i s t e m i n i n 
gerçekleş�rilmesidir.
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Grafik 4 - Düzenlenen Sıhhi Müessese, Gayrisıhhi
Müessese, Mesul Müdürlük Belgeleri, Ruhsat
İptalleri , Ruhsat Devir ile Ruhsat Yenileme Sayıları
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MİSYONUMUZ
Belediyemiz birimlerince ih�yaç duyulan mal, 
malzeme, hizmet, yapım işlerinin zamanında, 
istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle temininin 
sağlanması, İhalelerde koordinasyonun sağlanarak 
şeffaf, hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda 
çalışmaların yürütülmesi, Hizmet Birimlerinin ortak 
ih�yaçlarının karşılanarak gider fazlalığının önüne 
geçilmesi,  B e l e d i y e  b i r i m l e r i n e  v e 
ça l ı şan lar ına  lo j i s�k  destek  sağ lanmas ı , 
Faaliyetlerde etkinlik, verimlilik ve sürekliliğin 
sağlanması, Kaliteli hizmet anlayışıyla tüm 
çalışmaların artarak devam e�rilmesi.

VİZYON
Her türlü hizme�e toplam kalite anlayışı ile iç ve dış 
paydaşlarımızın memnuniye�ni en üst düzeye 
çıkarmayı öncelikli temel ilke olarak hedefleyen 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yerel yöne�m 
anlayışında öncü, örnek ve adil bir Belediye 
yöne�mi.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Ÿ Belediye Müdürlüklerinin mal, malzeme, 

hizmet ve yapım işleriyle ilgili ih�yaçlarının sa�n 
alınması ve ihalelerinin yapılması,

Ÿ Belediyemize ait gayrimenkullerin kiralanması 
veya sa�şlarının yapılması,

Ÿ Belediyemiz bilgi işlem çalışmalarının yerine 
ge�rilmesi.

Ÿ O r ta k  i h� ya ç l a r ı n  ka rş ı l a n a ra k ,  d e p o 
hizmetlerinin yürütülmesi,

Ÿ Birimlerin Taşınırmal işlemlerinin yapılması,

İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yöne�mi & Kontrol Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
832 Sayılı Sayıştay Kanunu
232 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
5812 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun

B.1. İhale Hazırlık Birimi
a) Müdürlüklerden gelen lüzum müzekkerelerine 
göre ihale idari ve sözleşme tasarılarını oluşturmak.
b) Komisyonları kurmak ve görevlendirme yazılarını 
tebliğ etmek.
c) İhale sürecindeki yazışma ve tebligatları yapmak.
d) İhale sözleşmesinin ihale yetkilisi ve yüklenici 
arasında imzalanmasını sağlamak.
e) İhale evraklarını dosyalar olarak tasnif edip, 
muhafaza etmek.

B.2. Doğrudan Temin Piyasa Araş�rma Birimi
a) Birimlerden gelen taleplerin ilgili kanunlar 
çerçevesinde takip edilerek bütçe uygunluğunun 
kontrolünün yapılması,
b) Talepler doğrultusunda piyasa araş�rmasını 
yapmak ve sonuçlandırmak,
c) Alımına karar verilen mal, hizmet veya yapım 
işleri için piyasa fiyat araş�rması yapmak,
d) 4734 sayılı Kanununun ilgili maddelerine göre 
is�sna kapsamındaki DMO vb. kurumlardan alımlar 
yapmak,
e) İlan bedelleri kapsamında gelen talepleri 
karşılamak,
f) Avans işlemlerinin yürütülmesi,
g) Müdürlük iç ve dış yazışmalarının yapılması.

B.3. Taşınırmal Kayıt Birimi
a) Belediyemiz tüm birimlerine alınan taşınır 
malların kayıt ve zimmet işlemlerini yapmak,
b) Taşınır işlem fişlerinin hazırlanması,
c) Mal-malzemelerin giriş ve çıkış kayıtlarının 
tutulması.

B.4. Bilgi İşlem Birimi
a) Belediye tüm birimlerinde bilgisayar arıza 
tespitlerinin yapılarak kısa sürede çözüme 
kavuşturmak,
b) Sistem yazılımı ve uygulama programları 
kontrollerini yapmak,
c) Donanım ve yazılımların bakımını yapmak,
d) Birimler arası ile�şim ve veri alışverişini sağlamak 
üzere İç Haberleşme Sistemi oluşturmak,
e) Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme 
doğrultusunda büyümesini sağlamak.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER

2021 yılında Müdürlüğümüzce Elektronik 
Belge Yöne�m Sistemi (EBYS) üzerinden; 
1252 adet gelen evrak, 595 adet giden 
evrak, 23 adet onay evrakı oluşturulmuştur.

Müdür

İhale Hazırlık

Birimi
Personel - 1

Doğrudan Temin

Piyasa Araş�rma Birimi
Personel - 4

ORGANİZAYON ŞEMASI

Taşınır Mal

Kayıt Kontrol Birimi
Personel - 1

Bilgi İşlem

Birimi
Personel - 1

Çay Ocağı

Personel - 1

HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Hizmet Alanı

Büro çalışma alanı toplamı 

Depo  

İhale Odası

Sistem Odası

Toplam

Toplam Alan

100 m2

150 m2

30 m2

10 m2

290  m2

İNSAN KAYNAKLARI
İs�hdam Şekline Göre Görevlendirilen
Akademik Personel Sayısı

Kadro Ünvanı

Memur

Sözleşmeli

İşçi

TOPLAM

Sayı

3

1

4

8

Ÿ Anali�k Programı
Ÿ Seminerler ve Eği�mler
Ÿ Kamu İhale Kurumu Sitesi ve diğer mevzuat siteleri
Ÿ Web sitemiz, 
Ÿ Telefon, Data ve internet

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Cinsi

Masaüstü Bilgisayar

Fotokopi Makinesi + Tarayıcı + Yazıcı

Adedi

8

3

HARCAMA BİRİMİNİN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİ
Ÿ Performans ve kalite ölçülerinin geliş�rilmesi,
Ÿ Op�mal ve ortak ih�yaçların belirlendiği mal ve 

hizmet alımlarının birleş�rilerek yapılması,
Ÿ Müdürlüklerin ih�yacı olan mal ve hizmetlerle 

ilgili geniş kapsamlı piyasa araş�rması yapılarak, 
kaliteli mal veya hizme�n en uygun bedelle temini 
ve tasarruf miktarının maksimize edilmesi,

Ÿ Ödenek, ihale ve ayniyata ilişkin işlemlerin, 
b i l g i s a y a r  o t o m a s y o n  p r o g r a m ı  i l e 
gerçekleş�rilmesi,

Ÿ Çağın gerek�rdiği hizmet ve kalite standardına 
ulaş�rılması ve daha ileri seviyede hizme�n 
sağlanabilmesi amacıyla tüm çalışmaların 
yürütülmesi

E-TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER
Ÿ Belediyemiz hizmet birimlerinin ih�yaçlarının 

istenilen zaman ve şekilde yapılması, maliye�n 
minimum, kaliteyi maksimum seviyede tutmak�r.

Ÿ Yerel Kaynakların etkin temini,
Ÿ Kaynakların etkin / verimli kullanımı,
Ÿ Birimler arası ve birim içi koordinasyon,
Ÿ İnternet’in geliş�rilmesi,
Ÿ İle�şim kanallarından etkin yararlanma,
Ÿ İle�şim stratejisinin planlanması,
Ÿ İle�şim yöne�minde çok başlılığın giderilmesi,
Ÿ Ortak çalışmalarda koordinasyonun sağlanması,
Ÿ Birimlere lojis�k destek sağlanması,
Ÿ Birimlerin ih�yaçlarını karşılarken öncelikli 

hedefimiz kaynakların etkin, verimli, kaliteli ve 
şeffaf bir şekilde tamamlanmasını sağlayarak 
maksimum hizme� sunmak�r.

HEDEFLER
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TEKNİK DONANIM
Ÿ Network Altyapısının Oluşturulması
Ÿ Yeni Teknolojilerin Takibi
Ÿ Bilgisayar ve Parçalarının Temini
Ÿ Yedekleme ve Bilgi Güvenliği
Ÿ Son Kullanıcı Desteği
NETWORK ALT YAPISI
Ÿ Gigabit Network Ağı
E-BELEDİYE HİZMETLERİ
Ÿ Borç Ödeme, Borç Sorgulama, Beyan Görme, 

Sokak Rayiç Değerlerini Öğrenme, Bilgi Edinme, 
Ruhsat Başvurusu

Ÿ E-Devlet Hizmetleri Entegrasyonu.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ
Ÿ Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi
Ÿ Kent Rehberi
WEB & DESTEK HİZMETLERİ
Ÿ Yazılım Geliş�rme
Ÿ WEB Hizmetleri
Ÿ E-Posta Hizmetleri
Ÿ SSL Ser�fikası
Ÿ Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi
Ÿ Kent Rehberi
BİLGİ SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ
Ÿ BerqNET Bq100 Firewall
Ÿ Eset Endpoint Security An�virus

BELEDİYE YAZILIMLARI
Ÿ MIS (Yöne�m Bilgi Sistemi)
Ÿ EBYS (Elektronik Belge Yöne�m Sistemi)
Ÿ E-Proje (Elektronik Proje Yazılım)
PROJELER
Sistem 
Ÿ Sistemin sürekliliğini sağlamak ve kalitesini 

ar�rmak için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
E-Belediye Projesi
Ÿ Kurumumuzda; İçişleri Bakanlığı e-Belediye 

Sistemine geçilerek başta EBYS modülü 
kullanılmakta olup, diğer modüllere geçiş 
çalışmaları yürütülmektedir.

E-İhale (Elektronik İhale)
Ÿ Belediyemiz adına her türlü alım işinde, aşamalı 

olarak elektronik ihale uygulamasına geçilmesi 
planlanmaktadır.

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ   FAALİYETİ
GEMLİK BELEDİYESİ 2021 YILI MÜDÜRLÜK TEKLİF 
HARCAMA LİSTESİ
2021 yılında Belediyemiz birimlerine ait mal, 
hizmet ve yapım işleri olmak üzere toplam 958 
adet, 14.588.455,09-TL. (KDV hariç) tutarında, 
4734 sayılı Yasanın 3/a, 3/e,22/a,b,c,d maddeleri 
usulü alım yapılmış�r.

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ FAALİYETLERİ
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07.10.2021 tarihli ihale 11.02.2021 tarihli ihale

Hamidiye Mahallesi Arsa İhalesi

Kurşunlu ve Muratoba Mahalleleri Dükkan Kiralama İhalesi

Kurşunlu Mahallesi Arsa İhalesi

Haydariye ve Kumla Mahallesi Taşınmaz, Tarla Kira İhalesi

Umurbey Mahallesi Arsa İhalesi

Kurşunlu Mahallesi Arsa İhalesi

Cihatlı Mahallesi 21 Adet Daire Kiralama İhalesi

Cihatlı ve Yeni Mahalle 64 Adet Konut İhalesi

Odun Sa�ş İhalesi

Tahsis Edilen

11.02.2021

17.06.2021

01.07.2021

19.08.2021

19.08.2021

09.09.2021

07.10.2021

18.11.2021

16.12.2021

İhale Tanımı

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 YILI 2886 SAYILI D.İ.K. GEREĞİ YAPILAN İHALELER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sıra No
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İs�nad Duvarı Yapım İhalesi Meydanlar, Muhtarlıklar Tadilat İhalesi

Parke Taşı Alım İhalesi Yaşlı Konuk Evi ve Kreş Yemek Hizme� İhalesi

Yeşil Alanlarda Otoma�k Sulama Yapım İhalesi Akaryakıt Ürünleri Alım İhalesi

Kilitli Beton, Parke Taşı Alım İhalesi Kentsel Tasarım Proje Hizmet Alım İhalesi
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A-MİSYON VE VİZYON
MİSYON: Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, 
Belediyemizin Kurumsal Arşivi ile Evrak kayıt ve 
Takip sistemini en verimli şekilde çalış�rarak 
kurumsal iş leyişimizi  üstün standartlarda 
gerçekleş�rmek�r.
V İ Z YO N :  Ya s a l  y e t k i   v e   g ö r e v l e r i m i z  
doğrultusunda güler  yüzlü  çalışanlarla hızlı ve 
verimli bir şekilde  hizmet sunmak.

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
1) Belediye Meclisi ile ilgili görevleri.
2) Belediye Encümeni ile ilgili görevleri
3) Genel Evrak ile ilgili görevleri 
4) Arşiv ile ilgili görevleri 
1-) Belediye Meclisi ile ilgili görevleri:
Ÿ Belediyemiz birimlerinden gönderilen, yasa, 

tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye 
Meclisinde görüşülüp karar alınmak üzere 
Belediye Başkanlığından havaleli konuları 
gündem maddesi olarak hazırlayıp, meclis 
başkan l ığ ına  sunmak,  mec l i s  top lan� 
gündemini   belediye mecl is  üyelerine 
ulaş�rmak.  

Ÿ Belediye Meclisi  ve ih�sas  komisyonlarının 
çalışmalarına yardımcı olmak, karar ve 
raporlarını yazmak.

Ÿ Meclis toplan� tutanaklarını hazırlamak, bu 
tutanakları bir dosyada saklamak ve incelemeye 
hazır bulundurmak.

Ÿ Meclis Üyelerinin, meclis toplan�larına 
devamlılıklarını belirlemek üzere meclis 
başkanlığınca tutulan puantaj cetvelini 
saklamak.

Ÿ Meclis toplan�sı bi�kten sonra alınan kararları 
meclis başkanı ve meclis ka�plerine imzalatmak 
ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. 
maddesine göre Belediye Başkanı tara�ndan 
yeniden görüşülmek üzere meclise iade 
edilmeyen, Bütçe ve İmar ile ilgili Kararları 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya 
göndermek. 

Ÿ Alınan Meclis kararlarını meclis karar de�erine 
yazmak  ve  Meclis Başkanı ile Meclis Ka�plerine 
imzalatmak. 

Ÿ Belediye Meclis üyelerinin meclis toplan�sına 
ka�ldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı 
bilgi yazısını yazarak, gereği için Özel Kalem 

Müdürlüğüne göndermek. 
Ÿ Büyükşehir Belediyesinin onayından sonra 

gelen meclis kararlarının birer nüshasını 
arşivlemek ve gereği için ilgili müdürlüğe 
göndermek.

2-) Belediye Encümeni  ile ilgili görevleri:
Ÿ B e l e d i ye m i z  b i r i m l e r i n i n  E n c ü m e n d e 

görüşülmek üzere Belediye Başkanından 
havaleli gönderilen konularını, gündem 
maddesi olarak Encümene sunmak.

Ÿ 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine 
göre ha�ada 1 gün toplanan Belediye 
Encümenin in  a lmış  o lduğu  karar lar ın 
yazılmasını, arşivlenmesini ve ilgili birimlere 
gönderilmesini sağlamak. 

Ÿ Encümence alınan kararları, Encümen karar 
de�erine yazmak,  me�n haline ge�rilen  
karar lar ı  Encümen Başkanı  ve üyelere 
imzalatmak.

Ÿ Belediye Encümen üyelerinin,   encümen 
toplan�sına ka�ldıkları her  gün  için  ödenecek  
huzur hakkı bilgi yazısını yazarak, gereği için Özel 
Kalem Müdürlüğüne göndermek. 

3-) Genel Evrakın çalışma esasları: 
Ÿ Gelen Yazılar: Belediye Başkanlığına gelen her 

çeşit yazının, ilgili personel tara�ndan teslim 
alınması. 

Ÿ Havale edileceği birimin tespit edilmesi için 
ge l e n  ya z ı l a r ı n  Ya z ı  İ ş l e r i  M ü d ü r ü n e 
gönderilmesi.

Ÿ Gelen evrakların taranarak Evrak Kayıt 
Sistemine yüklenmesi.

Ÿ Konusu i�bariyle birden çok birimi ilgilendiren 
ya z ı l a r ı n ,  ço ğa l � l a ra k  i l g i l i  b i r i m l e re 
gönderilmesi. 

Ÿ Gizlilik dereceli yazıların sadece Yazı İşleri 
Müdürü tara�ndan açılması, daha sonra ilgili 
Başkan Yardımcısı tara�ndan havalesinin 
yapılması.

Ÿ Giden Yazılar: Birime ait yazılar; Kamu Kurumu, 
Kuruluş ve vatandaşlara gönderilecek tüm 
yazışmalar görevli personel tara�ndan çıkış 
numarası verildikten sonra taranıp sisteme 
yüklenerek, kurye veya posta yoluyla gönderilir. 

4-)Arşiv ile ilgili görevleri: 
Ÿ B i r i m e  a i t  t ü m  e v r a k  v e  k a r a r l a r ı n 

arşivlenmesini sağlamak. 
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C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı: 
Müdürlüğümüz; Belediyemiz Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin 2. ka�nda hizmet vermektedir.
Müdürlüğümüze bağlı Evlendirme Memurluğu 
Belediye Katlı Otopark ‘ın 2.ka�nda hizmet 
vermektedir.
Müdürlüğümüze bağlı İlan Memurluğu, Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin 2.ka�nda hizmet vermektedir.
2- Teşkilat Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Bilgi kaynaklarımız;
Ÿ 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
Ÿ 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
Ÿ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği,
Ÿ İlgili bütün mevzuat,

Teknoloji Kaynaklarımız;
Ÿ Müdürlüğümüzde; İnternet bağlan�lı 6 adet 

bilgisayar, 1 adet Laptop, 1 adet yazıcı, 2 tarayıcı 
ile hizmet vermektedir.

Ÿ Müdürlüğümüze bağlı Evlendirme Memurluğu; 
İnternet bağlan�lı 3 adet bilgisayar 2 adet yazıcı 
ile hizmet vermektedir.

B- FAALİYET BİLGİLERİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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1 Müdür - 1 Memur

4 Büro İşçisi

Evlendirme Memurluğu

1 Memur - 3 Büro İşçisi

A– BELEDİYE  MECLİS ÇALIŞMALARI:
Yapılacak olan Meclis toplan�larına ait gündem yerel basın, Belediye internet sitesi ve anons yoluyla ilan 
edilmekte, Whatsapp yoluyla ve kağıt ortamında imza karşılığı Meclis Üyelerine ulaş�rılmaktadır. Gündem 
konularına ait evraklar dosya haline ge�rilerek Mecliste grubu bulunan siyasi par�lere imza karşılığı 
(toplan�dan en az 3 gün önce) teslim edilmektedir.
Belediye Meclisimizin 2021 Yılına ait Toplan� ve Karar sayıları;

5393 sayılı Belediye 
Kanunu ile 3194 İmar 
Kanunu ve ilgili 
mevzua�n verdiği yetki 
ve sınırlar çerçevesinde,  
01.01.2021 – 
31.12.2021 tarihleri 
arasında Belediye 
Meclisimiz, 23 Olağan 
toplan� yapmış ve bu 
toplan�larda 182 adet 
Meclis Kararı almış�r. 
Bu kararların aylara 
dağılımı aşağıdaki 
gibidir. 
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Müdürlüğümüz görevleri arasında bulunan; Gemlik 
Belediye Meclisi tara�ndan seçilen İh�sas 
Komisyonlarının görev süresi olan bir yıl boyunca 
sekretaryasını yürütme, hazırlanan raporların 
yazılmasını ve par� gruplarına ulaş�rılmasını 
sağlama, daha sonra meclisten çıkan kararları 
yazıp, ilgili Müdürlüklere, Büyükşehir Belediyesine 

ve İlçe Kaymakamlığı’na gönderilmesi ve bu 
kararların Meclis de�erine kaydetme işlemleri 
yapılmış�r.
Meclis Toplan�ları esnasındaki konuşmalar kayda 
alınıp daha sonra me�n haline ge�rilerek Meclis 
Ka�p üyelerine imzala�lmakta ve meclis toplan� 
ses kayıtları ile birlikte muhafaza edilmektedir.                

B–)  BELEDİYE ENCÜMEN ÇALIŞMALARI
5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar 
Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu ve mer-i mevzua�n verdiği yetki ve  
sorumluluklar  içinde  çalışmalarını  sürdüren 
Gemlik   Belediye  Encümenimiz,  Perşembe günü 
ha�ada 1  gün,  Saat 09:30 ‘da toplanmaktadır.
Encümen Kararı alınmak üzere dairesince sevk 

edilen evraklar, Müdürlüğümüzce Encümen 
gündemine alınır ve toplan�da alınan kararlar 
yazılıp Encümen Üyelerine imzala�larak ilgili 
birimlere zimmetle gönderilir.
2021 yılında Belediye Encümenimiz 01.01.2021 – 
31.12.2021 tarihleri arasında 51 toplan� yapmış ve 
bu oturumlarda 739 adet Karar almış olup, bu 
kararların aylara dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kararların Daireye

Gönderildiği Tarih
Meclis Toplan� Tarihi

Kararların

Kesinleş�ği Tarih
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Ocak

Ocak

Şubat

Şubat

Mart

Mart

Nisan

Nisan

Mayıs

Mayıs

Haziran

Haziran

Temmuz

Ağustos

Ağustos

Eylül

Eylül

Ekim

Ekim

Kasım

Kasım

Aralık

Aralık

Aralık

08.01.2021

21.01.2021

05.02.2021

12.02.2021

------

12.03.2021

13.04.2021

19.04.2021

------

02.06.2021

09.06.2021

14.06.2021

11.08.2021

13.08.2021

13.09.2021

13.09.2021

13.10.2021

13.10.2021

28.10.2021

11.11.2021

11.11.2021

------

15.12.2021

12.01.2021

21.01.2021

05.02.2021

12.02.2021

------

15.03.2021

14.04.2021

19.04.2021

------

01.06.2021

09.06.2021

15.06.2021

11.08.2021

13.08.2021

14.09.2021

14.09.2021

22.10.2021

04.11.2021

04.11.2021

11.11.2021

16.11.2021

------

15.12.2021

06.01.2021

11.01.2021

03.02.2021

08.02.2021

03.03.2021

08.03.2021

07.04.2021

12.04.2021

17.05.2021

21.05.2021

02.06.2021

07.06.2021

04.08.2021

09.08.2021

01.09.2021

06.09.2021

06.10.2021

11.10.2021

22.10.2021

03.11.2021

08.11.2021

03.12.2021

08.12.2021

Temmuz Ayında Meclis Ta�l Edilmiş�r



EKİM ARALIK

NİSAN HAZİRAN

TEMMUZ EYLÜL

MAYIS

AĞUSTOS

KASIM

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

2021 Yılı Encümen Toplan� ve Karar Cetveli

2021 yılı Encümen Toplan� ve Karar Sayıları

TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI

51
739

4

34

5

77

4

51

4

58

Toplan� Sayısı

Karar Sayısı

Toplan� Sayısı

Karar Sayısı

Toplan� Sayısı

Karar Sayısı

Toplan� Sayısı

Karar Sayısı

Toplan� Sayısı

Karar Sayısı

Toplan� Sayısı

Karar Sayısı

Toplan� Sayısı

Karar Sayısı

Toplan� Sayısı

Karar Sayısı

Toplan� Sayısı

Karar Sayısı

Toplan� Sayısı

Karar Sayısı

Toplan� Sayısı

Karar Sayısı

Toplan� Sayısı

Karar Sayısı

4

60

3

30

5

52

4

116

4

55

4

53

5

52

5

101
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C –  EVRAK KAYIT ÇALIŞMALARI
HİZMET MASASI : 
Belediyemize,  Kağıt Ortamında 
Gelen Evraklar ile Elektronik 
Belge Yöne�m Sistemi (EBYS) 
‘yle gelen her türlü resmi evrak, 
dilekçe vs. Müdürlüğümüz 
t a r a � n d a n  k a y d a  a l ı n ı p 
taranmak sure�yle sisteme 
yüklenmekte ve işlem yapılmak 
üzere ilgili Müdürlüklere havale 
edilmektedir.
 01.01.2021 – 31.12.2021 
tarihleri arasında Resmi Kurum 
ve Kurum dışından gelerek 
Müdürlüklere havale edilen, 
Gelen Evrakların sayılarının 
dağılımı aşağıdaki gibidir.

B- FAALİYET BİLGİLERİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Belediye Başkan Yardımcısı 1
Belediye Başkan Yardımcısı 2
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Emlak ve İs�mlak Müdürlüğü
Enerji Yöne�m Birimi
Fen İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Kültür İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ruhsat ve Dene�m Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
GEMTAŞ Gemlik İnş. Taahhüt Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü
Te�iş Kurulu Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü

01.01.2021 – 31.12.2021 Tarihleri arasında Müdürlüklere Havale Edilen Evrak Sayıları
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01.01.2021 – 31.12.2021 Tarihleri arasında Müdürlüklere
Giden Evrak Sayılarının Cetveli



189
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01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında; Bakanlıklar, Valilik, Resmi Kurum ve Kuruluşlara, Belediyemizin 
Müdürlükleri ve Birimleri tara�ndan gönderilen tüm yazışmalar; Elektronik Belge Yöne�m Sistemi (EBYS) 
‘yle Kağıt Ortamında Posta ile Giden Evrakların sayılarının dağılımı aşağıdaki gibidir.  
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2021 Yılı Posta ile Giden Evrakların Sayısı
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Yazı İşleri Müdürlüğümüzün ve Müdürlüğümüze bağlı Evlendirme Memurluğunun; 
01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında; (Meclis Çalışmaları, Encümen Çalışmaları, Evlendirme 
Memurluğunun Çalışmaları, Bakanlıklar, Valilik, Resmi Kurum ve Kuruluşlara, Belediyemizin 
Müdürlüklerine,   Birimlerine   ve   vatandaşlara   gönderilen   tüm  yazışmalar.) Giden  Evrak  Kayıt  Sayısı;  
Onay + Giden Yazılar olmak üzere toplam 791 ade�r. Bunların dağılımı aşağıdaki gibidir. 

GİDEN EVRAK

Yazı İşleri Müdürlüğümüzün ve Müdürlüğümüze bağlı Evlendirme Memurluğunun;
01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında; (Bakanlıklar, Valilik, Resmi Kurum ve Kuruluşlar v.b. gelen tüm 
yazılar) Gelen Evrak Kayıt Sayısı 1405 ade�r. Bunların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ÿ Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca; 2021 
yılı içinde işlemi yapılan toplam 768 adet 
başvuru yapılmış olup; bu yıl içerisinde 2020 
yılında yapılan başvurulardan 2021 yılına 
devreden 1 adet nikah başvurusu da dahil olmak 
ü ze re  to p l a m d a  7 5 0  a d e t  n i ka h  a kd i 
gerçekleşmiş�r. 2021 yılı içerisinde 5 adet nikah 
gün saat verilip, kütüğe işlenmiş ancak çi�lerin 

verilen gün ve saa�e özel nedenlerden dolayı 
belediyemiz nikah salonuna gelmemeleri 
sebebiyle iptal edilmiş�r. Ayrıca 2021 yılı 
içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı 11 adet 
evlenme başvurusu, başvuru yapan çi�ler 
tara�ndan iptal edilmiş�r. 2021 yılında 2 adet 
evlenme başvuru dosyası ise 2022 yılına 
devretmiş�r. 

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU
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41
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762

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs

Haziran
Temmuz
Ağustos

Eylül
Ekim

Kasım
Aralık

TOPLAMI:
GENEL TOPLAM: 791

AYLAR ONAY GİDEN YAZILAR

Müdürlüğümüze bağlı Evlendirme Memurluğu: 
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Ÿ 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arası yapılan 
müracaat sonrası  750 adet dosyalar ın 
tamamlanması ne�cesinde;  Ocak ayı 20,  Şubat 
ayı 16, Mart ayı 45, Nisan ayı 35, Mayıs ayı 24, 
Haziran ayı 113, Temmuz ayı 131, Ağustos ayı 
152, Eylül ayı 82, Ekim ayı 56, Kasım ayı  40, 
Aralık ayı 36 olmak üzere toplam 750 adet nikah 
akdi gerçekleşmiş�r.

Ÿ (13.09.2021 tarihinden i�baren gerçekleşen 
normal evliliklerin tescili ar�k Belediyemiz 
Evlendirme Memurluğu tara�ndan yapılmaya 
başlanmış olup, bu tarihten i�baren sadece 

yabanc ı  ev l i l i k ler in  tesc i l i  i ç in  Nüfus 
Müdürlüğüne evlilik bildirimi yapılmış�r. 2021 
yılında toplamda gerçekleşen 750 adet nikah  
akdinin 159 ‘unun (13.09.2021 tarihi i�bariyle) 
tescili Evlenme Memurluğumuz tara�ndan 
yapılmış olup, 591 ‘inin tescili için ise İlçe Nüfus 
Müdürlüğü’ne evlilik bildirimi gönderilmiş�r.

Ÿ Belediyemiz Evlendirme Memurluğumuz 
tara�ndan; Dönemi içerisinde gerçekleşen 
evlenme adedi ve Dönemi içerisinde verilen Aile 
Cüzdanı adedi aşağıdaki gibidir.

Ay
Yabancı Kadın

ile Evlilik

Normal

Evlilik

Yabancı Erkek

ile Evlilik

İki Yabancının

Evlenmesi

Toplam

Evlilik

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

TOPLAM

.
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1
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2

4
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1

2

1

1

1
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750

20

14
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33
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127

150

80

49
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32

718

Aylık Evlilik toplamı

B- FAALİYET BİLGİLERİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

D- DİĞER HUSUSLAR
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A-  İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Müdürlüğümüzün tüm işlemlerinin (Meclis 
Kararları kayıt sistemi, Komisyon raporları kayıt 
sistemi, Encümen Kararları kayıt sistemi, evrak kayıt 
sistemi, arşiv sistemi) bilgisayar ortamında eksiksiz 
yapılması ve kanunların verdiği diğer görevlerin 
yerine ge�rilmesi.

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 
Temel poli�kamız; Müdürlüğümüze bağlı tüm 
personelimizin i lgi l i  yasalar çerçevesinde 
donanımlı, pozi�f düşünen, üretken, ka�lımcı, 
araş�rma yeteneğine sahip olması, Belediyemize 
bağlı  birimlerle ve diğer Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarıyla uyumlu çalışmasıdır.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Ÿ Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tara�ndan 
kıyılan 750 nikah akdinden 718 ‘i T.C. uyruklu 
kadın ile T.C. uyruklu erkek çi�lerin evliliği, 19’u 
yabancı uyruklu kadın ile T.C. uyruklu erkek 
çi�lerin evliliği, 4'ü yabancı uyruklu erkek ile T.C. 
uyruklu kadın çi�lerin evliliği ve 9 ‘u yabancı 
uyruklu erkek ile yabancı uyruklu kadın çi�lerin 
evliliği olarak kayıtlara geçmiş�r.

Ÿ Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tara�ndan 
şehir dışında nikah akdi yapacak 4 çi�e evlenme 
izin belgesi düzenlenmiş�r.  

Ÿ Belediyemize ait 50 kişilik nikah salonunda ta�l 
günlerinde 58 çi�in nikah akdi yapılmış�r.
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B- FAALİYET BİLGİLERİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

I- GENEL BİLGİLER
A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI
Özel Kalem Müdürlüğü, Belediyenin amaçları, 
prensip ve poli�kaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i 
mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği 
esaslar ile Üst Yöne�min talimatları doğrultusunda; 
Başkanın çalışma programını düzenlemek, protokol 
işlerini yürütmek, çeşitli toplan�lar ter�p etmek, 
Belediye'ye ziyaret için gelen temsilci  ve 
misafirlerin ağırlanması için gerekli düzenlemeleri 
yapmak, temsil ve ağırlama işlemlerini yapmak, 
kendisine in�kal eden haberleri ve bilgileri 
süzgeçten geçirerek en seri şekilde başkana ve 
ilgil i lerine ulaş�rmak, gerekli  ista�s�k ve 
raporlamaları yapmak, Başkan tara�ndan yapılacak 
sunumlarda ilgili birimlerden verileri alarak gerekli 
haz ır l ık lar ı  yapmak,  Başkanın ve Başkan 
Yardımcılarının, üst yöne�me danışmanlık hizme� 
verenlerin, Üst yöne�min Yöne�ci Asistanlarının ve 
Makam Şoförlerinin çalışmalarını takip etmek, 
ulaşım hizmetlerini yürütmek, birimi bünyesinde 
etk in  b i r  yaz ı şma ve  dosya lama s i stemi 
oluşturmakla yükümlüdür.

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER
1 – Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüz iş ve işlemleri Belediyemiz ana 
hizmet binasından yürütülmekte olup, hizmetlerin 
ifa edildiği birimler Özel Kalem Müdürü odası, 
Başkanlık Sekreteri odası, Özel Kalem Müdürlüğü 
Kalemi odasıdır.
2 – Örgüt Yapısı
Özel Kalem Müdürlüğü 05.11.2014 tarihli ve 
2014/415 Gemlik Belediye Meclis kararı ile 
kurulmuştur. 
Müdürlüğümüz direk Başkanlık Makamına bağlı 
olup, Özel Kalem Müdürlüğünün kontrolünde 
Başkanlık Sekretarya, Özel Kalem Müdürlüğü 
Kalemi, Araç Sevk İdare olmak üzere 3 (üç) adet 
birim bulunmaktadır.

Teşkilat Yapısı
Ÿ Belediye Başkanı
Ÿ Özel Kalem Müdürü
Ÿ Sekretarya
Ÿ Müdürlük Kalemi
Ÿ Araç Sevk-İdare

4 - İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüzde 31.12.2021 tarihi i�bariyle 
görev yapan personel sayısı aşağıya çıkarılmış�r.

5 - Yöne�m ve İç Kontrol Sistemi
Kurumumuz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemler 
13.07.2005 Tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede 
Yayımlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 Sayılı 
Kamu Mali Yöne�mi ve Kontrol Kanunu ile diğer 
i l g i l i  m e v z u a t  h ü k ü m l e r i  ç e r ç e v e s i n d e 
yapılmaktadır. 

2021 YILI DEMİRBAŞ VE KİRALIK ARAÇ LİSTESİ

Araç Cinsi

Otobüs

Binek

Toplam

Miktarı

5

4

9

ALT YAPI VE DONANIMLARI TABLOSU

Masaüstü PC

Monitör 

Yazıcı

Fax

Klavye

Telefon

Müdürlüğümüzce ANALİTİK Yazılım

Programı kullanılmaktadır.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAĞI SAYISI

MÜDÜR 

MEMUR

İŞÇİ

GEMTAŞ

TOPLAM

1

1

12

6

21
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B- FAALİYET BİLGİLERİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürü; 
Birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine 
ge�rilmesinden üst yöne�me karşı sorumludur. 
Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve 
işlemlerinin etkili, süratli, verimli ve doğru 
yürütülmesinden, stratejik plan ve performans 
programındaki hedeflerin gerçekleş�rilmesinden, 
birimi ile ilgili işlemleri yerine ge�rirken kurumun 
genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre 
çalışılmasından sorumludur.
Birimiyle ilgili toplan�lara ka�lır, birim içinde 
düzenli ve planlı toplan�lar yapılmasını sağlar. 
Görevlerini yerine ge�rirken birim içi ve diğer 
birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını 
sağlar. Yeterli sayı ve nitelikte personel is�hdamını, 
personelin eği�mini ve ye�ş�rilmelerini sağlayacak 
çalışmalar yapar. Astlarının performansını 
periyodik olarak değerlendirir, biriminde moral 
mo�vasyon ve performansı ar�rıcı çalışmalar 
yapar.
Harcama yetkilisi olarak, her yıl iş ve işlemlerinin 
amaçlara, iyi mali yöne�m ilkelerine, kontrol 
düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde 
gerçekleş�rildiğini içeren iç kontrol güvence 
beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına 
ekler. 

II – AMAÇ ve HEDEFLER 
A – MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ ve HEDEFLERİ
Özel Kalem Müdürlüğü Kurum İçi Yöne�m 
Hizmetlerinin Sunumunda Verimliliği Ar�rmak 
amac ı  doğru l tusunda;  Tedar ik  Süreç ler i 
iyileş�rilerek, işlem sürelerini kısaltmayı, Halkın 
Belediye karar ve uygulamalarına etkin şekilde 
ka�lımını sağlamayı ve Hizmet Sunumlarının 
paydaşların beklen�lerini karşılayacak şekilde etkin 
hale ge�rmeyi hedeflemektedir.
B – TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER
Özel Kalem Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye 
Kanunu,  5018 Sayılı Kamu Mali Yöne�mi ve Kontrol 
Kanunu, 657 Sayılı DMK, 4857 Sayılı İş Kanunu, 237 
Sayılı Taşıt Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre iş ve 
işlemlerini yürütmektedir.  
Toplam kalite yöne�mi anlayışında;
Tüm personeli çözüm sürecine katmak ve ekip ruhu 
ile çalışarak, kendimizle yarışarak sürekli daha iyiyi 
aramak,
Sahip olduğumuz her türlü kamu malı hizmet 

malzemesini verimli kullanmak,
Personelimizin tüm özlük haklarını koruyup 
geliş�rerek kaliteli hizmet üre�mi için sürekli 
kendilerini yenilemelerini ve gelişen teknolojiden 
yararlanmalarını sağlamak temel poli�kasıdır.

I I  -  F A A L İ Y E T L E R E  İ L İ Ş K İ N  B İ L G İ  v e 
DEĞERLENDİRMELER 
PERFORMANS BİLGİLERİ 
1 – Faaliyet ve Proje Bilgileri
Ÿ Belediye Başkanının, Belediye Meclisi Encümeni 

ve diğer hizmet birimleri ile hızlı ve  e t k i n 
ile�şimi sağlanmış�r. İlçenin her kesiminden ve 
kurumundan gerekli olan, talep edilen bilgiler, 
veri ler sağlanarak, Belediye Başkanına 
sunulmuştur. 

Ÿ Belediye Başkan ve Başkan Yardımcılarının aynı 
zamanda Belediyenin çeşitli birimlerinde 
çalışan personelin telefon görüşmelerini, 
belediye birimleri arasında ve dış kurumlar ile 
koordinasyon kurarak, ile�şimleri sağlanmış�r. 

Ÿ Belediye  Başkanımız ın  yaz ı l ı  ve  söz lü 
talimatlarının ilgililere ulaş�rılması takibi ve 
sonuçlandırılarak dönüşleri sağlanmış�r.

Ÿ B e l e d i y e  B a ş ka n ı n a  u l a ş m a k  i s t e y e n 
vatandaşların istek ve talepleri alınarak, 
Belediye Başkanına rapor edilmiş�r. Talep ve 
şikâyetler değerlendirilerek kurumumuzu 
ilgilendirenler çözüme kavuşturulurken, diğer 
kurum ve kuruluşlarla ilgili olanlar ilgili yerlere 
ile�lerek takibi yapılmış�r.

Ÿ Belediyemizin organize e�ği tüm etkinliklerde 
diğer birimlerle koordinasyon sağlanarak, ön 
hazırlıktan gerçekleş�rmeye kadar tüm 
aşamalarda etkin görev üstlenilmiş�r.   

Ÿ Başkanımızın yoğun programı sebebiyle 
ka�lamadığı tören ve toplan�lara Başkanlık 
Makamı adına gerekli telgraf, mesaj, çelenk ya 
da çiçek gönderilmiş�r.

Ÿ Başkanlık tara�ndan organize edilen toplan� ve 
davetlerle ilgili resmî prosedürün sağlanması ve 
belediye bütçesinden yapılacak Temsil, 
Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine ve 
diğer yasal mevzuata uygun olarak giderlerin 
yapılması sağlanmış�r.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU



194

B- FAALİYET BİLGİLERİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ÿ Belediye Başkanının, Başkan Yardımcıları ve 
Meclis Üyelerinin yurt içi - yurt dışı eği�m 
faaliyetlerine ka�lımı gerçekleş�rilmiş, gelen 
misafirlere Belediye Başkanı adına ev sahipliği 
yapılmış�r. 

Ÿ D i n i  ve  Re s m i  B ay ra m l a rd a  B e l e d i ye 
Başkanl ığının ev sahipl iğinde protokol 
Bayramlaşması  bir imimiz önderl iğ inde 
gerçekleş�rilmiş�r.

Ÿ Dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları gibi 
birçok kurum ve kuruluşun Belediye Başkanıyla 
görüşme talepleri ivedilikle değerlendirilerek 
programlanmış�r. Başkanın yapmak istediği 
iade-i ziyaretler de programa alınarak ilgili 
kurum ve kuruluşlara ziyaretlerin gerçekleşmesi 
sağlanmış�r.

Ÿ Çeşitli spor dallarında ilçe, il ve ülke genelinde 
yapılan yarışmalarda derece alan sporculara 
Belediye Meclis kararına is�naden ödül 
verilmiş�r.

Ÿ Yazı İşleri Müdürlüğü, Beyaz Masa ve diğer 
Müdürlüklerden gelen resmi yazılar ve 
dilekçeler kayıt al�na alınmakta ve takibi 
yapılarak kanunda belirlenen süre içerisinde 
cevap verilmesi sağlamış�r.

Ÿ M ü d ü r l ü ğ ü m ü z d e  i s � h d a m  e d i l e n 
personellerin personel özlük dosya işlemleri 
(Senelik izin, sosyal izinler, Maaş Tahakkuk, vb.), 
fazla mesai olurları, puantaj işlemleri ile hizmet 
alımı ihaleleri kapsamında çalışan personellerin 
puantaj işlemleri yürütülmüştür.

Ÿ Müdürlüğümüzde beceri eği�mi alan stajyer 
ö ğ r e n c i l e r i n  t a k i b i ,  b i r i m l e r  a r a s ı 
yönlendirilmesi yapılmış ve puantaj işlemleri 
yürütülmüştür.

Ÿ Diğer Müdürlüklerden, Müdürlüğümüze gelen 
tüm evrakların kabulü yapılarak, yazışmalarının 
yapılmasın sağlanmış�r.

Ÿ Aylık bütçe harcama takibi ve kontrolü 
sağlanmış�r.

Ÿ Başkanlık Makamından gelen talimatlar ve 
talepler doğrultusunda 2021 yılında 45 adet 
talep yapılmış�r.

Ÿ Belediye birimleri arasında koordinasyon 
kurarak Belediye Başkanının ve Başkan 
Yard ımcı lar ın ın  hava le  e�ği  evrak  ve 
talimatların birimlere ulaşması sağlanarak, 
sonuçları Belediye Başkan'ına arz edilmiş�r.

Ÿ Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren 2'si 
motorsiklet  olmak üzere 15 adet araç 
bulunmaktadır. Müdürlüğümüze kurum içinden 
ve kurum dışından yapılan araç taleplerine 
is�naden, Merkez Garaj Amirliğinin onayı ile 24 
adet araç görevlendirmesi yapılmış�r.

Ÿ Araçların sevk ve idaresi ile ilgili her türlü iş ve 
işlemler takip edilmiş, ceza işlemleri, fenni 
muayene, sigorta ve servis kontrolleri yapılmış 
ve kayıtları tutulmuştur. 

Ÿ Araçların devir ve teslimleriyle ilgili işlemler 
yapılmış ve kayıtları tutulmuştur.

Ÿ Merkez garajda görevli personelin işe geliş ve 
gidişleri ile iş disiplinine uygun olarak çalışmaları 
takip edilmiş, fazla mesaiye kalacaklar tespit 
edilerek kontrolleri sağlanmış�r.

Ÿ Araçların iç, dış temizlikleri ve akaryakıt alımları 
yap�rılmış�r.

Ÿ Araçların otoma�k ödeme sistemi ( OGS-HGS ) 
ile ilgili işlerinin takibi sağlanmış�r.

Ÿ Araçlarla ilgili gelen şikâyetler cevaplandırılarak 
yetkililer bilgilendirilmiş�r.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU
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MİSYON
K ü l t ü r  S a n a t  v e  E ğ i � m  f a a l i y e t l e r i n i n 
zenginleşmesine destek veren çağdaş bir kent 
olmak. 
VİZYON 
Gemlik halkının kültürel ve sanatsal haya�na proje 
ve etkinliklerle canlılık kazandırmak, güzel 
sanatların bütün dallarında eği�m programları ve 
projeler hazırlamak, Türkiye’de kültür etkinlikleri 
ile tanınan örnek bir ilçe olmak.

GENEL BİLGİLER
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Müdürlük Yetkisi:
Kültür İşleri Müdürlüğü; 08.07.2019 tarih ve 
2019/191 sayılı Gemlik Belediye Meclisi Kararı ile 
kabul edilen ve yürürlüğe giren yönetmeliğinde 
sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye kanununa 
dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen 
tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya 
yetkilidir.
Müdürlüğün Sorumluluğu:
Kültür İşleri Müdürlüğü; Belediye Başkanınca ve 
Müdürlük Yönetmeliği ile tarif edilen görevler ile 
ilgili yasalarda belir�len görevleri yürütmekle 
sorumludur.

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:
1) Müdürlüğün görevleri şunlardır :
Gemlik Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Müdürlüğü; 
Gemlik Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve 
poli�kaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat 
v e  Ü s t  Yö n e � m i n  b e l i r l e y e c e ğ i  e s a s l a r 
çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve 
direk�fleri doğrultusunda, Belediyemizin hizmet 
alanı kapsamında bulunan mahallerde, kültürel 
ilişkilerin geliş�rilmesi ve kültürel değerlerin 
korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, 
bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurulu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, 
sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin ka�lımını 
sağlamak, kültürel programlar, belirli gün ve ha�a 
kutlamaları, anma programları, konferans, 
seminer, sempozyum, şenlik, fes�val, tanı�m, 
kültür, eği�m, kütüphane, e-kütüphanecilik, 
internet salonu, sanat,  meslek ve beceri 
kazandırma kursları, gençlik ve spor konularında 
hizmet vermek veya verdirmek, kültür ve tabiat 

varlıkları i le tarihi dokunun ve ilçe tarihi 
bakımından önem taşıyan mekânların korunmasını 
sağlamak, amatör spor kulüplerine destek ve 
a m a t ö r  s p o r c u l u ğ u  t e ş v i k  e t m e k  i ç i n 
organizasyonlar düzenlemek, başarılı sporcu ve 
okulları ödüllendirmek, ortak projeler üreterek 
ortak çalışma alanları oluşturmak, Gemlik 
Belediyesi'nin düzenleyeceği okul dışı eği�m 
çalışmalarını organize etmek, kendisine bağlı 
merkezler aracılığı ile tüm vatandaşlara yönelik 
kültürel alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler 
hazırlamaktan sorumludur. Bu işlemlerin kanun ve 
m e v z u a t a  u y g u n  o l a r a k  i c r a s ı  v e 
sonuçlandırılmasını sağlamak�r.

2) Kültür ve Sanat ile ilgili görevleri:
Ÿ Klasik, geleneksel ve çağdaş sanat akımlarının 

takip edilerek, ilçemizdeki sanat faaliyetlerinin 
millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak 
yürütülmesi ve yaygınlaş�rılması, vatandaşların 
bu yönde bilgi sahibi olması için gerekli 
çalışmaların yapılmasını sağlamak,

Ÿ Ulusal resim ve heykel sanatları ile geleneksel 
Türk süsleme ve el sanatlarının bilinirliliği ve 
y a y g ı n l a ş � r ı l m a s ı ,  ko l e k s i y o n l a r ı n ı n 
geliş�rilmesi çalışmalarını yapmak,

Ÿ Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve 
kültürel gelişme bakımından verimli olması için 
tedbirlerin alınmasını sağlamak, Kültür yayınları 
hazırlamak ve bas�rmak,

Ÿ Güzel sanatlar galerileri ile orkestra, koro, çalgı, 
ses ve halk oyunları topluluklarının, kurulması 
ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 
çalışmalarının yapılarak sonuçlandırılmasını 
sağlamak, müzik kursları açmak,

Ÿ İlçemizdeki korunması gerekli taşınır ve 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının, 
ko r u n m a s ı n ı ,  d e ğ e r l e n d i r i l m e s i n i  v e 
tanı�lmasını sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını 
önleyici tedbirleri almak,

Ÿ Kültürümüzün gelişmesine iş�raki sağlamak için 
yeni kültür eserleri vermeyi teşvik edici ve 
destekleyici tedbirleri almak, ödüllü ulusal ve 
uluslararası yarışmalar düzenlemek,

Ÿ Tarihi, kültürel ve doğa güzellikleri ile bilinen 
yerlere, müze ve türbelere ve buna benzer 
yerlere ziyaret programları düzenlemek,
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Ÿ Millî varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında 
tanıtmak amacıyla film gösterileri ve fes�valler 
düzenlemek veya desteklemek,

Ÿ Tiyatronun ilçemizde yaygınlaşmasını sağlamak, 
�yatro gösterileri düzenlemek, Belediye 
Tiyatrosu oluşumunu gerçekleş�rmek,

Ÿ Oyun yazan, �yatro yapan, klasik ve modern 
sentezler ortaya koyabilen herkese destek 
olmak, ödüllendirerek mo�ve etmek,

Ÿ Tiyatro sevgisinin artması için gereken her türlü 
imkânı sağlamak,

Ÿ Öğrenci lere yönelik i lköğre�m, l ise ve 
yükseköğre�m öğrencilerinin başarılarını 
ar�rmak için destek sağlayıcı  projeler 
geliş�rmek ve uygulamak,

Ÿ Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle 
desteklemek,

Ÿ Toplumda kültür bilincinin geliş�rilmesi 
amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

Ÿ Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş 
kişiler için anma törenleri, önemli gün ve 
ha�alara ait etkinlikler düzenlemek, ulusal ve 
uluslararası ha�alarda etkinlikler düzenlemek, 
diğer kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak, 
ayr ıca  i şb ir l iğ i  i ç inde organizasyonlar 
düzenlenmesi  iş lemlerinin yapı lmasını 
sağlamak,

Ÿ İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve 
amatör çalışmalarına, fes�val, fuar, sergi, 
konser, dinle�, gösteri, panel, konferans, 
seminer ve çeşitli konulardaki toplan�larına 
mekân bulmalarını  sağlamak ve bu �p 
organizasyonları profesyonel kişiler, STK’lar ve 
kurumlarla birlikte gerçekleş�rmek, kitlelere 
duyurulmasını sağlamak,

Ÿ Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında: 
Konferanslar, Paneller, Açık oturumlar, 
Seminerler, Sergiler, Defileler, Mül�vizyon ve 
Dia gösterileri, Çeşitli konser ve gösteriler, 
Kültür-Sanat-Beceri Kazandırma ve Meslek 
edindirme Kursları, Tiyatro, Sinema Kursları ve 
Gösterileri, Halk Müziği ve Halk Oyunları 
Kursları ve Gösterileri, Türk sanat müziği 
kursları, çeşitli kampanya, fes�val, günler ve 
törenler düzenlemek, Belediye sınırları 
içerisinde çeşitli şenlikler ve fes�valler organize 
ederek, etkinliklerin verimli bir şekilde 
sonuçlanmasını sağlamak,

Ÿ Çok yönlü ve çok amaçlı hizmet binalarının, 
kültür evi, eği�m, kurs, bilgi evi ve etüt        
merkezlerinin her türlü işle�lmesi ile ilgili iş ve 
işlemlerini gerçekleş�rmek,

Ÿ Vatandaşların yararlanması  iç in kültür 
merkezleri, kütüphaneler ve bilgi evlerinin 
kurulması ve bunların idare ve ih�sas işlerinin 
düzenlenmesi ve yürütülmesi çalışmalarının 
yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,

Ÿ Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca idare 
olunan kütüphanelerin gerçek ve tüzel kişiler 
tara�ndan kurulan umuma açık kütüphanelerin 
idari, ilmi, teknik ve sosyal faaliyetlerinin 
d ü ze n l e n m e s i ,  g e r ç e k l e ş � r i l m e s i  v e 
geliş�rilmesine yardımcı olmak,

Ÿ Yurt içinde ve yurt dışında basılmış, okuyucuya 
faydalı yayınların, Türk kültürü ile ilgili yazma 
eser ve belgelerin ve diğer kütüphane 
malzemelerinin temin edilmesi, kütüphanelerin 
v e  b i l g i  e v l e r i n i n  ko l e k s i y o n l a r ı n ı n 
zenginleş�rilmesi çalışmalarının yapılmasını 
sağlamak,

Ÿ Yaşlılara, Engellilere, Gençlere, Öğrencilere, 
Kadınlara ve Çocuklara yönelik her türlü 
sanatsal, kültürel etkinlikleri yapmak, yap�rmak 
ve desteklemek, 

Ÿ Yurt içinde ve yurt dışında kardeş şehir 
i l i ş k i l e r i n i  d ü ze n l e m e k ,  ka rd e ş  ş e h i r 
protokollerini düzenlemek, ken�mizin tarihi, 
ekonomik, kültürel, demografik yapılarına 
uygun yeni kardeş şehir ilişkileri kurmak, 

Ÿ Kardeş şehirlerimizin yapmış olduğu fes�val, 
bayram günleri vs organizasyonlara ka�larak 
kültürümüzü tanıtmak ve kültür alışverişine 
katkı sağlamak,

Ÿ K a r d e ş  ş e h i r l e r i m i z  i l e  y a p ı l a n 
organizasyonlarda kendi kültürlerini tanıtmak 
için ilçemizi ziyarete gelen misafirler için  gerekli 
programları yapıp onları İlçemiz kültürüne 
yakışır bir şekilde ağırlanmasını sağlamak,

Ÿ Kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde yurt içi ve 
yurt dışında yapılan kültürel çalışmalarda 
belediyemiz tara�ndan gönderilen ekiplerin iş 
ve işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde takip 
etmek,
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3) Spor  Faaliyetleri ile ilgili görevleri:
Ÿ Sağlıklı yaşam ve sağlıklı toplum için halkın her 

kesiminin spora teşvik edilmesi, yaşam boyu 
spor yapma bilincinin kazandırılması, spor 
kültürünün tüm Gemliklilere aşılanması 
a m a c ı y l a  ç a l ı ş m a l a r  ya p m a k  ve  s p o r 
merkezlerinin bu amaç yönünde iş ve işlemlerini 
gerçekleş�rmek,

Ÿ Öğrencilere yönelik kamplar, spor�f ve kültürel 
etkinlikler düzenlemek, yaz ve kış spor okulları 
açmak,

Ÿ İlçe halkına spor yapma imkânı sağlamak, 
spor�f hizmetleri sürdürmek, verimliliği 
ar�rmak,

Ÿ Kentlinin yaşam biçimlerinin renklendirilmesi, 
çeşitlendirilmesi ve geliş�rilmesi amacı ile 
spor�f organizasyonlar düzenlenmesini 
sağlamak,

Ÿ Ken�e spor bilincinin oluşturulması, spora 
gerekli özenin gösterilmesi için spor kulüpleri, 
kamu kurumları ve sivil toplum kurumları ile 
beraber gerekli projeleri yapmak ve uygulamak,

Ÿ Spor tesislerinin etkin, verimli ve düzenli şekilde 
kullanımını sağlamak, 

Ÿ Spor tesislerinde yapılan organizasyonların 
düzenini sağlamak,

Ÿ Belediyemize ait spor sahalarının devamlı 
olarak bakımlı, temiz ve hizmete hazır halde 
b u l u n d u r m a k ,  t e s i s l e r d e  b u l u n a n 
demirbaşların, malzeme ve araçların temiz, 
bakımlı, her zaman kullanılabilir şekilde 
bulundurmak,

Ÿ Yapılan organizasyonlarda sporun dostluk, 
kardeşlik, sevgi ve barışı ifade e�ği bilincini 
ilçemizde yaşayan çocuklarımıza, gençlerimize 
ve tüm halkımıza aşılamak, 

Ÿ Kamu kurumlar ile ulusal ve uluslararası 
müsabakalar yapmak, bunlarla ilgili tüm 
faa l iyet ler i  organize  etmek,  personel 
görevlendirmesini yapmak, her türlü sa�n alma 
(doğrudan temin, avans, açık ihale) işlemlerini 
gerçekleş�rmek, ödüllerini  belir lemek, 
dereceye girenlere ödüllerini vermek, hakem 
ücretlerini, jüri üyelerinin ücretlerini ödemek 
için iş ve işlemleri takip etmek, 

Ÿ Kurum içi spor�f müsabakalar düzenleyerek 
mo�vasyonu ar�rıcı etkinlikler düzenlemek,

Ÿ Ken�mizdeki kamu kurumları, dernekler, sivil 
toplum kuruluşları ile spor�f faaliyetler 

düzenlemek, organizasyonunu sağlamak, 
Ÿ İlçemizde sporun teşvik edilmesi, spor bilincinin 

daha da geliş�rilmesi için konferans, söyleşi, 
seminer, gösteriler düzenlemek,

Ÿ Amatör spor kulüplerine destek verilerek, 
başarılı sporculara, spor kulüplerine, okullara 
verilecek ödül ve yardımların organize 
edilmesini sağlamak, iş ve işlemlerini takip 
etmek,

Ÿ Amatör spor kulüpler inin ayni  yardım 
kapsamında ulaşım, konaklama ve iaşe 
i h � y a ç l a r ı n ı  e n c ü m e n  k a r a r ı  a l a r a k 
karşılanmasına yardımcı olmak, 

Ÿ İ lçede sporun desteklenmesi  amacıyla 
belediyeye verilecek desteklerin ve yardımların 
yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve meclis 
tara�ndan çıkarılan yönetmelik, yönerge vb. 
uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 

Ÿ Mer’i mevzua�n öngördüğü diğer görevler ile 
üst yöne�m tara�ndan verilen görevlerin icra 
edilmesini, yapılacak olan her türlü spor�f 
faaliyetlerin icrasını, organizasyonunu, spor 
tesislerinin bakımı, onarımı ve tüm sa�n alma 
işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde, belediye 
hiyerarşik yapısı içerisinde görevliler eliyle 
gerçekleş�rir. 

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI:
1) Kültür İşleri Müdürünün Görev Ve Yetkileri:
Ÿ Müdürlüğünün ve bağlı alt birimlerinin 

çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans 
Programı çerçevesinde koordine etmek,

Ÿ Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin 
mevzuata uygun olarak tam ve zamanında 
yapılmasını sağlamak,

Ÿ Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin 
amaçlara, malî yöne�m ilkelerine, kontrol 
düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde 
gerçekleş�rmek ve iç kontrol güvence beyanını 
düzenleyerek birim faaliyet raporlarına 
eklemek,

Ÿ Birimle ilgili mevzua�, yenilikleri, teknik 
gelişmeleri takip etmek ve ilgili mevzua�n tam 
ve zamanında uygulanmasını sağlamak,

Ÿ Bir im faa l iyet ler in in  per iyodik  o larak 
raporlanmasını sağlamak,
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Ÿ Üst yöne�mce istenen ve mevzuat ile öngörülen 
kurul ve komisyonlara ka�lmak ve/veya talep 
edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,

Ÿ Birimini temsilen toplan�lara ka�lmak, birim 
içinde düzenli ve planlı toplan�lar yapılmasını 
sağlamak,

Ÿ Görevlerini yerine ge�rirken birim içinde ve 
diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde 
çalışılmasını sağlamak,

Ÿ Yeterli sayı ve nitelikte personel is�hdamını, 
personelin görev dağılımını, personelin hizmet 
içi eği�mini ve görev niteliklerine uygun olarak 
ye�ş�rilmelerini sağlamak,

Ÿ Astlarının performansını periyodik olarak 
değerlendirerek biriminde moral, mo�vasyon 
ve performansı ar�rıcı çalışmalar yapmak,

Ÿ İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak 
çalışılmasını sağlamak,

Ÿ Üst yöne�m tara�ndan verilecek diğer görevleri 
yerine ge�rmek,

Ÿ Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, 
tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, 
te m i z l i ğ i n i  ve  gö reve  h a z ı r  d u r u m d a 
tutulmalarını sağlamak,

Ÿ Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, 
disiplin işlemlerini yürütmek,

Ÿ Birimiyle ilgili iç hizmet eği�mlerinin belli bir 
plan ve program dâhil inde yapılmasını 
sağlamak,

Ÿ Birimine ait faaliyet raporunu ve performans 
bilgilerini hazırlamak,

Ÿ İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş 
süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel 
tutulmasını sağlamak�r.

2) Kültür İşleri Müdürünün Sorumlulukları:
Ÿ Görev ve yetkileri çerçevesinde, idari ve mali 

işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru 
yürütülmesinden, Stratejik plan ve performans 
programındak i  müdür lük  hedefler in in 
gerçekleş�rilmesinden sorumludur,

Ÿ Müdür, yukarıda belir�len görevlerin tam ve 
zamanında yerine ge�rilmesini sağlama 
hususunda yetkili olup, Başkan ve Başkan 
Yardımcılarına karşı sorumludur.

3) Şef Veya Büro Sorumlusunun Görev, Yetki Ve 
Sorumlulukları:
Ÿ M ü d ü r l ü k te  gö re v l i  Ş efl e r  veya  b ü ro 

sorumluları, başında bulunduğu büroda yapılan 
tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, tam 

v e  z a m a n ı n d a  y a p ı l m a s ı n d a n  v e 
yap�rılmasından Müdüre ve üst yöne�me karşı 
sorumludur.

Ÿ Amirleri tara�ndan verilen diğer görevlerin de 
ifasını sağlarlar.

4) Memur ve işçi personelin görev, yetki ve 
sorumlulukları:
Ÿ M ü d ü r l ü k ç e  y a p ı l a n  g ö r e v  b ö l ü m ü 

çerçevesinde bağlı bulundukları Müdürün, 
Şeflerin veya büro sorumlularının verdiği tüm 
görevleri, iş ve işlemleri, tam ve zamanında 
yapmakla görevlidirler. Yap�kları işin günlük 
beyanı, yazılı olarak raporlaması gibi işleri de 
yaparlar.

Ÿ Tüm personel, çalışma düzenine uygun olarak iş 
ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde 
ya p ı l m a s ı  i l e  g ö re v  ge re ğ i  ke n d i s i n e 
zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve 
muhafazasından sorumludurlar.

5) Personelin çalışma düzeni: 
Ÿ Müdürlükte görevli tüm personel;
Ÿ Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki 

bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler, 
aç ık lama yapamaz lar,  kurumun evrak 
güvenliğini sağlarlar,

Ÿ Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit, adil 
ve iyi muamele yaparlar, iş ve işlemleri en seri 
şekilde yaparlar, kamu personeline uygun 
kıyafet, tutum ve davranışta olurlar, mesai ve 
disiplin kurallarına uyarlar.

Ÿ Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve 
hediyelerini kabul edemez ve bunlarla 
alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden 
borç para alamayacakları  gibi  borç da 
veremezler,

Ÿ Görev yap�ğı birimdeki resmi evrakları, bilgi ve 
belgeleri gereği gibi muhafaza ederler, Meclis, 
Encümen ve  Başkanl ık  yaz ı lar ı  ve  ek i 
dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer 
dışında kimseye bilgi veremezler,

Ÿ Mesai bi�minde masa üzerindeki evrakı dolap 
ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,

Ÿ Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile 
şahsen sorumlu olan personel, muhtelif 
sebepler ile görevinden ayrılması halinde, 
bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile 
devir ederler.
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TEŞKİLAT YAPISI:
PERSONEL DURUMU
Müdürlüğümüz;  2021 yılında 1 Müdür, 1 Veri 
kontrol işletmeni, 1 Eğitmen olmak   üzere  3 
Memur, 2 Sürekli İşçi ve 13  GEMTAŞ Hizmet Alımı 
Personeli olmak üzere  toplamda 18 Personel ile 
faaliyetlerini  gerçekleş�rmiş�r.

3-) MÜDÜRLÜK HİZMET BİRİMLERİ  VE
 FAALİYETLERİ:
3.1.  Kültür İşleri Müdürlüğü Merkez Büro İş ve 
İşlemleri:
Müdürlüğümüz tara�ndan 2021 yılı içerisinde, 
Belediye Kanunu  ve  yönetmeliğimiz i le 
üstlendiğimiz  iş ve işlemler  ile ilgili olarak ;
Elektronik Bilgi Sisteminden havalesi yapılmış 
toplam 636 adet resmi evrak müdürlüğümüz 
kayıtlarına girilerek işlem yapılmış�r.
Müdürlük kaleminden; iş ve işlemlerin yürütülmesi 
amacıyla kurum içi ve kurum dışı olmak üzere; 
toplam 636 resmi evrak hazırlanarak, ilgililerine 
teslim edilmiş�r. Müdürlüğümüz zimme�nde 
bulunan evraklara zamanında cevap verilerek 
sonuçlandırılmış olup, 2021 yılına ait cevap 
bekleyen hiçbir evrak bulunmamaktadır.
Ayrıca; büro hizmetlerinin yürütülmesi esnasında 
2021 yılında yaklaşık olarak  6.000 civarında 
vatandaşımız ağırlanmış, talepleri ve  sorunlarıyla 
ilgilenilmiş, çözüm üre�lmiş�r. Tüm Müdürlüğe 
bağlı tüm hizmet birimlerinin koordinasyonu,  
kültürel ve sosyal etkinlik programlarının hazırlık ve 
u y g u l a m a l a r ı  m e r k e z  b ü r o  t a r a � n d a n 
yürütülmüştür.
İş ve işlemlerin yürütülmesiyle ilgili mal ve hizmet 
alımlarını karşılamak amacıyla Müdürlüğümüzce 
106 adet sa�n alma talebi işlemi sistem üzerinden 
girilmiş ve bütçe imkanlarımız doğrultusunda bu 
taleplerimizin 63 ade� sonuçlandırılmış olup, 
müdürlüğümüzce yapı lan tüm sa�n alma 
işlemlerine is�naden hazırlanan toplam 333 adet 
Ödeme Emri Belgesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 
ile�lerek ödeme işlemleri gerçekleş�rilmiş�r. 

3.2. Kültür Merkezleri ve Kültür Evleri:
a)Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi Faaliyetleri: 
Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi’nde; 2021 yılında 
pandemi kısıtlamaları sonrasın da örf adet ve 
geleneklerimizde yer alan taziye ağırlama, mevlit 
programlarında İlçe halkımız usulünce ağırlanarak 
ev sahipliği yapılmış�r.
2021 yılı içinde pandemi kurallarının müsaade 
e�ği çerçevede ve kısıtlamalar  bi�kten sonra 
Kültür Evi’nde gerçekleş�rilen toplam 33 adet 
programa, yaklaşık 6.500 dolayında vatandaşımız 
ka�lım sağlamış�r. Programların detayları 
aşağıdaki gibidir:

2019 YILI PERSONEL SAYISI

Memur

Sürekli İşçi

Hizmet Alımı

TOPLAM

3

2

13

18

PROGRAM ADI

Taziye ve Taziye Mevlidleri

Bebek Mevlidi

Resmi Kurumlara Tahsis

Genel Toplam 

PROGRAM SAYISI KATILIMCI SAYISI

1200

5200

100

6.500 Kişi

6

26

1

33
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b) Yunus Emre Kültür Merkezi Faaliyetleri: 
2021 yılı boyunca pandemi kurallarının müsaade e�ği çerçevede Belediye kültürel etkinlikleri yanı sıra, 
resmi tören ve programlar, nikâh töreni, okullarımız yılsonu gösteri ve provaları, özel �yatroların �yatro 
gösterimleri, İlçemizde faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşlarımızın çeşitli kültürel 
programları sahnelenmiş�r. Bu çerçevede gerçekleş�rilen programlar aşağıdaki gibidir:

PROGRAM ADI PROGRAM SAYISI KATILIMCI SAYISI

c) Amfi�yatro Merkezi Faaliyetleri: 
2021 yılında hizmete giren ve 2021 yılı boyunca pandemi kurallarının müsaade e�ği çerçevede  çeşitli 
Belediye kültürel etkinlikleri sahnelenmiş�r. Bu çerçevede gerçekleş�rilen programlar aşağıdaki gibidir:

PROGRAM ADI

Konser

Tiyatro

Sinema

Genel Toplam

2

5

5

12 Program

1.000

1.500

1.700

4.200 Kişi

PROGRAM SAYISI KATILIMCI SAYISI

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Nikah

Seminer

Okul Programları 

Resmi Tören ve Program 

Tiyatro 

Tiyatro Provaları 

Kentsel Dönüşüm Toplan�sı

Genel Toplam 

9

2

1

1

2

4

6

25 Program

1.350

130

200

250

250

80

300

2.560 Kişi
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d) Cemil Meriç Kültür Merkezi:
Sosyal Yaşam Merkezi Çok Amaçlı Salon’un yeniden inşa edilerek, modern çehresi ile İlçe Merkezinde 680 
kişilik kapasitesiyle, çok sayıda kültürel ve sanatsal programa ev sahipliği yapacak donanımda Cemil MERİÇ 
Kültür Merkezi Gemlik’in hizme�ne sunulmuş ve 2021 yılında pandemi kurallarının müsaade e�ği 
çerçevede birçok organizasyona ev sahipliği yapmış�r.

PROGRAM ADI PROGRAM SAYISI KATILIMCI SAYISI

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Online Konser

Nikah

Resmi Tören ve Program 

Seminer,Konferans,Söyleşi Şiir Dinle�si

Tiyatro 

Kongre

Ses Yarışması

Meclis Toplan�sı

Genel Toplam

7

35

5

32

14

2

4

25

124 Program

-

5.250

2.000

11.200

8.400

1.200

1.480

1.250

30.780 Kişi
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3.3. Gemlik Belediyesi Halk Kütüphanesi Faaliyetleri:
İlçe Halk Kütüphanemiz; pandemi döneminde ha�anın beş günü pandemi sonrasında ha�anın al�  günü 
(Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma-) 08.00-20.00 saatleri arasında Gemlik Belediyesi Ömer 
Kahraman Ek Hizmet Binası 1.ka�nda hizmet vermektedir.
2021 yılı içinde; 418 yeni üye kaydı işlemi yapılarak 31.12.2021 tarihi i�barıyla toplamda 3.381 üye sayısına 
ulaşan kütüphanemizde kayıtlı demirbaş sayımız 24.317 adet kitap�r.
2021 yılı içerisinde evlere ödünç verme sistemiyle 1.573 adet kitabımızdan 650 üyemiz is�fade etmiş�r. 
Yine bu yıl içerisinde Gemlik İlçe Halk Kütüphanemizi; okuma,  kitap alışverişi, etüt çalışması ve araş�rma 
maksadıyla toplamda 14.300 vatandaşımız ziyaret etmiş olup, kütüphanemizin 16 bilgisayarlık laboratuvar 
bölümü toplam 3.900 ak�f kullanıcı tara�ndan kullanılarak amacına hizmet etmiş�r.
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3.5.Gemlik Belediyesi Futbol Sahaları Faaliyetleri:
Spor bilincinin ilçemiz gençleri arasında yaygınlaşması ve yerleşmesi, amatör spor kulüplerimizin 
desteklenmesi, öncelikli olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla tanışarak zararlı alışkanlıklardan 
uzak durmaları, sağlıklı nesiller ye�şmesine destek olunması hedefleriyle Belediyemize ait olan futbol 
sahalarımızı ha�anın yedi günü spor kulüplerimizin, derneklerimizin ve okullarımızın futbol takımlarının 
antrenman çalışmaları ve müsabakaları için kullanımına pandemi kurallarının müsaade e�ği çerçevede 
sunulmaktadır. 
Müdürlüğümüz bünyesinde;

PROGRAM ADI

ANTRENMAN  

MÜSABAKA

ETKİNLİK-SOSYAL AKTİVİTE

Genel Toplam 

100

14

124

238 Program

3.600

4.000

3.228

10.828 Kişi

PROGRAM SAYISI KATILIMCI SAYISI

Umurbey Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 

PROGRAM ADI

ANTRENMAN  

ÖZEL GRUP MAÇLARI

Genel Toplam 

72

280

352 Program

936

3.920

4.856 Kişi

PROGRAM SAYISI KATILIMCI SAYISI

İlçe Suni Çim Saha
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4.KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE 2021 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
BELEDİYE HİZMETLERİ VE FAALİYETLER 
4.1 KÜLTÜREL ve SANATSAL FAALİYETLER ile PROJELER HİZMET DÖKÜMÜ:
A) 2021 Yılı Kültür Programları Şenlik, Fes�val ve Destek Verilen Programlar:
2021 yılında da Müdürlüğümüzce; İlçe sakinlerimizin kültürel ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan; 
kentlilik bilinci, şehir kültürü ve aidiyet bilincinin yerleşmesi, ken�n ve kültürünün tanı�lması, zararlı 
alışkanlıklardan korunan ve bilinçli özgüvenli nesiller ye�ş�rilmesi, her türlü eği�m, sanat ve spor 
faaliye�ne destek verilebilmesi, aile ve toplumsal değerler ile milli ve manevi duyguların gelişmesi, birlik ve 
beraberliğin özendirilmesi yönünde, sosyal ve kültürel unsurları içinde barındıran panel, seminer, söyleşi, 
sempozyum, �yatro, sinema, konser, şenlik, fes�val ve fuar gibi kültürel ve sosyal etkinlikler,  resmi tören 
ve program organizasyonları halkımızın beğenisine sunulmuştur.
Bizzat Belediyemizce gerçekleş�rilen programlarımızın yanı sıra;  başta Kent Konseyi Başkanlığı olmak 
üzere, kamu kurum ve kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 
içinde ken�n dinamikleri de göz önünde bulundurularak, bütçe imkânları doğrultusunda gerçekleş�rilen 
etkinliklerimizin sayısal verileri aşağıdaki gibidir.

PROGRAM ADI

13

33

19

7

24

4

7

1

2

110 Program

5.200

13.200

97.800

8.400

14.400

1.400

3.640

45.000

300

189.340 Kişi

PROGRAM SAYISI KATILIMCI SAYISI

Belirli Gün ve Ha�alarda Yapılan Tören ve Etkinlikler

Söyleşi, Konferans, Panel, Seminer

Şiir Dinle�si vb.

Konser(THM, TSM ve POP)

Halk Oyunları,  Dans gösterisi, Bando Gösterimi

ve Mehteran Programları

Tiyatro, Sinema vb. Sahne Gösterileri

Sergi ve Kermes Programları

Yarışmalar, İnterak�f Etkinlik ve Organizasyonlar

Fes�val

Yemek Organizasyonları

TOPLAM

2021 YILI GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAM VE ORGANİZASYONLARIN SAYISAL VERİLERİ

Yukarıda envanteri çıkarılmış olan programların belli başlılarına ait arşivimizden seçilmiş 
fotoğraflar aşağıda sunulmuştur.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU



208

B- FAALİYET BİLGİLERİ
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU



209

B- FAALİYET BİLGİLERİ
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU



B- FAALİYET BİLGİLERİ
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

210

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU



211

B- FAALİYET BİLGİLERİ
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU



212

B- FAALİYET BİLGİLERİ
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU



213

B- FAALİYET BİLGİLERİ
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU



214

B- FAALİYET BİLGİLERİ
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU



Gemlik Zey�ni’ni hak e�ği noktaya çıkarabilmek, 
üre�cilerimizin ve tüccarlarımızın emeklerinin 
korunması için alınmış olan “Gemlik Zey�ni”  
coğrafi işaret belgesine dikkat çekebilmek 
amacıyla;  10-11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenen  
Gemlik Zey�n Fes�vali’nin bu yıl 6’ıncısını 
gerçekleş�rdik. Kardeş Şehirlerimizden Romanya 
Navodari Belediyesi resmi  heye� ve halk oyunları 
ekipleri  ka�lmışlardır.
Fes�valde 30 adet zey�n üre�cisi ve el emeği 
üre�cisi standı kurulmuştur.
10 Eylül’de  başlayan fes�val programları  
çerçevesinde 1. Gün; Gemlik Belediye Bandosu, 
Gemlikli zey�nciler ve Gemlik’te bulunan STK’lar 
eşliğiyle yapılan coşkulu bir kortej yürüyüşüyle 
başlayan ardından fes�val alanına konuşlandırılan 
zey�n stantlarının ziyaretleri gerçekleş�rilmiş�r. 
Tüm gün süren  çocuk etkinlikleri ile devam etmiş 
olup çocuklarımızın da Fes�val sevincine ortak 
olmaları sağlanmış�r. Fes�valin 1.Gününde 
programlar  “Yerel Yöne�mlerde Tarım Poli�kaları 
ve Koopera�fçilik” konferansıyla devam etmiş olup 

Halk oyunları gösterileri ve 1. Gün finalinde 
“Sanatçı Ekin UZUNLAR Konseri” programı ile sona 
ermiş�r.
Fes�valin 2. Günü olan 11 Eylül tarihinde, Gemlik 
Kurtuluş Töreni ve çelenk sunma programı sonrası 
2. Gününde de çocuklarımız için Boyama  ve Oyun 
Hamuru Etkinlikleri, Kukla Yapımı, Şişme Oyun 
Grubu etkinlikleri, Animasyon etkinlikleri ve ödüllü 
yar ı şmalar ın  bu lunduğu  çocuk  etk in ler i 
düzenlenmiş�r. Küçükkumla Köy Meydanında 
“Zey�n Üre�minde Verimliliği Ar�rmak” isimli 
söyleşi programı ve aynı zamanda Amfi �yatro 
alanında “Nermin GÜL ile Zey�nli Lezzetler 
Atölyesi” düzenlenerek akabinde “Zey�nli Tatlar 
Yarışması” yapılmış�r. Gemlik Fes�val alanında “ En 
Güzel Bahçe Yarışması” ödül töreni düzenlenmiş 
olup vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirmesi 
amacıyla “ Zumba Dans Gösterisi” interak�f 
etkinliği ile devam ardından Fes�valin 2. Gün 
F i n a l i n d e  S a n a t ç ı  “ C e z a ”  K o n s e r i 
gerçekleş�rilmiş�r.
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6. Uluslararası Gemlik Zey�ni Fes�valinin 3. 
Gününde Çocuk Etkinlikleri ve Atölye çalışması 
programı gün boyu devam ederken aynı zamanda 
Umurbey Mahallesi Meydanında “Zey�nyağ 
Sabunu Yapımı Atölyesi”  düzenlenmiş olup, 
ardından Suna DUMANKAYA sunumu ile Zey�nle “ 
D o ğ a l  o l a r a k  G ü z e l s i n i z  ”   p r o g r a m ı 
gerçekleş�rilmiş�r. Çocuk etkinliklerinin gün 

boyunca devam e�ği fes�val final gününde “Zey�n 
ve Zey�n Yağlı Yemekler Yarışması” düzenlenmiş�r. 
Final akşamında özellikleri bakımından Gemlik’in 
en iyi zey�ninin ödüllendirilmesinin ardından 6. 
Uluslararası Gemlik Zey�ni Fes�vali  Final 
Konserinde Sanatçı Cengiz KURTOĞLU Konseri ile 
vatandaşlarımıza güzel bir fes�val gecesi programı 
sunulmuştur.
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İlçemizin  en önemli geçim kaynaklarından biri olan 
ve özelliğiyle  diğer bölge  zey�nlerinden ayrılan 
“Gemlik Zey�ni” ve Coğrafi İşarete dikkat çekmek, 
coğrafi işaret hakkında bölgesel ve ulusal  bilinci 
ar�rmak, İlçemizin  doğal, sanayi, tarihi, turis�k  
güzelliklerini  göz önüne sermek , “Gemlik 
Değerleri”   vurgusunu  ve birlikteliğini  başarılı  bir 
şekilde işleyerek  ulusal ve uluslararası  pla�ormda 
tanı�m ve temsil amacına hizmet etmek hedefiyle 
Bursa Fotoğraf Sanatları Derneği (BUFSAD) 
ortaklığıyla, 2021 Yılı sonunda “Değerleriyle 
Gemlik” 1.Fotoğraf Maratonu  düzenlenmiş�r. 
Yarışmanın tamamlanmasının ardından Türkiye'nin 
önemli fotoğraf sanatçılarının da aralarında 
bulunduğu jüri en iyi fotoğrafları seç�.
Gemlik Belediyesi ile Bursa Fotoğraf Sanatları 
Derneği (BUFSAD) ortaklığıyla düzenlenen 
“Değerleriyle Gemlik” 1. Fotoğraf Maratonu  
yarışmasına Konya’dan Gaziantep’e, Kocaeli’den 
Trabzon’a Türkiye’nin çeşitli illerinden 149 fotoğraf 
sanatçısı 588 fotoğraf ile ka�ldı. Fotoğraf 
sanatçılarından oluşan jürinin değerlendirdiği 

yüzlerce fotoğraf arasında Gemlik’in değerlerini en 
iyi yansıtan üç fotoğraf belirlendi. İki fotoğra�n 
mansiyon derecesi aldığı yarışmada 38 fotoğraf da 
sergilenmeye hak kazandı.
Gün Batarken adlı fotoğra�yla Hasan Uçar birinci, 
Liman fotoğra�yla Gülin Yiğiter ikinci, Asiye 
Teyzenin Balkabakları fotoğra�yla Esengül Alıcı 
üçüncü olurken Güne Saygıyla Başlama fotoğra�yla 
Şevki Karaca ve Kurşunlu Marina fotoğra�yla İsmail 
Hakkı Yalçın mansiyon dereceleri aldı.

“DEĞERLERİYLE GEMLİK” 1. FOTOĞRAF MARATONU 
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İlçemizin Kültürel etkinliklerinde önemli rol 
oynayan ve pandemi nedeniyle ara verdiğimiz 
sonuncusu  2019 yılı Temmuz ayında gerçekleşen 
“Gemlik Şahintepe Tırmanma Yarışları” bir kez daha 
Gemlik’te heyecan �r�nasına sebep oldu. Geçmiş 
yıllarda Avrupa Şampiyonası’na da ev sahipliği 
yapan Şahintepe Parkuru’ nda 4 farklı kategoride 34 

sürücü mücadele e�. Kumla Jandarma Karakolu 
önünden başlayan ve 7 kilometre uzunluğundaki 
parkurda 3 çıkış koşuldu. Kategori 1’de 6, Kategori 
2’de 6, Kategori 3’te 14 ve Kategori 4’te de 8 olmak 
üzere toplam 34 sürücünün mücadele e�ği 
yarışlara binlerce Gemlikli ka�lım sağladı.

GEMLİK ŞAHİNTEPE TIRMANMA YARIŞLARI
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Kültür İşleri Müdürlüğü olarak 2021 yılında bir ilke 
imza atarak gençlere yönelik kötü alışkanlıklardan 
uzaklaş�rmak birlik ve beraberliklerini ar�rmak 
toplum bilincini kazandırmak amacıyla Sosyal, 
kültürel ve spor�f etkinliklerin gerçekleş�ği; 9, 10, 
11 ve 12. sınıf öğrencilerinin ka�ldığı Gençlik 
Kampı, gruplar şeklinde ve  her grup 4 gece 5 gün 
sürmüştür. Narlı’da deniz kıyısında arkadaşlarıyla 
hoş vakit geçirirken uzman kadrolarca hazırlanan 

kamp programına da ka�lan gençler, yaz günlerini 
en iyi şekilde değerlendirme imkânı bulmuşlardır. 
Konaklama, yeme içme ve diğer tüm giderler 
Gemlik Belediyesi tara�ndan karşılanırken gençler 
tüm bu olanaklardan ücretsiz faydalanarak beş 
grup şeklinde gerçekleşen kamp süresince her bir 
grupta 50 genç yer alarak toplamda  250 gencimiz 
faydalanmış�r. 

GENÇLİK KAMPI
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6.Uluslararası Gemlik Zey�ni Fes�vali’nden kardeş 
şehirlerimizden Romanya Navodari Belediyesi 
resmi   heyet  ek ip ler i  40  yabanc ı  konuk 
konaklamalar ı  ve tüm ağır lama giderler i 
tara�mızdan karşılanmak üzere ağırlanmış�r. 
Belediyemizin geçmişte kardeş şehir ilişkisi tesis 
edilen; Romanya Navodari Belediyesi’ne dostluk 
bağlarımızın güçlenmesi, kültürel, sosyal ve 
toplumsal alanda işbirliğinin geliş�rilmesi, 
ilçemizin ve ülkemizin tanı�mına katkı sağlanması 

amacıyla; kendilerince yapılan kurtuluş günü 
kutlamalarına Gemlik Belediyesi’ni temsilen ka�lım 
sağlanmış�r. 
Romanya Navodari Belediyesi’ne; Belediye Meclis 
Üyeleri, Belediye Daire Müdürleri ve Basın 
Mensuplarından oluşan 22 kişilik heyetle Gemlik’in 
sahip olduğu kültürel, ekonomik değerler ile 
tanı�m çalışmaları gerçekleş�rilmiş, karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunulmuş, aynı zamanda kardeşlik 
ve dostluğumuzun temelleri sağlamlaş�rılmış�r.

YURT DIŞI  TANITIM ÇALIŞMALARI  VE KARDEŞ ŞEHİR  İLİŞKİLERİMİZ



C) Spora Destek Veren Hizmetler:
Gençlerimizin boş zamanlarını beden ve ruh 
sağlıklarını  koruyacak ve geliş�recek spor�f 
faaliyetler ile geçirmelerini özendirmek, zararlı 
alışkanlıklardan uzak tutulmaları bu sayede sağlıklı 
nesiller ye�ş�rilmesine katkı sunulması amacıyla; 
İlçemizde faaliyet  gösteren spor kulüplerimiz, 
okullarımızın çeşitli branşlardaki takımlarına 
yönelik  pandemi kuralları çerçevesinde ih�yaçları 
karşılanmış�r. 

Bu hizmetler kapsamında pandemi kuralları 
çerçevesinde uzun bir süre spor müsabakları ve 
antrenmanları kısıtlı olduğundan çoğu zaman 
kısıtlama olduğu için  2021 yılında; 
Gemlik Belediyesi Belediye Spor Kulübü talebi ve 
İlçemizdeki amatör spor kulüplerimiz ve  eği�m 
veren okullarımızın talepleri üzerine  tenis, futbol, 
voleybol, karate, atle�zm, satranç, basketbol vb. 
branşlarda yıl içindeki eksikleri giderilmiş�r.
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a) “Uğurlar Ola Mehmedim” Projesi:
2017 yılı Mayıs Ayı başı i�bariyle işlerlik kazanan 
“Uğurlar Ola Mehmedim” Projemiz ile gelenek ve 
görenek ler imiz in  devamı ,  dayan ışmanın 
ar�rılması, milli ve manevi değerlerimizin 
yaşa�lmasının desteklenmesi,   vatan hizme� için 
uğurlanacak gençlerimize destek verilmesi 
hedeflenmiş�r.
2020 Yıl ında toplam 169 Mehmetçiğimize 
Belediyemizde hazırlanan çeşitli hediyelerden 
(Kuran-ı Kerim, İlmihal, Bayrak, Havlu, Çorap) 
oluşan asker  çantaları teslim   edilerek görev 
yerlerine  uğurlanmış�r. 
 

b)“ Hoş Geldin Bebek” Projesi:
İlçemizde yeni dünyaya gelen bebeklerimize için  
“Hoş Geldin ” hediyesi olarak zıbın takımı ile bebek 
ba�aniyesi hediye edilerek toplumumuzdaki örf, 
adet ve geleneklerimizin devamı  sağlanırken, 
bebek sahibi olan  her bir  hemşerimizin  evleri tek 
tek ziyaret edilerek toplam 65 adet  zıbın takımı ve  
bebek ba�aniyesinden oluşan   hediye  pake� 
takdim edilmiş�r.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU
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Geleneksel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, ilçe 
sınırlarımız  içinde yaşayan, ih�yaç sahibi, engelli ve 
dezavantajlı koşullara sahip vatandaşlarımızın 
mağduriyetlerini gidermelerine yardımcı olmak, 
toplumsal eşitliğe hizmet  etmek, hemşerilerimiz 
a r a s ı n d a  y a r d ı m l a ş m a  v e  d a y a n ı ş m a y ı  
özendirmek, bu sayede birlik ve beraberliğimizi 
pekiş�rmek amacıyla   belediye mevzua� ve  bütçe 
imkanları  ölçüsünde farklı sosyal belediyecilik 
h i z m et l e r i n i  m ü d ü r l ü ğ ü m ü z  a ra c ı l ı ğ ı y l a 
sürdürmekteyiz.

A) SOSYAL YARDIMLAR, YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA    ORGANİZASYONLARI:
 a) Gıda Amaçlı Yardımlar: İlçemiz sınırları  ve 
Belediyemiz görev alanı  içinde yer alan mahalle ve 
köylerimizde, müdürlüğümüz tara�ndan birebir 
yürütülen incelemelere dayanarak,  Kaymakamlık  
ve Muhtarlıklar  işbirliğiyle  tespitleri  yapılan ve 
belediyemize müracaa�a bulunan ih�yaç sahibi 
vatandaşlarımıza 5 bin adet gıda kolisi dağı�lmış�r. 
Yine Muharrem Ayı sebebiyle 250 adet erzak kar� 
Gemlik Cemevi’ne teslim edilmiş�r. Toplam 40 
ih�yaç sahibi aileye mama desteği   verilmiş�r. 
Üre�ciye destek vermek amacıyla koopera�flerden 
belediye bütçesiyle alınan 5 ton meyve  ih�yaç 
sahiplerine dağı�ldı. Hayırseverlerce adaklık için 
b a ğ ı ş l a n a n  e t l e r  d e  2 2 4  i h � y a ç  s a h i b i 
vatandaşlarımıza ulaş�rıldı.
b) Sağlık Amaçlı Yardımları: Sağlık durumları 
dolayısıyla sağlık malzemesine ih�yaç duyan ancak 
karşılayacak  ekonomik güce sahip olmayan 
vatandaşlarımızın müracaatları; Sosyal Yardım 
Değerlendirme Komisyonu ve Encümen   kararları 
ile   müdürlüğümüz  tara�ndan cevaplandırılmış�r. 
2021 yılında müdürlüğümüzce; 11  vatandaşımıza 
akülü tekerlekli sandalye, işitme cihazı, hasta yatağı 
ve akülü tekerlekli sandalye aküsü teslim edilmiş�r.  
c) Eği�m ve Kırtasiye Yardımı: Gemlik Belediyesi 
2021 yılı sosyal hizmetler kapsamında, eği�m-
öğre�m dönemi öncesinde, ilçemiz sınırları 
içerisinde  15 ilkokulda  1.sınıfa başlayan 2000 
öğrenciye,ailelerin eği�m masraflarını minimum 
seviyelere indirebilmek ve öğrencilerin eşit 
şartlarla okul haya�na başlamaları amacıyla 
kırtasiye malzemeleri dağı�lmış�r. 
d) Dini Günma Organizasyonları:
2021 yılı içerisinde müdürlüğümüzce kandillerde 
çeşitli camilerde 7 bin 500 adet kandil simidi ve 

Muharrem ayı sebebiyle 2 bin 500 adet aşure 
vatandaşlarımıza  dağı�lmış�r.
 e)Toplu Sünnet Organizasyonu:
Belediyemize başvuran ve ih�yaç sahibi olduğu 
belirlenen ailelerin çocukları için 62 çocuğun 
sünnet işlemleri yapıldı. Toplam 62 çocuğumuzun 
sünnet kıyafetleri, hediyeleri ve sağlık hizmetleri 
belediyemizce karşılanmış�r. Tüm ailelerin 
ka�lımıyla gerçekleş�rilen organizasyonda yemekli 
düğün eğlencesi yapılmış�r.         

  
YÜRÜTÜLEN PROJELER:  
Kreş ve Gündüz Bakımevi: Gemlik Belediyesi Uğur 
Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi’ nde uzman 
eği�mcilerimizle çocuklarımıza en iyi hizme� 
sunmak için, 3-6 yaş grubu çocuklarımıza eği�m 
te m e l l e r i n i  o l u ş t u ra c a k  ş e k i l d e  h i z m e t 
vermektedir. Al� adet sını� olan, 70 öğrenci 
kapasiteli hizmet binamızda; uyku odası, açık kapalı 
oyun alanları, kum havuzu ve organik tarım alanı 
bulunmaktadır. Kreşimizde; İngilizce, müzik ve spor 
eği�mi dersleri de verilmektedir. Toplam 43 
öğrencimizin bulunduğu kreşimizde Sabah 
kahval�sı ,öğle yemeği ve ikindi kahval�sı olmak 
üzere  günde 3 öğün yemek  hizme�mizin yanında 
ücretsiz servis hizme� de verilmektedir. Pandemi 
s ü r e c i n d e  ö z v e r i y l e  ç a l ı ş a n  1 5  s a ğ l ı k 
çalışanlarımızın çocukları da kreşimizden ücretsiz 
faydalanmaktadır.
Engelsiz Montaj Atölyesi: Belediyemizin vizyon 
projelerinden bir tanesi olan Engelsiz Montaj 
Atölyemiz faaliyete başlamış olup özel eği�m 
bölümü mezunu olan  öğretmenimizin göze�minde 
eği�m alabildikleri ve montaj yap�kları bir hizmet 
merkezidir. Engelli bireylerin bir araya geldiği, hem 
sosyalleş�ği hem beceri kazandığı, hem de aile 
ekonomilerine katkı sağladıkları bu atölyede, 
fabrikalardan gönderilen üre�m parçalarının 
montajı yapılmaktadır. Atölyemizde ak�f olarak 
çalışan 8 gencimiz 2021 yılı içerisinde 3835 
parçanın montajını gerçekleş�rerek gelir elde 
etmiş�r.
Halk Market: Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, 
muhtaç ve dezavantajlı vatandaşlarımız için  
‘’Hiçbir Çocuk Yatağa Aç Girmeyecek’ hedefiyle 
açılan “Halk Market” ten 2021 yılında her ay olmak 
üzere 650 ih�yaç sahibi  vatandaşımız alışveriş 
yapmış�r.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU
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Engelsiz Taksi: Gemlik Belediyesi’nin, sosyal 
belediyeci l ik  anlayışı  i le hayata geçirdiği 
hizmetlerden biri de  Engelsiz Taksi projesidir. Özel 
eği�m uzmanı göze�minde, öncelikle tekerlekli 
sandalye kullanan engelli vatandaşlarımızın ulaşım 
hizmetleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 
Vatandaşlar ımız ın  öncel ik l i  o larak sağl ık 
kuruluşlarına gidiş gelişlerini, eği�m ve kamu 
binalarındaki işlerini halletmek amacıyla zorunlu 
ih�yaçları için kullandıkları Engelsiz Taksi’den 2021 
yılı içerisinde 545 kişi faydalanmış�r.
Yaşlı Konukevi: Yaşlı Konukevimizde sağlıklı 
yaşlılarımızın konaklayabileceği deniz manzarası ve 
yeşillikler içinde huzurlu ve güven dolu bir ortamda 
hizmet verilmektedir. Kurumumuzda; güvenlik 
görevlisi, hasta bakım personeli,  hizmet personeli, 
acil �p teknisyeni ,gerontolog (Yaşlı Uzmanı) 
,hemşire ve ha�ada 2 gün olmak üzere  uzman 
doktorumuz ile hizmet verilmektedir. Şu an 18 
konuğumuza hizmet veren tesisimizde; balkonlu 
yatak odaları, mu�ak, yemekhane, kütüphane, 
ak�vite odası ,  çamaşırhane ve kafeterya 
bulunmaktadır. Günde 3 ana öğün ve 2 ara öğün 
yemek hizme�nin yanında, kadın erkek kuaför ve 
kişisel bakım hizme�, oda temizliği, kıyafet temizliği   
personelimiz tara�ndan yapılmaktadır. 
Sevgi İzi Projesi: Ülkemizde çeşitli nedenlerden 
dolayı kaybolan zihinsel engelli, Alzheimer ve 
dezavantajlı vatandaşlarımızın bulunması amacıyla 
sosyal bir proje olarak başla�lan ‘’Sevgi İzi Projesi’’ 
ne destek olmak amacıyla düzenli olarak malzeme 
ve ekipman alımı yapılmaktadır. 2021 yılında 
toplam 90 vatandaşımıza sevgi izi yap�rılmış�r.

Elele Kadın İşgücünü Destekleme Birimi: Elele 
Kadın İşgücünü Destekleme Birimimizde 2 uzman 
eğitmen eşliğinde 19 kursiyer dokuma ve ahşap 
boyama ile takı tasarım kursu almaktadır.
İs�hdam Ofisi: İlçemizde  iş arayanlarla işverenleri 
buluşturmak ve is�hdama katkı sunmak amacıyla 
hayata geçirmiş olduğumuz İs�hdam Ofisimize 
2021 yılı içerisinde  615 kişi başvuru yapmış olup 
120 kişinin işe yerleş�rilmesi sağlanmış�r.
Ses Teknisyenliği Atölyesi: Gençlere ve öğrencilere 
y ö n e l i k  e ğ i � m  p r o j e l e r i  k a p s a m ı n d a 
Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan atölyemizin 
ih�yacı olan gerekli materyaller tedarik edilmiş 
olup 2022 yılı içerisinde faaliyete başlayacak�r.
Diğer Sosyal Hizmetler:
• 2021 yılı içerisinde belediyemize sosyal yardım 
talebi ile başvuran Bin 800 vatandaşımızdan Bin 
200 kişinin ev ziyaretleri yapılarak sosyal incelemesi 
sonuçlandırılmış�r.
• Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ile işbirliği 
protokolü çerçevesinde derneğin yapmış olduğu 
eği�m kursları için kırtasiye malzemesi ve sağlık 
malzemesi desteği verildi.
• Belediye Encümeni’nin kararına is�naden 
Engürücük Mahalle Muhtarlığı’na 2 adet salça 
makinesi alınmış�r. 
• Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerince çeşit l i  alanlarda kesi len ağaç 
p a r ç a l a r ı n d a n  e l d e  d i l e n  7 5 0  k g  o d u n 
müdürlüğümüzce tespit edilen ih�yaç sahibi 
vatandaşlara ulaş�rılmış�r.
•  İ l ç e  E m n i y e t  M ü d ü r l ü ğ ü  v e  Z a b ı t a 
Müdürlüğümüzce  GBT’si yapılan sokakta kalmış, 
kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın 
bel ir l i  süre konaklamaları  Belediyemizce 
sağlanmış�r. 
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Bebek Maması Dağı�mı2. El Ev Eşyası Yardımı

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU
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Halk Market

Sosyal İnceleme

Erzak Yardımı

Kırtasiye Se� Dağı�mı

Halk Market

Erzak Yardımı

Erzak Yardımı

Kırtasiye Se� Dağı�mı
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Engelsiz Taksi Hizme�

Engelsiz Montaj Atölyesi

Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi

Sevgi İzi Projesi

Engelsiz Taksi Hizme�

Engelsiz Montaj Atölyesi

Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi
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BİRİM MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU
İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü kontrolünde 
Memur Özlük Birimi, İşçi Özlük Birimi ve Eği�m 
Birimi bulunmaktadır. İnsan Kaynakları ve Eği�m 
Müdürlüğü’nün diğer Birim Müdürlükleriyle 
koordinasyonunu ilgili Belediye Başkan Yardımcısı 
Av. Mert DİMİLİ sağlamaktadır. 
Müdürlüğümüz 1 Birim Müdürü, 2 Memur 
personel ve 1 Gemtaş A.Ş. işçi personel olmak üzere 
toplam 4 personelle hizmet vermektedir. 
Müdürlüğümüz 98 Memur, 76 Daimi İşçi ve 28 Tam 
Zamanlı Sözleşmeli personel olmak üzere toplam 
202 personeline 2021 yılı içinde özlük işlemleri 
hizme� vermiş�r. Ayrıca Belediyemiz Şirke� olan 
GEMTAŞ A.Ş’ de görev yapan 336 İşçi personele 
yıllık izin, hastalık izni, kıdem tazmina� ödemesine 
ilişkin özlük işlemi verilmiş�r.

I-GENEL BİLGİLER 
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü 05.11.2014 
tarih ve 2014/415 sayılı Gemlik Belediye Meclis 
kararı ile kurulmuştur. 10.11.2014 tarihli ve 718 
sayılı olurlarıyla Belediye Başkan Yardımcısı Av. 
Mert DİMİLİ’ ye bağlanmış�r.
İnsan Kaynakları ve Eği�m
Müdürlüğünün Görevleri:
Gemlik Belediye Başkanlığının hizmet poli�kasını 
gerçek leş�rme amac ı  doğru l tu sunda  ve 
belirlenmiş olan personel poli�kası kapsamında 
mevzuatlar dâhilinde gerekli sayıda ve istenen 
yetenek ve beceri düzeyinde personel is�hdam 
edilmesini sağlar. 
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü’ 
nü örnek bir birim haline ge�rmek, çalışanlarımızın 

çalışma yaşamı ile ilgili sorunlarına kalıcı çözümler 
bularak, çalışma yaşamını daha yaşanabilir kılmak 
ve mo�vasyonu yüksek, özverili çalışanlar elde 
etmek, ih�yaç duyulduğu ölçüde kalifiye elaman 
alımı yaparak hizme�e kaliteyi ar�rmak, kaliteli 
hizmet için kaliteli personel man�ğı ile hizmet içi 
eği�m konusuna önem vermek, Belediyemizin 
İnsan Kaynakları Poli�kasını belirlemek ve birimi ile 
i lg i l i  Ka l i te  S i stem Dokümantasyonunun 
hazırlanmasına yardımcı olmak, İnsan Kaynakları 
Yöne�m Sistemini oluşturmak ve sürekliliğini 
sağlamak�r. Üst yöne�m tara�ndan verilen diğer 
görevleri yürütmek�r.
Personelin, hâlihazırda yap�ğı veya ileride yapacağı 
işlerin gereklerine (Kariyer Planlarına) ve 
Belediyenin personel poli�kasına uygun olarak, 
Müdürlüklerden gelen eği�m ih�yaç talepleri 
doğrultusunda, dönemsel bazda eği�m programı 
hazırlanmasını sağlamak.

1- Fiziksel Yapı
İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü “Hamidiye 
Mahallesi, Kuvayi Milliye Bulvarı Sosyal Yaşam 
Merkezi Gemlik –BURSA 16600” adresinde 2. 
ka�aki ofisinde Belediyemiz Memur, Sürekli İşçi, 
Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ve GEMTAŞ A.Ş. 
İşçi Personellerine hizmet vermektedir.

Hizmet Binası

Belediye Başkanı

Başkan Yardımcısı

Müdür

Personel

Bilgisayar

Yazıcı

Telefon

Faks

Gemlik Belediye Başkanlığı  - Sosyal Yaşam Merkezi

Mehmet Uğur SERTASLAN

Av. Mert DİMİLİ 

Nazan EROL

Tekin AKTEPE - Nazmiye ÖZKAN - Fevzi KARA 

6 Adet PC

1 Adet yazıcı 

0224 513 45 21-27-1125-1126 + 1 dış hat

0224 512 17 80

Organizasyon Şeması

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU
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B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler
1- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü’nde Anali�k, Perkotek P.D.K.S.(Personel Devam Kontrol Sistemi) 
bilgisayar programı kullanılmaktadır. 
2- İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

Nazan EROL

EĞİTİM BİRİMİ

Tekin AKTEPE - V.H.K.İ.
Nazmiye ÖZKAN - V.H.K.İ.

Fevzi KARA - İşçi

İŞÇİ ÖZLÜK BİRİMİ

Tekin AKTEPE - V.H.K.İ.
Nazmiye ÖZKAN - V.H.K.İ.

Fevzi KARA - İşçi

MEMUR ÖZLÜK BİRİMİ

Tekin AKTEPE - V.H.K.İ.
Nazmiye ÖZKAN - V.H.K.İ.

Fevzi KARA - İşçi

BELEDİYE BAŞKANI

Mehmet Uğur SERTASLAN

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Av. Mert DİMİLİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAĞI SAYISI

Birim Müdürü

Memur

İşçi

TOPLAM

1

2

1

4

İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE İLİŞKİN

DURUM ÇİZELGESİ

Memur Personel

Sözleşmeli Personel

Sürekli İşçi

GEMTAŞ İşçi

GENEL TOPLAM

98

28

76

336

538

%18

%5

%14

%63

%100

BİRİM MÜDÜRÜ
%25

MEMUR
%50

SÜREKLİ İŞÇİ
%14

SÖZLEŞMELİ
PERSONEL

%5

GEMTAŞ İŞÇİ
%63

MEMUR
PERSONEL

%18

MEMUR DOLU KADROLARI

UNVAN SINIFI DAĞILIMI

Genel İdari Hizmetler

Teknik Hizmetler

Sağlık Hizmetleri

Avukatlık Hizmetleri

Yardımcı Hizmetleri

TOPLAM

69

24

2

1

2

98

SAĞLIK HİZMETLERİ
%2

AVUKATLIK
HİZMETLERİ

%1

YARDIMCI
HİZMETLER

%2

GENEL İDARİ
HİZMETLER

%70

TEKNİK HİZMETLER
%25
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GEMTAŞ A.Ş. İŞÇİ
%25
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BAY
BAYAN
TOPLAM

77
21
98

%78
%22
%100

MEMUR PERSONEL
BAY
BAYAN
TOPLAM

57
19
76

%75
%25
%100

SÜREKLİ İŞÇİ
BAY
BAYAN
TOPLAM

18
10
28

%64
%36
%100

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

BAY
BAYAN
TOPLAM

1
0
1

%100
%0
%100

ÇALIŞAN HÜKÜMLÜ
BAY
BAYAN
TOPLAM

5
0
5

%100
%0
%100

ÇALIŞAN ENGELLİ PERSONEL
BAY
BAYAN
TOPLAM

283
53

336

%84
%16
%100

GEMTAŞ İŞÇİ

PERSONELİN BAY-BAYAN DAĞILIMINA GÖRE ÇİZELGESİ

M
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İŞ
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BAY
BAYAN

77
22

57
19

18
10

1
0

5
0

283
53

77

21

57

19 18
10 1 0 5 0

283

53

ÇALIŞAN PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
İlkokul Mezunu

2
35
0

171
208

STATÜSÜ
Memur
Sürekli İşçi
Sözleşmeli Personel
GEMTAŞ İşçi
Toplam

Lise Mezunu
22
22
0

72
116

Ön Lisans Mezunu
27
5
5

19
56

Lisans Mezunu
35
4

19
30
88

Y.Lisans Mezunu
11
0
4
1

16

Toplam
98
76
28

336
538

Ortaokul Mezunu
1

10
0

43
54

2021 YILI PERSONEL İSTATİSTİĞİ
01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü olarak 2192 adet Gelen 
Evraka ve 1128 adet Giden Evraka işlem yapılmış�r.
01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü olarak posta yolu ve 
şahsen başvuru ile 42 (Kırk İki) adet, mail (e-posta) yolu ile başvuru yapan 79 (Yetmiş Dokuz) adet iş 
başvurusu talebi cevaplandırılmış�r.
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2
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0
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1
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0

43
22

22

0
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27

5 5
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35

4

19 30
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0 4 1
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MEMUR

SÜREKLİ İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GEMTAŞ İŞÇİ
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STATÜSÜ

Memur

Sözleşmeli Personel

Sürekli İşçi

GEMTAŞ İşçi

Toplam

18-25

0

0

0

7

7

26-35

25

13

12

75

125

36-45

42

11

45

132

230

46-55

17

4

18

90

129

56-65

14

0

1

30

45

65+

0

0

0

2

2

TOPLAM

98

28

76

336

538

ÇALIŞAN PERSONELİN YAŞ ORTALAMALARINA GÖRE DAĞILIMI

MEMUR PERSONEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL

SÜREKLİ İŞÇİ GEMTAŞ İŞÇİ

%26

%43

%17

%14
%14

%39

%47

%16

%59

%24

%0 %22

%39%27

%9

%1

56-65

46-55

36-45

26-35

46-55

26-35

36-45

26-35

36-45

46-25

18-25
26-35

36-4546-55

56-65

65+
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Başkana Bağlı Müdürlükler

Başkan Yardımcısı (Memur)

Özel Kalem Müdürlüğü

Te�iş Kurulu Müdürlüğü

 

Başkan Yardımcısı Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK' e Bağlı Müdürlükler

Fen İşleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Emlak İs�mlak Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

 

Başkan Yardımcısı Cengiz GÜNEŞ'e Bağlı Müdürlükler

İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ruhsat ve Dene�m Müdürlüğü

Kültür İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Destek Hizmet Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Memur

0%

10%

0%

 

Memur

15%

3%

41%

25%

80%

 

Memur

100%

30%

33%

16%

11%

17%

58%

20%

43%

1%

51%

6%

Sürekli İşçi

0%

57%

0%

 

Sürekli İşçi

29%

10%

3%

63%

0%

 

Sürekli İşçi

0%

40%

67%

16%

11%

0%

33%

7%

43%

4%

5%

0%

Sözleşmeli

0%

5%

0%

 

Sözleşmeli

8%

10%

38%

0%

20%

 

Sözleşmeli

0%

0%

0%

0%

4%

50%

0%

0%

14%

0%

0%

0%

GEMTAŞ

0%

29%

0%

 

GEMTAŞ

47%

77%

17%

13%

0%

 

GEMTAŞ

0%

30%

0%

68%

75%

33%

8%

73%

0%

95%

44%

94%

Yüzde

5%

95%

0%

 

Yüzde

50%

21%

20%

6%

3%

 

Yüzde

1%

3%

1%

5%

8%

2%

7%

4%

2%

47%

17%

4%
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BELEDİYE BAŞKANINA BAĞLI MÜDÜRLÜKLER

BAŞKAN YARDIMCISI (MEMUR)

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTARLIKLAR VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
CENGİZ GÜNEŞ’E BAĞLI MÜDÜRLÜKLER

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
AV. MERT DİMİLİ’YE BAĞLI MÜDÜRLÜKLER

234

%95

%5

%63%29

%8
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225

%5

%6

%18

%49

%7
%9

%1
%2

%3

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
ZEYNEP AKIŞ SERİNTÜRK’E BAĞLI MÜDÜRLÜKLER

%50%22

%6

%21

%1
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BEM-BİR-SEN 

KAMU-SEN  

TÜM-BEL-SEN  

SENDİKAYA ÜYE OLMAYAN  

GENEL-İŞ-SEN (SÜREKLİ İŞÇİ)

GENEL TOPLAM

29

5

87

5

76

202

%14,36

%2,48

%43,07

%2,48

%37,62

%100

SENDİKALARA İLİŞKİN DURUM ÇİZELGESİ

(MEMUR-SÖZLEŞMELİ-SÜREKLİ İŞÇİ)

BEM-BİR-SEN

KAMU-SEN

TÜM-BEL-SEN

SENDİKAYA ÜYE OLMAYAN

29

5

87

5

126

%23

%4

%69

%4

%100

SENDİKALARA İLİŞKİN DURUM ÇİZELGESİ

(MEMUR-SÖZLEŞMELİ)
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TÜM-BEL-SEN

%69

KAMU-SEN

%4

BEM-BİR-SEN

%23

GENEL İŞ SENDİKASI

%100

GENEL İŞ-SEN

(SÜREKLİ İŞÇİ)

%37,62

BEM BİR-SEN

%14,36

KAMU SEN

%2,48

TÜM-BEL-SEN

%43,07

SENDİKAYA

ÜYE OLMAYAN

%2,48

SENDİKAYA

ÜYE OLMAYAN

%4

GENEL İŞ SENDİKASI 76 %100

%100

SENDİKALARA İLİŞKİN DURUM ÇİZELGESİ

(DAİMİ İŞÇİ)
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PERSONEL HAREKETLERİ
Sözleşmeli Personel Çalış�rılması
13.07.2005 Tarih ve 25874 nolu Resmi Gazetede 
Yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye 
Kanununun 49. maddesinin üç, dört ve beşinci 
�kralarına is�naden 2021 Yılı için düşünülen Kısmi 
ve Tam Zamanlı çalış�rılacak SÖZLEŞMELİ 
PERSONELLERİN çalış�rılmasına ilişkin 11/01/2021 
Tarih ve 2021/14 Sayılı Meclis Kararına is�naden:

27 Adet Tam Zamanlı
Sözleşmeli Personel çalış�rılmış�r.

Avukat - Tam Zamanlı  
Mimar - Tam Zamanlı 
Mühendis - Tam Zamanlı
Şehir Plancısı - Tam Zamanlı 
Peyzaj Mimarı - Tam Zamanlı
Veteriner Hekim - Tam Zamanlı
Eğitmen (Üniversite) - Tam Zamanlı
Eğitmen (Lise) - Tam Zamanlı
Tekniker - Tam Zamanlı
Teknisyen - Tam Zamanlı
Kameraman - Tam Zamanlı
Ekonomist - Tam Zamanlı
Programcı - Tam Zamanlı 

B- FAALİYET BİLGİLERİ
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2021 – 31.12.2021 Tarihleri Arasında Belediyemizden Ayrılan Memurların Listesi
ADI SOYADI

Hilmi DEMİREL

Celal CAN

Sami BEKİ

Ergün BALCI

Bekir ŞAHİNGÖZ

İsmihan AYDIN

Hüseyin Murat ARABACI

SİCİL NO

85

124

136

221

268

276

332

MÜDÜRLÜK

Zabıta Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

AYRILIŞ TARİHİ

08.12.2021

03.08.2021

24.05.2021

04.09.2021

17.12.2021

06.09.2021

28.04.2021

AYRILIŞ NEDENİ

Emekli

Emekli

Emekli

Nakil

Nakil

Nakil

Nakil

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

01.01.2021 – 31.12.2021 Tarihleri Arasında Belediyemizden Ayrılan Daimi İşçi ve Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Listesi
ADI SOYADI

Kemal ATAN

Süleyman KANTUR

SİCİL NO

1063

1060

MÜDÜRLÜK

Özel Kalem Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

AYRILIŞ TARİHİ

14.03.2021

31.12.2021

AYRILIŞ NEDENİ

Memuriyete Atanma

Sözleşme Feshi

01.01.2021 – 31.12.2021 Tarihleri Arasında Belediyemize Gelen Memurların Listesi
ADI SOYADI

İsmail DÜRGER

Kemal ATAN

Mustafa KARABAĞ

Tezcan YILDIRIM

Mustafa Emre ÇANKAYA

Seda BAYER

SİCİL NO

265

333

335

336

337

338

MÜDÜRLÜK

Fen İşleri Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

AYRILIŞ TARİHİ

13.02.2021

15.03.2021

05.08.2021

17.08.2021

06.10.2021

25.10.2021

GİRİŞ ŞEKLİ

Mahkeme Kararı

Açıktan Atanma

Naklen Tayin

Naklen Tayin

Naklen Tayin

Naklen Tayin

01.01.2021 – 31.12.2021 Tarihleri Arasında Belediyemize Giren Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Listesi
ADI SOYADI

Alihan AYDIN

Gözde BIYIKÇI

Elif ÇOKAL

SİCİL NO

1073

1074

1075

MÜDÜRLÜK

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

AYRILIŞ TARİHİ

15.01.2021

15.01.2021

16.08.2021

GİRİŞ ŞEKLİ

Sözleşmeli

Sözleşmeli

Sözleşmeli



STAJ ÇALIŞMALARI
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğüne 01.01.2021 ile 31.12.2021 Tarihleri arası Atatepe 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Koza Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Orhangazi Saadet Öcalgiray Özel Öğre�m Meslek Okulu ile Üniversitelerden müracaat eden 25 
öğrenci, Belediyemizin çeşitli birim ve Müdürlüklerinde 2021 yılı Eği�m döneminde Stajlarını yapmış�r.  
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2019-2021 YILLARI ARASINDA MEMUR, TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ve DAİMİ İŞÇİ
PERSONEL HAREKETLERİNİ GÖSTERİR SAYISAL TABLO

MEMURLAR

YILI
Gemlik Belediye

Başkanlığından Ayrılan

Gemlik Belediye

Başkanlığına Atanan

07

05

07

04

03

06

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

01.01.2021

31.12.2021

DAİMİ İŞÇİLER

YILI
Gemlik Belediye

Başkanlığından Ayrılan

Gemlik Belediye

Başkanlığına Atanan

04

08

-

-

-

-

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

01.01.2021

31.12.2021

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

YILI
Gemlik Belediye

Başkanlığından Ayrılan

Gemlik Belediye

Başkanlığına Atanan

20

11

15

36

23

26

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

01.01.2021

31.12.2021

B- FAALİYET BİLGİLERİ
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Ayrıca, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sa�n 
alınması, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı alanındaki hizmetlerin tamamının sunulması, tehlikeli ve az 
tehlikeli sını�a çalışanlar için Akciğer grafisi, tam kan sayımı, hemogram, kan şekeri, solunum fonksiyon 
tes�, tam idrar tetkikleri ve görev alan iş yeri hekiminin tetkiklerinin yap�rılmasını sağlar. Bu kapsamda 
2021 yılı içerisinde 154 personelimizin yukarıda belir�len tetkikleri yap�rılmış�r.

Aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında 12 personelimize temel yangın eği�mi, 25 personelimize 
arama kurtarma ve tahliye eği�mi aldırmış bulunmaktayız. Covid 19 mücadelesi kapsamında 125 
personelimize Belediyemiz hizmet binasında Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü tara�ndan Covid aşısı 
yap�rılmış�r.
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3- Sunulan Hizmetler
İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü, Belediyemiz 
birimlerinde çalışmakta olan Memur, Sürekli İşçi, 
Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ve GEMTAŞ A.Ş. 
personellerinin; ilgili yasa, kararname, tüzük, 
yönetmelikler ile işçi sendikasıyla yapılan Toplu İş 
Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde özlük, disiplin, 
performans işlemlerini yürütmek�r. Maaş 
işlemlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne 
yardımcı olmak; Belediyemiz birimlerine personel 
temini işleri ile kadro çalışmaları yaparak kadro, 
iptal, ihdas, derece ve unvan değişikliklerini 
hazırlamakla görevli bir birimdir. 
4- Yöne�m ve İç Kontrol Sistemi
Kurumumuz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemler 
13.07.2005 Tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede 
Yayımlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 Sayılı 
Kamu Mali Yöne�mi ve Kontrol Kanunu ile diğer 
i l g i l i  m e v z u a t  h ü k ü m l e r i  ç e r ç e v e s i n d e 
yapılmaktadır.      
Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin 
amaçlara, iyi mali yöne�m ilkelerine, kontrol 
düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde 
gerçekleş�rildiğini içeren iç kontrol güvence 
beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına 
ekler. 
Birimiyle ilgili toplan�lara ka�lır, birim içinde 
düzenli ve planlı toplan�lar yapılmasını sağlar. 
Görevlerini yerine ge�rirken birim içi ve diğer 
birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını 
sağlar. Yeterli sayı ve nitelikte personel is�hdamını, 
personelin eği�mini ve ye�ş�rilmelerini sağlayacak 
çalışmalar yapar. Astlarının performansını 
periyodik olarak değerlendirir, biriminde moral 
mo�vasyon ve performansı ar�rıcı çalışmalar 
yapar.
İnsan Kaynakları  ve Eği�m Müdürü birim 
görevlerinin yerinde ve zamanında yerine 
ge�rilmesinden üst yöne�me karşı sorumludur. 
Görev ve yetkileri çerçevesinde idari mali karar ve 
işlemlerinin etkili, süratli, verimli ve doğru 
yürütülmesinden, stratejik plan ve performans 
programındaki hedeflerin gerçekleş�rilmesinden, 
birimi ile ilgili işlemleri yerine ge�rirken kurumun 
genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre 
çalışılmasından sorumludur.
İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürü tara�ndan 

faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli 
önlemleri almak amacıyla, Belediye Başkan 
Yardımcısı Av. Mert DİMİLİ’ nin ka�lımı ile düzenli 
toplan�lar yapılır. Faaliyetler, gerçekleş�rilen 
i ş l e m l e r,  s o r u n l a r,  g ö r ü ş  v e  ö n e r i l e r 
değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum 
sağlanır.

II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğünün 
Amaç ve Hedefleri 
İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü’nün 
amaçları arasında iyi bir yöne�m sisteminin 
kurulması bulunmaktadır. Bürokraside verimlilik ve 
yapılan işlemlerde şeffaflık hedefleridir.  İhale 
hizmetlerinin nitelikli, ih�yaçlara cevap verecek 
şekilde, mümkün olan en kısa zamanda, doğru 
biçimde gerçekleş�rilmesidir.
B- Temel Poli�kalar ve Öncelikler 
İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yöne�mi ve Kontrol 
Kanunu, 657 Sayılı DMK, 4857 Sayılı İş Kanunu, 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu 
İhaleleri Sözleşme Kanunu ve ilgili diğer mevzuata 
göre iş ve işlemlerini yürütmektedir.
 Toplam kalite yöne�mi anlayışında;
Tüm personeli çözüm sürecine katmak ve ekip ruhu 
ile çalışarak, Kendimizle yarışarak sürekli daha iyiyi 
aramak,
Birimimize gelen her türlü iş taleplerini yasal 
süresini geçirmeden ivedilikle cevaplandırmak, 
Personel imiz  tara�ndan yapı lan ve ihale 
yöntemiyle yap�rılan işlerde, işin en sağlıklı bir 
şekilde yapılmasını sağlayarak tesislerin daha uzun 
ömürlü kullanı lmasını  sağlayacak kal iteyi 
yakalamak, toplam kalite yöne�mi anlayışı ile 
çalışmak,
Sahip olduğumuz her türlü kamu malı hizmet 
malzemesini verimli kullanmak,
Belediyemize ile çalışan dış kurum ve kişilerin en üst 
seviyede memnuniye�ni sağlayacak şekilde 
hizme� sunmak,
Personelimizin tüm özlük haklarını koruyup 
geliş�rerek kaliteli hizmet üre�mi için sürekli 
kendilerini yenilemelerini ve gelişen teknolojiden 
yararlanmalarını sağlamak,

B- FAALİYET BİLGİLERİ
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU



241

Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Gemlik Belediyesi ve Belediye Başkanı'nın basınla 
ile�şiminin sağlanması, belediyeye ait faaliyetlerin 
hedef kitleye doğru ve etkin bir şekilde aktarılması, 
kurum faaliyetleri ile ilgili yazılı ve görsel arşiv 
oluşturulması, halkın talep, beklen� ve şikâyetlerinin 
en kısa sürede ilgili birimlere ulaş�rılarak çözüme 
kavuşturulması ve vatandaşlardan gelen taleplerin 
süratle sonuçlandırılması amacı ile oluşturulmuş 
birimdir.
Bu birimimizin 2021 yılında yapmış olduğu 
faaliyetlerin dökümü aşağıda sıralanmış�r:
Ÿ Belediye Başkanlarımıza belediye faaliyetlerinin 

tanı�mı ile ilgili radyo ve tv programları ve 
sunumlar hazırlanmış�r.

Ÿ Belediye faaliyetleri ile ilgili basın bülteni 
hazırlanarak, yerel ve ulusal haber ajanslarına 
servis edilmiş�r.

Ÿ Belediye faaliyetleri ile ilgili fotoğraf ve kamera 
çekimleri yapılmış�r.

Ÿ Yerel ve ulusal medyada Gemlik Belediyesi ile ilgili 
çıkan haberler takip edilerek, başkanlık 
makamına ve ilgili müdürlüklere sunulup 
arşivlenmiş�r.

Ÿ Belediye faaliyetlerinin ve meclis çalışmalarının 
takibi yapılarak, web sitesinde yayınlanmış�r.

Ÿ Belediyemizin yapmış olduğu sosyal ve kültürel 
etkinliklerle alakalı afiş, broşür, pankart, el ilanı, 
dave�ye tasarımları hazırlanarak, basım ve 
dağı�mı gerçekleş�rilmiş�r.

Ÿ Önemli gün ve ha�aların duyuruları yapılmış�r.
Ÿ Belediye faaliyetlerini tanıtan dergi, bülten ve 

broşür ler in  tasar ım,  bas ım ve dağı�mı 
gerçekleş�rilmiş�r.

Ÿ Tanı�m fi lmler i  haz ı r lanarak  göster imi 
sağlanmış�r.

Ÿ Abone olunan gazetelerin belediye içi ve dış 
birimlere dağı�mı gerçekleş�rilmiş�r.

Ÿ Belediyemizce düzenlenen etkinliklerin duyurusu 
yapılmış�r.

Ÿ Belediyemize ait  2  adet LED ekranında 
faaliyetlerle ilgili görüntü, video ve fotoğraflar 
yayınlanmış�r.

Ÿ Belediyemizin sosyal medya hesaplarında doğru 
ve güncel bilgiler servis edilmiş�r.

Ÿ Sosyal medya ile belediyemize ile�len istek, talep 
ve şikayetler, i lgil i  müdürlüklere ile�lip, 
vatandaşlara geri bildirimde bulunularak, kurum 
içi ve dışı ile çi� yönlü ile�şim sağlanmış�r.

Ÿ Belediyemize ait  faal iyetlerin görsel leri 
hazırlanarak reklam panolarında yayınlanmış�r. 

Ÿ Belediyemize ait dış mekan, iç mekan ve hizmet 
araçları ile ilçemizin muhtelif alanlarında reklam 
çalışmaları yapılarak hem şık bir görünüm 
kazandırılmış, hem de hizmetlerimizin geniş 
kitlelere ulaş�rılması sağlanmış�r.

Ÿ Belediyemize gelen vatandaşların talepleri 
raporlanarak Başkanlık makamına ile�lmiş�r. 

Beyaz Masa - Çağrı Merkezi – Anons - Santral
Ÿ Ha�alık çalışma saatlerine is�naden 7 gün 24 saat 

hizmet veren “444 16 05 Alo Belediye” ha�mızla, 
vatandaşlarımızın bildirdiği Belediye Hizmetleri 
ile ilgili gelen her türlü istek, şikayet, teşekkür, 
bilgi edinme, randevu ve önerilere ait çağrılar ilgili 
B i r im Müdür lük ler i ’ne  yönlendir i lerek, 
cevaplandırılmış�r. 

Ÿ Çağrı Merkezi birimimize 2021 yılı içerisinde, 765 
adet istek, dilek, şikayet, öneri ve talepler, Çağrı 
Merkezi Birimimiz tara�ndan i lgi l i lerine 
ulaş�rılması, sonuçlandırılması ve vatandaşa 
cevap olarak dönüşü sağlanmış�r.

B- FAALİYET BİLGİLERİ
MUHTARLIKLAR VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
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MUHTARLIKLAR VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

Deniz Engin ÇELİK

BELEDİYE BAŞKANI

Mehmet Uğur SERTASLAN

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Av. Mert DİMİLİ

AnonsBeyaz MasaBasın Yayın BürosuÇağrı Merkezi1
2
1

11
15

Birim Müdürü
Memur
İşçi Personeli
Şirket Personeli
TOPLAM
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Gelen talep ve şikâyetleri kayıt al�na alınmış, 
sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili 
muhatabı tespit edilmiş, çözüm aşamaları takip 
edilerek aşamalar hakkında talep sahiplerine bilgi 
verilmiş�r.
Ÿ 2021 Yılı içerisinde whatsapp ihbar ha�na 5717 

adet talep ve şikayet kayıt al�na alınmış olup, 
çözüme kavuşturulması için ilgili müdürlüklere 
yönlendirme yapılmış, aşamalar hakkında talep 
sahiplerine bilgi verilmiş�r.

Ÿ Sorunlarını Belediye Başkanı’na iletmek üzere 
gelen vatandaşları; dinleyerek onları ilgili 
birimlere yönlendirmek ve yardımcı olmak,

Ÿ Talep veya şikâyet konusunun çözüldüğü 
hususunda vatandaşı bilgilendirerek vatandaştan 
teyit alınmak sure�yle süreç tamamlanmış�r.

Ÿ Belediye Binası ka�nda bulunan “Beyaz Masa” da 
görev yapan 2 kadın personelimiz ile Belediye 
Başkanlığına ulaşan ve gerek Belediyemizi 
gerekse diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarını 
ilgilendiren vatandaş talep ve şikâyetleri 
değerlendirilerek, çözümlenmesi sağlanmış�r.

Ÿ Ayrıca Belediye Anons Birimince 790 adet cenaze 
anonsu, 420 adet diğer Kurum, Kuruluş ve 
İdarelerden gelen yazılar olmak üzere toplam 
1210 bilgilendirme ilanları yapılmış�r.

Led Ekran Çalışma Örnekleri:LED ekranlar, son yılların en popüler görsel aracı olma yolunda hızla ilerliyor. 
LED ekranın bu kadar ön plana çıkmasındaki ana neden ise yüksek ışık gücüne sahip olması ve şu ana kadar 
üre�lmiş tüm görsel ürünlere göre daha ucuz ve ömrünün daha uzun olması olarak gösterilebilir. 
Belediyemize ait Gemlik meydanında bulunan 2 adet led ekranda 2021 yıl boyunca Belediyemiz hizmet 
tanı�mlarla ilgili etkinlikler ve çeşitli görsel ilanlar yayınlanmış�r.



243

B- FAALİYET BİLGİLERİ
MUHTARLIKLAR VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2
0

2
1

 Y
ılı

n
ı K

ap
sa

ya
n

 İh
al

e
2

0
2

1
 y

ılı
 iç

er
is

in
d

e 
2

0
2

0
/6

3
8

2
6

5
 İ

.K
.N

.'l
i G

em
lik

 B
el

ed
iy

es
i t

ar
a�

n
d

an
 g

er
çe

kl
eş

�
ri

le
ce

k 
o

la
n

 ç
eş

it
li 

o
rg

an
iz

as
yo

n
la

rı
n

, 
fa

al
iy

et
le

ri
n

 v
e 

h
iz

m
et

le
ri

n
 

ka
m

u
ya

 d
u

yu
ru

lm
as

ı 
iç

in
 y

ap
ıla

ca
k 

re
kl

am
 v

e 
d

u
yu

ru
 ç

al
ış

m
al

ar
ın

ın
 b

ill
b

o
ar

d
 a

fi
şl

er
, 

vi
n

il 
afi

ş,
 f

o
ly

o
 v

e 
d

el
ik

li 
fo

ly
o

 k
al

em
le

ri
 v

e 
d

iğ
er

 a
çı

k 
h

av
a 

iş
le

ri
m

iz
in

 b
as

ılm
as

ı v
e 

u
yg

u
la

n
m

as
ı H

iz
m

et
 A

lım
 İş

i i
h

al
es

i y
ap

ılm
ış

�
r.

Sö
zl

eş
m

e 
B

ed
el

i :
 3

9
0

.4
5

0
,0

0
₺

İh
al

e 
Ta

ri
h

i: 
1

8
.1

2
.2

0
2

0
 

Sö
zl

eş
m

e 
Ta

ri
h

i: 
0

8
.0

1
.2

0
2

1
-3

1
.1

2
.2

0
2

1
Yü

kl
en

ic
i F

ir
m

a:
 Ö

ZC
A

N
 U

Ç
A

N
-E

SB
A

Y 
R

EK
LA

M

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU



244

B- FAALİYET BİLGİLERİ
MUHTARLIKLAR VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Basılı Materyaller
2021 yılı içerisinde
1- 1000 Adet “Çi�çi Belediye Bülteni”
2- 3. Sayı – Toplamda 500 Adet “Gemlik Dergisi”
3- 500 Adet “İngilizce İlçe Rehberi”
4- Gemlik Belediyesi sosyal sorumluluk projesi al�nda 3000 Adet “Halk Market El Broşürü”, 1000 Adet 
“Engelsiz Taksi El Broşürü” basılarak protokol ve halka dağı�mı gerçekleş�rilmiş�r.
5- 1000 Adet “Çanakkale Zaferi Posteri”
6- 4000 Adet belediye logolu karton çanta basılmış�r.
7- 62 Adet sokak Şehit isimleri ferforje olarak değiş�rilmiş�r.
8 - Havuz için2000 adet el broşürü basılıp Sağlık İşleri Müdürlüğü’müze teslim edilmiş�r.
9- Covid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme broşürlerinden 5000 adet basılıp halka dağı�mı 
gerçekleş�rilmiş�r.
10- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrik kartlarından 10.000 adet basılıp halka dağı�mı gerçekleş�rilmiş�r.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU



245

B- FAALİYET BİLGİLERİ
MUHTARLIKLAR VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gazete Dergi : Ocak - Aralık 2021 ayları arasında Başkanlık Makamına her gün “Sözcü Gazetesi (5 adet), 
Olay Gazetesi (5 adet), Bursa Hakimiyet Gazetesi (5 adet),Yeni Dönem Gazetesi (5 adet), Yeni Çağ Gazetesi 
(5 adet), Cumhuriyet Gazetesi (5 adet), Korkusuz Gazetesi (5 adet), Birgün Gazetesi (5 adet), Türkgün 
Gazetesi (7 adet), Milli Gazetesi (5 adet) yerel ölçekte günlük olarak yayınlanan Gemlik Körfez Gazetesi, 
Gemlik Gündem Gazetesi, Gemlik Haber Gazetesinden her gün (10 adet) ve ha�alık olarak yayınlanan 
Gemlik Son Nokta, Gemlik Manşet gazetesinden (10 adet) Şehrengiz Dergisi (100 adet) Kios Dergisi (100 
adet), Herkese Bilim ve Teknoloji Dergisi (4 adet), Ka�a Dergisi(4 adet), Ot Dergisi (4 adet), Bayan Yanı (4 
adet), Varlık Dergisi (4 adet) alınıp Başkan, Başkan Yardımcıları,  Müdürlüklere ve Muhtarlıklara 
dağı�lmış�r.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU

Web sayfalarımız canlı bir yayın organı olarak sürekli güncellenen haber, duyuru bilgileri ile Belediyemiz ve 
Gemlik’imizin dünyaya bakan yüzü haline ge�rilmiş�r. Kurumumuza ait bilgi, belge ve talepler bu 
pla�ormdan Kamu Hizmet Standartları çerçevesinde, tüm ihaleler, meclis kararları ve bilgilendirme 
hizmetleri ile vatandaş odaklı bir yayın organı olarak ak�f bir şekilde işlemektedir. Gelişen ile�şim 
teknolojilerini yakından takip eden Gemlik Belediyesi, web sayfamız üzerinden sorunsuz bir şekilde 
belediyemiz ile ilgili haber ve bilgilere ulaşılabilir, E-Belediyecilik faaliyetlerinden faydalanabilir, Vergi 
Borçları ve diğer borçlar sorgulatabilir ve online ödeme işlemlerini gerçekleş�rebilir, istek ve şikayetler 
gönderip takip edebilir.
Mobil sayfamız ile birlikte de cep telefonlarınızdan belediyemiz ile ilgili tüm duyuru, haberleri görebilir ve 
belediyemiz hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilir.
Yıl İçerisinde Belediye Resmi Web Sayfamızda Haberler, önemli gün ve ha�alar,  etkinlikler, duyurular, imar 
plan ve uygulamaları, meclis tutanak ve zabıtları, ihale bilgileri ve buna benzer Belediyemiz ve Gemlik 

Belediye web sitesi

Vatandaşlarımızın,belediye ile ilgili talep,istek,şikayet ve önerilerini hızlı bir şekilde almak ve çözüm 
oluşturmak için;
• Muhtarlara Köy ve Mahalle Ziyaretleri
• Hoş Geldin Bebek Hediye Setleri
• Uğurlar Ola Mehmedim Projesi
• Whatsapp Çözüm Merkezi
Programlarının organizasyonu müdürlüğümüzce yapılmış�r.

E-Belediye Hizmetleri
Belediyemiz Web sitesinde e-belediye (online işlemler) modülü üzerinden vatandaşlarımız işlemlerini 
yapabilmektedir. Bu hizmet sayesinde vatandaşlarımız, gerçekleş�rmek istedikleri işlemler için belediyeye 
kadar gelmeden işlemlerini yapmakta bununla birlikte ih�yaç duyduğunda ayrıca takip edebilmektedir.

Reklam İlan Duyuru Örnekleri
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HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AVUKATLAR

4

PERSONEL

1

BİLGİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI DONANIMLARI TABLOSU

DONANIM TÜRÜ

Masa üstü PC

Laptop

Klavye

Mouse

ADET

3

2

3

5

DONANIM TÜRÜ

Libre Office Writer

Windows XP

Yazıcı

Telefon

ADET

5

5

2

3

2- AMAÇ VE HEDEFLER
Birimin  Amaç ve  Hedefleri :
Ÿ Gemlik Belediye Başkanlığı ile ilgili her türlü 

uyuşmazlığının Belediye başkanlığı adına 
takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla 
hukuki işlem tesisi. 

Ÿ Değişen yasal düzenlemeler çerçevesinde 
hukuki alt yapıların hazırlanması.

Ÿ Belediye kararlarına karşı mahkemelerde 
açılan her türlü davanın takibini, gerekli 
savunmaları yapmak, davaları sonuçlandırmak.

Ÿ Gemlik Belediye Başkanlığı ve Hukuk İşleri 
Müdürlüğü'nün yasal sorumluluklarını ifa 
edebilecek donanımda ve misyon sahibi 
avukatlar vasıtasıyla personel yapısının 
tahkimi.

Ÿ Personel Hizmet İçi Eği�mleri ru�n program 
halinde sürdürülmesi. 

Hukuk İşleri Müdürlüğü: Gemlik Belediyesi 
Başkanlığıyla ilgili her türlü uyuşmazlığın Belediye 
başkanlığı adına adli ve idari merciler ile hakemlik 
müesseselerinde, noterlerde, icra dairelerinde 
takibi, savunulması ve çözülmesi amacıyla Hukuk 
İşleri Müdürü ve Avukatlar vasıtasıyla hukuki iş ve 
i ş l e m  t e s i s i n i n  y a n ı n d a ,  d e ğ i ş e n  y a s a l 
düzenlemeler muvacehesinde hukuki alt yapıların 
hazırlanması, Gemlik Belediye Başkanlığı 'nın 
hukuki yararlarının korunması ve hukuka uygun iş-
işlem tesisi amacıyla gerekli sorumlulukları 
bünyesinde taşır. 

VİZYONUMUZ
Yasal düzenlemeler ve öngörülen ve Başkanlık 
Emirleri ile tayin edilen görev - misyon sorumluluğu 
kapsamında, Belediyemizin hukuki menfaatlerinin 
korunması hususu temel vizyonumuzdur.

A- YETKİ VE GÖREVLER
Hukuk İşleri Müdürlüğü, yasal düzenlemeler ve 
Başkanlık talimatları çerçevesinde ; 
• Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek ve 
gerek�ğinde yasal yollara başvurulmasına ilişkin 
işlemler yürütmek; 
• Belediyeye hukuki danışmanlık yapmak, 
Belediyenin görev alanına giren hususlarda 
mevzua� derlemek ve değerlendirmek;
• Belediye ve Belediyenin görev alanıyla ilgili 
mevzuata ilişkin hazırlık ve değişiklik çalışmalarını 
yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan 
mevzuat düzenlemeler ile ilgili Belediyenin 
görüşünü oluşturmak;
• Belediyenin üçüncü kişilere olan alacak, borçları 
hakkında takipleri yürütmek;
• Hukuki konularda araş�rma ve incelemeler 
y a p m a k ,  d av a  a ç m a k ,  G e m l i k  B e l e d i y e 
Başkanlığı'nın her türlü hukuki faaliyetlerini icra 
etmek görev-yetki  sorumluluk uhdesinde 
taşınmaktadır.

MAHKEMELER

MAHKEMELER

Asliye Ceza Mahkemesi

(İmar Kirliliği)

Asliye Hukuk Mahkemesi

Bölge Adliye Mahkemesi 

(Hukuk Dairesi)

İş Mahkemeleri

Kadastro Mahkemeleri

İcra Dosyaları

İdare Mahkemesi 

Bölge İdare Mahkemesi

Bölge Adliye Mahkemesi

DOSYA SAYILARI

160

35

15

10

6

10

55

55

36

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığında 150 adet

soruşturma dosyası bulunmaktadır.

GEMLİK BELEDİYESİ 2021 FAALİYET RAPORU
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A-MİSYON VE VİZYON
MİSYON
Görev  ve  yetk i s i  a lan ında  bu lunan  kamu 
hizmetlerinin geliş�rilip etkinleş�rilmesini, verimlilik 
ve performansın ar�rılmasını, Belediyenin Mevzuat, 
plan, program ve projelere uygun çalışmasını 
sağlamak amacıyla te�iş inceleme, soruşturmalar ve 
araş�rmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler 
hazırlamak.
VİZYON
Belediyeye bağlı birimlerinin te�işlerinin etkin ve 
süratli bir biçimde yürütülmesi hususunda genel 
ilkeleri tespit etmek, Kamu hizme�nin verimli, 
ekonomik ve en etkili bir şekilde sunulması için 
personelin verimli çalışmasını mo�ve ( teşvik) edici 
te�iş sistemini geliş�rmek.

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Gemlik Belediye Meclisinin 09.12. 2015 tarihli ve 272 
sayılı kararı ile kabul edilen bu Yönetmelik, 
Belediyemizin Web sitesinde ve ilan panosunda 
12.12. 2015 tarihinden i�baren ilan edilerek 
yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerine göre ;
Gemlik Belediyesinin tüm iş ve işlemleriyle ilgili te�iş 
ve dene�mleri yapmak, Belediyenin dene�mi ve 
yöne�mi al�ndaki kişi ve birimlerin faaliyetleri ile 
ilgili her türlü iş ve işlemlerin te�iş, dene�m, 
araş�rma, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 
personelin disiplin soruşturmalarını yapmak�r. Te�iş 
Kurulu Müdürlüğü, Başkanlık Oluru ile işlem 
başlatmak sure�yle aşağıdaki görevleri yapar:
Ÿ  10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali 

Yöne�mi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç 
Denetçilerin görev alanına giren işler hariç, 
Belediyenin dene�mi ve yöne�mi al�ndaki kişi ve 
birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve 
etkinlikleriyle ilgili olarak te�iş, dene�m, 
inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

Ÿ  Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin hukuka ve 
önceden belirlenen kriterlere uygunluğunun 
dene�mini yapmak,

Ÿ  Belediye birimlerinde özel te�iş ve dene�m 
yapmak,

Ÿ  Yapılan te�iş, dene�m, araş�rma, inceleme ve 
soruşturma sonuçlarını ve raporlarını başkanlık 
makamına sunmak,

Ÿ  M ü fe � ş l e r i n  ç a l ı ş m a l a r ı  n e � c e s i n d e 
d ü z e n l e d i k l e r i  r a p o r l a r ı  i n c e l e y i p 
değerlendirmek,

Ÿ  Müfe�şlerce düzenlenen raporlar ile görüş 
yazılarını inceleyerek, esas ve usul yönünden 
saptanacak eksikliklere i l işkin müdürlük 
düşüncesini, basit veya maddi hatalar dışında, 
yazılı olarak bildirmek,

Ÿ  Personelin disiplin soruşturmalarını yapmak ve 
bunlara ilişkin raporları başkanlığa, ilgili 
müdürlüğe veya disiplin kuruluna sunmak,

Ÿ  Müfe�şlerin mesleki gelişimini sağlamaya 
yönelik çalışmalar yapmak,

Ÿ  Üst yöne�m tara�ndan verilen diğer görevleri 
yapmak,

Ÿ 4 4 8 3  s a y ı l ı  M e m u r l a r  v e  D i ğ e r  K a m u 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
hükümlerine veya 10.06.1942 tarihli ve 5442 
sayılı İl İdaresi kanunu hükümlerine göre Vali veya 
Kaymakam, 4483 say ı l ı  Kanunun 5  inc i 
maddesinin 3 üncü �krası gereği Başkan 
tara�ndan kabulü halinde ise diğer soruşturma 
izni vermeye yetkili mercilerce 4483 sayılı Kanun 
gereği müfe�şlere verilen araş�rma ve/veya 
inceleme görevlerinin yasal süreleri içerisinde 
tamamla�rılmasını ve gereği için adı geçen 
Kanuna göre karar alınmak üzere yetkili mercie 
gönderilmesini sağlamak, görevlendirilme 
halinde ön inceleme yapmak�r.

ADI
Belediye Kanunu

Kamu Mali Yöne�mi ve Kontrol Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Devlet Memurları Kanunu

İş Kanunu

Sosyal Güvenlik Kanunu

Memurlar ve Diğer Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun

Türk Ceza Kanunu

Ceza Muhakemesi Kanunu

5393

5018

4982

657

4857

5502

4483

5237

5271

13.07.2005

24.12.2003

24.10.2003

23.07.1965

10.06.2003

22.05.2005

04.12.1999

12.10.2004

17.12.2004

NO TARİHİ

MEVZUAT

25874

25326

25269

12056

25134

26173

23896

25611

25673

NO
KANUN

KANUN

KANUN

KANUN

KANUN

KANUN

KANUN

KANUN

KANUN

TÜRÜ

RESMİ GAZETE
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B- FAALİYET BİLGİLERİ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

1-FİZİKSEL YAPI VE BİNA DURUMU
Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak No:138 Sosyal 
Ya ş a m  M e r kez i  a d re s i n d e  fa a l i yet l e r i n i 
yürütmektedir.
 2-ÖRGÜT YAPISI VE İNSAN KAYNAKLARI
Te�iş Kurulu Müdür Vekili olarak Belediye 
Başkanlığımız Ruhsat ve Dene�m Müdürlüğü 
bürosundan görevini sürdürmektedir.
3-BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFİ
Stratejik Amaç 9: Kurumsal Kapasitenin, İdarenin 
v izyonuna u laşmasın ı  sağ layacak ö lçüde 
ar�rılması.
Stratejik Hedef 9.1 Kurumsal Yöne�min gelişimini 
sağlayarak çağdaş kent olmada katkıda bulunmak  
Belediyemizin mevzuat, plan, program ve projelere 

uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araş�rmalar 
yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlamak, 
personelin verimli çalışmasını teşvik edici sistemler 
geliş�rmek, tüm Belediye birimlerinin iş ve 
işlemlerini, personelin görevleri ile ilgili hal ve 
hareketlerini, kanun, tüzük ve yönetmelik ile 
Belediye Başkanı talimatlarının uygulanıp 
uygulanmadığını, verilecek görev emirlerine 
is�naden denetlemek ve te�iş etmek, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri 
gereğince disiplin soruşturması yapmak, 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Görevlilerin Yargılanması 
Hakkında Kanun gereğince Kaymakaml ık 
Makamınca verilen ön inceleme raporu tanzim 
etmek. 

C- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

4-FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

A-MALİ BİLGİLER

Te�iş Kurulu Müdür Vekili olarak Belediye Başkanlığımız Ruhsat ve Dene�m Müdürlüğü bürosundan 
görevini sürdürmesinden dolayı mali olarak 2021 yılında herhangi bir harcama yapılmamış�r.

2021 yılında küresel Kovid-19 pandemisi nedeniyle planlanan faaliyetler yapılamamış�r. Gemlik 
Belediyesinin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler kontrolleri tara�ndan 29.08.2016  - 16.08.2021 tarihleri 
arasındaki dönemi kapsayan Mülkiye Dene�mi ile 2021 yılı Sayıştay Dene�mleri gerçekleş�rilmiş olup 
dene�mler sonucu verilen Dene�m Raporları incelenerek istenilen cevaplar hazırlanmış�r. Yine 
kurumumuz bünyesinde görev yapan personellerin idari disiplin soruşturmaları yapılmış�r. 

B-PERFORMANS BİLGİLERİ
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
    Mali hizmetler birim yöne�cisi olarak yetkim dâhilinde; 
Bu idarede, faaliyetlerin mali yöne�m ve kontrol mevzua� ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, 
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol 
süreçlerinin işle�ldiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında 
üst yöne�ciye raporlandığını beyan ederim.
     İdaremizin 2021 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam 
ve doğru olduğunu teyit ederim.  
                                                                                                                                        31.12.2021

                                                                                                                                          İmza
                                                                                                                      Ad-Soyad  : E. Aksel TÜMER
                                                                                                                      Ünvan        : Mali Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yöne�ci olarak yetkim dâhilinde; 
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 yöne�m ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin 
yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
 Bu güvence, üst yöne�ci olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları 
ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

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