KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2015 YILI FAALİYET RAPORU
Karaburun Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri;
Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen,
hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu hızlı değişimler,
tüm kurum ve kuruluşları etkili önlemler almaya zorlamaktadır.
Başarıyı artırma ve sürekli kılmanın yolu, etkili ve kalıcı
çözümler üretmekten geçer. Karaburun Belediyesi olarak, etkin ve
verimli hizmet üretiminin, planlanan çalışmaların faaliyetlere
dönüştürülebildiği
tirilebileceği
raporu,

ve

hayata

görüşündeyiz.

yasal

Bu

geçirilebildiği
nedenle,
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Belediyemizin
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hizmetleri,

paylaşmak

amacını

taşımaktadır.
Gelecekte yapacağımız çalışmaların daha etkin, verimli ve
kaliteli olmasının, geçmişi bilerek bugünün kararlarına bağlı
olduğunun

bilinci

ile

hareket

edilerek

hazırlanan

faaliyet

raporunda gerçekçi bir yaklaşım izlenmiştir.
Huzur dolu, kavgasız ve barış içinde, sevgi ile yaşayacağımız
çağdaş, demokratik ve aydınlık Karaburun’u yarınlara taşımak
kararlılığı ve bilinci ile çalışıyoruz. Çünkü kentler, onlara sahip
çıkanlarındır.
Yapmış olduğumuz faaliyetlerde, karar organı olan siz meclis
üyelerimize, hizmetlerin üretilmesinde emeği geçen personelimize,
firma çalışanlarına ve gönüllülerimize teşekkür ediyor, saygılarımı
sunuyorum.

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET RAPORUNUN İLKELERİ
1. Faaliyet raporları, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde
hazırlanmıştır.
2. Faaliyet raporunda yer alan bilgiler güvenilir, önyargısız ve tarafsızdır.
3. Faaliyet raporumuz ilgililerin ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır
ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmıştır.
4. Faaliyet raporunda yer alan bilgiler, eksiksiz olarak faaliyet sonuçlarını yansıtır.
5. İdarenin faaliyetleri ile ilgili olmayan hususlar faaliyet raporuna yansımaz.
6. Faaliyet raporları, yıllar itibariyle karşılaştırmaya olanak sağlayacak biçimde hazırlanmıştır.
7. Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterir biçimde hazırlanmıştır.

BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ (2014-2019)
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Özhan ÜNAL
Dinçer ÖZLÜOĞLU
İkay GİRGİN ERDOĞAN
Hamdi YAVUZ
Bülent GÜLTEKİN
Zühal OKUYAN
İhsan Mete ÜNAL
Ahmet DEĞİRMENCİ
Ahmet AKIN

KARABURUN BELEDİYE MECLİSİ GÖREV DAĞILIMI
MECLİS BİRİNCİ BAŞKAN VEKİLİ:
İlkay GİRGİN ERDOĞAN
MECLİS İKİNCİ BAŞKAN VEKİLİ:
İhsan Mete ÜNAL
MECLİS KÂTİPLERİ:
Bülent GÜLTEKİN Ahmet AKIN
ENCÜMEN ÜYELERİ:
Dinçer ÖZLÜOĞLU Hamdi YAVUZ
HUKUK KOMİSYONU ÜYELERİ:
İlkay GİRGİN ERDOĞAN
Dinçer ÖZLÜOĞLU
Ahmet AKIN
İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ:
İlkay GİRGİN ERDOĞAN
Dinçer ÖZLÜOĞLU
Özhan ÜNAL
İhsan Mete ÜNAL Ahmet AKIN
ÇEVRE VE TARIM KOMİSYONU ÜYELERİ:
Zühal OKUYAN
Bülent GÜLTEKİN
Ahmet DEĞİRMENCİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ:
Hamdi YAVUZ
Bülent GÜLTEKİN
Ahmet AKIN

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne gelen evraklar, süreleri içinde ilgili birimlere
iletilmiştir. 2015 yılı içerisinde 5766 gelen evrak, 3466 giden evrak kayıt edilmiştir.
BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTILARI
Belediye Meclisimiz, 2015 yılında 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince her ayın ilk
haftasında, önceden kararlaştırılan günde toplanarak, yıl boyunca 16 kez oturum gerçekleştirdi. Bu
oturumlarda toplamda 83 karar alındı. Bu kararlar yine aynı kanunun 23. maddesi gereğince
Karaburun Kaymakamlığına bilgi olarak gönderildi. Alınan kararlar, klasörlerimizde koruma altında
olup, bunun yanı sıra Belediyemizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.
ENCÜMEN TOPLANTILARI
5393 sayılı yasa gereğince, Belediye Encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden
belirlenen gün ve saatte toplandı. Belediyemiz Encümeninde, 2015 yılı içerisinde toplamda 52
oturumda 242 karar alındı. Alınan kararlar uygulanmak üzere ilgili servislere iletildi, asılları
klasörlerde korunmaktadır.

MEMUR PERSONEL
Belediyemizde 2015 yılında 22 memur personel görev yapmıştır. Memur norm kadro
standardı toplamı 60’tır. Mevcut memur kadroları ise 22 dolu, 27 boş olmak üzere 49’tur.
İŞÇİ PERSONEL
Belediyemizde 2015 yılı içerisinde 31 sürekli işçi çalışmıştır.
EVLENDİRME MEMURLUĞU
Görevli Ezine POLATDEMİR ve İpek KUNDAKÇI BAYRIDOST aracılığıyla 2015 yılı
içinde 54 nikâh akdi gerçekleştirilmiştir.

2015 YILI İÇİNDE DÜZENLENEN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

TARİH
22-25/01/2015
7-10/03/2015
7/03/2015
11/04/2015
14-15/4/2015
23/04/2015
1/05/2015
9/05/2015
9/05/2015
10/05/2015
17/05/2015
19/05/2015
20-24/5/2015
20/05/2015
13/06/2015
25/06/2015
28/06/2015
1-2-3/7/2015
1/07/2015
1/07/2015
3-4/7/2015
13/07/2015
17/07/2015
24/07/2015
25/07/2015
27-28-29-30-31/7/2015
1-2/8/2015
7-8/8/2015
14/08/2015
14/08/2015
17-18-19-20-21-22-23/8/2015
22-23/8/2015
26/08/2015
30/08/2015
16-17/9/2015
19/09/2015
20/09/2015
25/09/2015
29/10/2015
07/11/2015
10/11/2015
22/11/2015
24/11/2015
4-5-6-7/12/2015
31/12/2015

ETKİNLİK ADI
EMITT Fuarı
Üretici Kadınlar Fuarı
Kadınlar Günü Kahvaltısı
Karikatürlü Ev Sergi Atölye Çalışması
Kutlu Doğum Haftası Kutlamaları
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
İşçi Bayramı Kutlamaları
Hıdrellez Pikniği (Çullu)
Anneler Günü Kutlaması
Hıdrellez Pikniği (Çamlık)
Cat Bisikletler Spor Kulübü Kampı
Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı
Denizle Buluşma Şenliği
Yöresel Yemekler Festivali
Kırkım Şenliği
Muhtaç Ailelere Ramazan Yemeği
Ramazan Eğlencesi (İskele Mahallesi)
Ütopyalar Toplantısı
Kabotaj Bayramı Kutlamaları
Mikrop Hikmet Konseri
Tiyatro Gösterimi (Yalçın Özden)
Kadir Gecesi Ramazan Yemeği
Bayramlaşma
Uluslar Arası İzmir Edebiyat Festivali
İmza Günü (Ahmet Telli, İnci Aral)
Sokak Tiyatroları Festivali
Armağan Çalık Çini Sergisi
İnecik Görsel Sanatlar
Kaynarpınar Karanfil Kokulu Kadınlar Sergisi
Müzeler Haftası Paneli
Sokak Sineması Gösterimleri
Börklüce Şiir Günleri
Uluslar Arası Halk Dansları Festivali
Zafer Bayramı
Kurtuluş Günü Kutlamaları
Gaziler Günü
Personel Yemeği
Bayramlaşma (Kurban Bayramı)
Cumhuriyet Bayramı
Mandalina Festivali
Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü
Öğretmenler Günü Kahvaltısı
Öğretmenler Günü Kahvaltısı
Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı
Personel Yılbaşı Kutlaması

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Muhasebe servisi, 5393 ve 5018 sayılı yasalarla ve diğer ilgili mevzuatlarla Belediyenin tüm
harcamalarının gerçekleştiği bir birimdir.
GÖREVLERİ:
1. Belediye bütçesini hazırlamak.
2. Gelir ve gider ile ilgili kayıtları tutmak.
3. Belediye gider bütçesinde yer alan cari harcamalarını ve sermaye teşkili transfer harcamalarını
yapmak. Tüm işlemlerine ait evraklarını “Devlet Harcama Yönetmeliğine” uygun olarak
düzenlemek.
4. Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
5. Sayıştay’a yönetim dönemi hesabını vermek.
Muhasebe servisi, 5393 ve 5018 sayılı kamu yönetimi ive kontrol kanunu ile birlikte Belediye
Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ve ilgili yasa yönetmeliklerin muhasebe yetkililerine verdiği
yetkiye sahiptir.
Söz konusu yasa ve yönetmeliklerle Muhasiplere, Belediyeye ait para, mal ve diğer hakların
muhafazası, harcanması esnasında pek çok sorumluluk yüklenmektedir.
Muhasibin borçlulara ve Belediyeyi zarara uğratanlara genel hükümlerine göre rücu hakkı
saklıdır. Bütçe yılı içinde Belediyenin elde ettiği mal ve hizmetlere ait ödemeler verile emrine
bağlanarak yapılır.
Ödeme emri, bütçe yılı, program, alt programı faaliyet, proje, ödenek türü ve harcama kalemi
bazında hazırlanır.
Ödeme emirleri gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi tarafından
imzalanır.
Ödeme emirleri, kapsadıkları giderin yükleme ve gerçekleştirilmesine dayanak olan bütün
belgeleri asıl ve onaylanmış örnekleri bağlanarak sayılır.
Muhasebe yetkilisi verile emirlerini;
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu hükümlerine göre;







Giderin kendisine verilen yetki içinde olması,
Giderin Bütçedeki tertiplerine uygun olması,
Ödeme Emrine ekli yüklenme, gerçekleştirme belgelerinin noksansız olması,
Maddi hata bulunmaması,
Giderin kanun, tüzük ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olması,
Hak sahiplerinin belirlenmesi şeklinde Devlet Harcama Yönetmeliği’ndeki hukuki dayanaklar
çerçevesinde işlemleri dikkate alarak gerekli incelemelerde bulunur.

2015 YILI GİDER BÜTÇESİ
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumları
Mal ve Hizmet Alımları
Faiz Gelirleri
Cari Transferler

4.135.000,00 TL
677.000,00 TL
9. 247.970,00 TL
70.000,00 TL
555.000,00 TL

Sermaye Giderleri

1.430.000,00 TL

Yedek Ödenek

1.637.030,00 TL

TOPLAM

17.752.000,00 TL

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ
Vergi Gelirleri

9.831.000,00 TL

Teşebbüs Mül. Gel. Ba.

1.086.000,00 TL

Alınan Yardımlar

4.307.425,00 TL

Sermaye Gelirleri

2.077.575,00 TL

TOPLAM

Olmak üzere toplam 17.752.000,00 TL
olarak kabul edilmiştir.

460.000,00 TL

Diğer Gelirler
Ret ve İadeler

Olmak üzere toplam 17.752.000,00 TL
olarak hazırlanmış ve kabul edilmiştir.

-10.000,00 TL
17.752.000,00 TL

2015 mali yılında muhasebe servisimize, mali hizmetlere havale edilen dilekçe ve resmi
yazılara cevap verilmiştir. Ayrıca 6360 sayılı kanunla belediyemize devrolunan taşınmaz mallar ile
alacak devirlerinin takibi yapılmış olup, birçok alacak tahsili sağlanmıştır.
Ayrıca Belediyemizin mükellefi olup borcu olan 9000 adet mükellefe ödeme emri
gönderilerek eski borç tahsilâtları sağlanmıştır.
Muhasebe Servisinde;














İşçi personel maaşları,
İşçi izin ücretleri,
Hastalık yardımları,
Sosyal yardımlar (doğum, ölüm evlilik gibi)
Kıdem tazminatı-ihbar tazminatı
Öğrenim yardımı
Özürlü çocuk yardımı,
Ek özel hizmet tazminat ödemeleri,
Memur maaşlarının hazırlanması,
Belediye Başkanının maaşının hazırlanması,
Belediye Başkan vekilinin ücretinin hazırlanması,
Encümen üyesi ücretlerinin hazırlanması,
Muhtaç Asker ailelerine yapılacak yardımlar için yazışma kararları alıp uygulamak, görevleri
yasalara uygun bir biçimde yerine getirilmektedir.
 Muhasebe servisince ayrıca 2886 sayılı İhale Kanunu çerçevesinde kiralama ihaleleri yapılmıştır.

BANKA NAKİT DURUMU
2015 Yılına Devir

466.444,68 TL

2015 Yılı Tahsil Edilen

13.106.492,01 TL

TOPLAM

13.572.936,69 TL

2015 Yılında Ödenen

13.056.255,51 TL

2016 Yılına Devir

516.681,18 TL

Personel Giderleri

3.990.151,92 TL

Sosyal Güvenlik Kurumları
Mal ve Hizmet Alımları
Faiz Giderleri

691.939,22 TL
6.818.777,37 TL
1.881,00 TL

Cari Transferler

109.332,46 TL

Sermaye Giderleri

745.723,62 TL

TOPLAM

12.357.805,59 TL

Vergi Gelirleri

2.514.527,55 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet

3.683.496,04 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
TOPLAM

2015 yılı kesin gider hesabı soldaki tabloda
olduğu gibi gerçekleşmiştir.

2015 yılı kesin gelir hesabı soldaki tabloda
olduğu gibi gerçekleşmiştir.

712.452,43 TL
3.912.700,85 TL
967.247,16 TL
11.790.424,03 TL

2015 yılında tahakkuk etmiş alacaklardan tahsil edilemeyen toplam 3.376.210,48 TL alacak
bakiyesi 2016 yılına devretmiştir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılı içinde,
 85 adet yeni yapı ruhsatı, 61 adet ruhsat yenileme olmak üzere 146 adet ruhsat verilmiştir.
 150 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.
2.
3.
4.

2015 YILINDA YAPILAN VE SONUÇLANDIRILAN İHALELER
2015/45478 kayıt numaralı Bodrum Caddesi kilit parke, bordür, oluk temini ve döşenmesi
2015/58778 kayıt numaralı vektör mücadelesinde kullanılmak üzere alınacak insektisit ve yabancı
ot mücadelesinde kullanılacak herbisit alımı
2015/156158 kayıt numaralı 2016 yılı akaryakıt alım ihalesi
2015/157771 kayıt numaralı 2016, 2017 ve 2018 yılları teknik, sosyal ve kültürel hizmetler ile
katı atık toplama, bakım onarım, servis ve genel temizlik hizmetlerinde personel çalıştırılmasına
dayalı ihale.

ÇOCUK PARKI
Karaburun ve Mordoğan Merkez Mahallelerinde 3 adet temalı park yerleştirilmiştir.

Karaburun İlköğretim Okulu ve Karaburun Anaokulu çevresinde yağmur suyu düzenlemesi yapıldı.
Izgaralar konuldu. Anaokulun içi bordür taşı ve kilit parke taş ile döşenerek çiçeklikler oluşturuldu.

Karaburun belediye hizmet binası peyzaj düzenlemesi ve bina dış çevresi boya işleri yapılmıştır.

Bodrum Mevkii Azmak Deresi’nde temizleme çalışması yapılmıştır.

Bodrum Caddesi Sahil Düzenlemesinde 11.000m2 kilit taş, 1.000m kırmızı renkli yağmur oluğu
döşenmesi, 2.000m beton bahçe bordürü döşenmiş, palmiye dikimi yapılmış ve peyzaj düzenleme işi
tamamlanmıştır.

Kötü durumda olan merkez mahalle trotuar kenarlarında bulunan mevcut demir korkulukların arasına
yaklaşık 134m uzunluğunda 3cm çapında 2mm kalınlığında demir boru ile takviye yapılıp komple
boyanarak tekrar güçlendirilmiştir.

Merkezde bulunan otopark kapasitesi arttırılmış, yeniden düzenlenip asfalt lama işi tamamlanmıştır.

Bodrum Mevkii Kepez Caddesinde dolgu ve düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

Karaburun emniyet lojmanları mevkiinde 3.000m2’lik park alanı teraslandırılarak taş istinat duvarı ile
çevrelenmiş alan düzenlenmiştir.

Merkez park içi ahşap tuvalet yapım işi

İncirlikoy Sosyal Tesis ahşap WC, depo, büro, taş duvar, peyzaj ve otopark alanı yapım işi

MORDOĞAN MAHALLESİ
Mordoğan Şube Binası Düğün Salonunun çatı ve pergola yapımı

Mordoğan İskele Yalı Caddesi pere tamir işinde 45m bordür, 45m oluk, 45m taş duvar, 45m harpuşta,
99m2 kaldırım kilit taşı 56,80m2 yol kilit taşı, 240m pere imalatı tamamlanmıştır.

Manal Mevkii peyzaj düzenlemesi ve sosyal tesis yapım işi

Eski kasaphane olarak kullanılan binanın 15m2 yıkılan taş duvarı tamir edilip binanın komple derz
işlemleri tamamlanmıştır.

374. Sokak üzerindeki tepenin kaldırılması işi

194. Sokak açılması ve stabilize serilmesi işi

KÖSEDERE MAHALLESİ
Kösedere Mahallesinde çocuk parkının montajı yapılmış ve çocuk parkı çevresi 120m2 taş duvar ile
çevrelenip hizmete sunulmuştur.

Ovacık Mevkii beton döküm işi

EĞLENHOCA MAHALLESİ
Kahve olarak kullanılan binamızın çatısı sökülerek komple yenilenmiştir.

Muhtarlık binası bakım onarım boya badana işlemleri yapılarak yeniden hizmete sunulmuştur.

Doktor muayenehane bakım onarım işinde kötü durumda bulunan belediye dükkânımızda komple sıva
boya, badana, WC, lavabo, elektrik, su tesisatları yenilenerek doktor muayenehane hizmet binası
olarak hizmete sunulmuştur.

İNECİK MAHALLESİ
Atıl durumda olan balık satış yerine 8m uzunluğunda 90cm yüksekliğinde tuğla duvar yapılarak iç ve
dış yüzü kayrak taşı kaplanarak çatısı ahşap şekilde yapılıp hizmete sunulmuştur.

Yürümekte zorluk çekilen site içinden iskeleye iniş yolunda 7 basamaklı 1,5m genişliğinde merdiven
yapılıp, merdivenin devamı da düzenlenip hizmete sunulmuştur.

Kaynarpınar’da bulunan çocuk parkı çevresi bordür ve kilit parke döşenmiş, park içi kum doldurularak
peyzaj düzenlemesi ve bank yerleştirilerek tamamlanmıştır

BOZKÖY MAHALLESİ
Bozköy yol açılması ve stabilize malzeme serilmesi.

SALMAN MAHALLESİ
Yağmur suyu geçişi için 4 adet menfez yerleştirilmiştir.

Çocuk parkı düzenleme işi yapılmıştır.

TEPEBOZ MAHALLESİ
Yeniliman Mevkiinde 7 adet palmiye ağacı dikim işi yapıldı.

HASSEKİ MAHALLESİ
100 metre taş duvar yapım işi

SARPINCIK MAHALLESİ
Düğün, bayram ve özel günlerde yemek yapılması için alan düzenlemesi yapıldı.

KÜÇÜKBAHÇE MAHALLESİ
Haseki, Küçükbahçe, Badembükü, Denizgiren, Salman Mahallerinde, bayramlarda toplanılan ağaç altı
piknik alanlarında bulunan kuyuların üzerine demir çıkrıklar yapılmıştır.

Karaburun Büyükkent Mevkii yol açılması ve stabilize malzeme serilmesi.

Karaburun İskele Mevkii yol açılması ve stabilize serilmesi işleri

Yemek pişirme yeri üzerine pergola yapımı

BAYINDIRLIK HİZMETLERİ
 420 Adet yeni 800 litrelik çöp konteynırı, eskileriyle değiştirildi.
 Milli Bayramlarımız, Denizle Buluşma Şenliği, Kabotaj Bayramı ve Kurtuluş Günlerinde,
ilçemizdeki caddeler bayrak ile donatılması yapıldı.
 Muhtelif zamanlarda ilçemizde bulunan sokak ve caddeler ile yeşil alanların ot temizliği yapıldı,
 Muhtelif zamanlarda ilçemizde bulunan mezarlıklarda ot temizlikleri ile genel temizlikleri yapıldı,
 İlçemizde bulunan çocuk parklarının ot kesimleri, temizlikleri ve bakımları yapıldı,
 Muhtelif zamanlarda ilçemizde bulunan okulların bahçelerinin ot temizliği ve diğer temizlik/bakım
onarımları yapıldı.
 İlçemizde mevcut plajların mayıs-eylül ayları boyunca haftada 2 defa olmak üzere temizliği
yapıldı.
 İlçemizde bulunan Camilerin bahçe ve tuvaletlerinin muhtelif zamanlarda temizlik ve onarımları
yapıldı.
 İlçemizdeki park bahçelerin bakımları yapıldı, çiçek ekimleri yapıldı.
 Mordoğan Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Kavşağı ile Karaburun İzmir Caddesi üzerindeki yeşil
alanın temizliği, ıslahı, çiçek ekimi ve sulaması yapıldı,
 Belediyemize ait çöp toplama araçlarıyla toplamda 4.850 ton katı atık toplanmış ve döküm sahasına
taşınmıştır.
 Mordoğan Mahallesinde bulunan futbol sahasının muhtelif zamanlarda çim biçme işleri, sulama ve
çizim işleri yapıldı.
 Muhtelif zamanlarda, yağmur kanalları ve mazgalların temizliği yapıldı,
 İlçemizde, vektör mücadelesi olarak; kışlak, larvasit ve uçkun mücadelesi Büyükşehir Belediyesi
ekiplerince yapıldı, belediyemizce uçkun mücadelesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekiplerine
destek verildi.
 Halka açık plaj ve mahallelerdeki tuvaletlerin duş, lavabo gibi aksamlarının bakım ve tamirleri
periyodik olarak yapıldı.
 Sahillerdeki aydınlatmaların yaz başında bakım ve onarımları yapılarak direkleri boyandı.
Karaburun’daki Karayelaltı mevkii ile Bodrum plajındaki aydınlatma lambaları yenilendi.
 İlçemizdeki gece pazarlarında aydınlatma ve enerji kullanım aparatları yapıldı.
 Belediye ana hizmet binası, düğün salonu ve diğer hizmet binalarının elektrik arızaları giderildi.
 Çocuk parklarında gece güvenliğini sağlamak amacıyla devamlı aydınlatmaların bakım ve
onarımları yapıldı.
 İlçemizde yapılan şenlik, panel ve diğer organizasyonlarda gerekli enerji ihtiyacı sağlandı.
 Seyyar jeneratörlerin yıllık bakımları yapıldı.
 Belediyemize ait araçların vize ve trafik sigortaları yapıldı.
 Öğrencilerin ve vatandaşların İzmir de yapılan toplantı, eğitim ve eğitim gezileri için
belediyemizce toplamda 141 defa olmak üzere bedelsiz olarak otobüs tahsisi yapılmıştır.

ZABITA KOMSERLİĞİ
AMACIMIZ
Karaburun ilçesi sınırları içerisinde İlçenin düzenini, halkın sağlık ve huzurunu sağlamak
yetkili organların bu konularda aldıkları kararların yürütülmesini, suç unsurlarının işlenmesini
önlemek ve tedbirleri almak ve takip etmektir.
MİSYONUMUZ
İlçemizde halkın huzur ve sağlığını bozacak her türlü olumsuzluğa karşı sevgi ve barış
içerisinde sürekli ve etkin bir mücadele vermek.
VİZYONUMUZ
Yasalara saygılı, mevzuat bilgisine sahip, ayrımcılık yapmadan, demokratik kurallara saygılı,
etkin ve ahlaki değerlere sahip, şeffaf, adil ve hoşgörü içerisinde yaratıcı ve yenilikçi bir kurum olarak
varlığını sürdürmek.
KAPSAMIMIZ
Belediyemizin icra organ konumunda olan birimimiz günün 24 saatinde belediye sınırları
içerisinde kanun, yönetmelikler dahilinde sorumluluklarını yerine getirmektir.












5393 sayılı belediye kanunu
1608 sayılı belediye ceza kanunu
5326 sayılı kabahatler kanunu
4207 sayılı tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi dair kanun
7201 sayılı tebligat kanunu
4077 sayılı tüketiciyi koruma kanunu
İş yeri açma ve çalışma ruhsatları yönetmeliği
Zabıta yönetmeliği
G.S.M. ruhsat yönetmeliği
Gıda üretim ve satış yerleri yönetmeliği
Belediye ve Pazar yeri tembihnamesi
BİRİM ÖRGÜT YAPISI:
Belediye Başkanı
Zabıta Komiseri
Zabıta Memuru (7)

BİRİMİMİZİN ZAYIF OLAN YANLARI:
İlçe sınırlarının dağınık yerleşmesi ve ikinci konutların yoğun olması, yaz aylarında nüfusun
en az 5 katına çıkmasından dolayı personel sayısının teçhizat ve ekipmanın yetersiz olmasından
kaynaklanan olumsuzluklar görülmektedir.

2015 yılında İş Yeri Açma ve çalıştırma Ruhsat müracaatlarından; 01.01.2015 tarihinden
31.12.2015 tarihine kadar; 53 adet İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.
2015 yılı içinde belediyemize ait mezarlıklar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına
devredilmiştir. 103 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Her cenaze evine 50 pide, 50 ayran yardımı
yapılmıştır.
Yaz sezonunda açılan gece pazarında el işleri, takı, hediyelik ve tekstil olmak üzere tezgâh
tahsisleri yapılarak ücretleri tahakkuk edilmiştir.
İlçemiz Karaburun Merkezde Çarşamba günleri ve Mordoğan Mahallesinde Salı günleri
kurulan pazarlarda denetimler yapılarak tezgâh ücretleri toplanmıştır.
2015 yılı içinde pazar yeri talepleri değerlendirilerek Encümen kararı ile 5 adet pazar yeri
tahsisi yapılmıştır.
2015 yılı içinde 7 kişinin ölçü ayar beyannameleri kabul edilip terazilerin damgalanması
sağlanmıştır.
2015 yılı içinde birimimize ve diğer birimlere ait tebligatlar usulüne uygun olarak yapılmış
tebliğ ve tebellüğ belgeleri birimlere teslim edilmiştir.
Kurumlar arası yazışmalarda tekide mahal verilmeden cevaplanması
vatandaşlarımızdan gelen dilekçelere de süresi içerisinde cevap verilmeye çalışılmıştır.

sağlanmış,

Belediyemiz ile Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Hemşirelik Okulu arasında iş birliği
yapılarak Belediyemizde bulunan mahallelerde, evlerde ve okullarda sağlık taraması yapılmış, hijyen
ve sağlıklı beslenme konularında vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir.
2015 yılı içinde 300 muhtaç aileye ramazan ayında gıda yardımı, 150 aileye kömür yardımı,
150 haneye gıda yardımı, 10 kişiye sürekli yiyecek yardımı, muhtaç yatalak hastalara bez yardımı,
muhtaç ailelerin yeni doğan çocuklara bez, süt ve bebe bisküvisi yardımı yapılmıştır.
2015 yılı içinde yerli üreticiye kendi ürettikleri malları satmak için pazar yerinde Karaburun
ilçe merkezinde ve Mordoğan Mahallesinde ücretsiz tezgah tahsisi yapılmıştır.
2015 yılı içinde 82 adet ihtar, 1 adet zabıt varakası, 2 adet idari yaptırım kararı, 5 adet
encümen kararı ile yazılan ceza ve encümen kararı ile 6 adet nakdi yardım, 10 adet gıda yardımı, 3
çocuğa bez, süt ve bebe bisküvisi yardımı, 7 öğrencimize nakdi yardım, 10 hastamıza hastaneye gidip
gelmesi için araç tahsisi, 5 asker ailesi için yardım yapılmıştır.

VETERİNERLİK HİZMETLERİ
2015 yılında;
 136’sı erkek, 315’i dişi olmak üzere 451 adet kedi kısırlaştırılmıştır.
 52’si erkek, 117’si dişi olmak üzere 169 adet köpek kısırlaştırılmıştır.
 İlçe genelinde 1140 adet sokak hayvanı aşılanmıştır.
 520 adet sokak hayvanı klinikte, 396 adet sokak hayvanı bulundukları yerde tedavi edilmiştir; 44
adet sokak hayvanı ise tedavi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kliniğine gönderilmiştir.
 5 adet sokak hayvanı sahiplendirilmiştir.
 Üçü Karaburun Merkezde, üçü Mordoğan Mahallesinde olmak üzere altı adet sokak hayvanı
besleme noktası kurulmuştur.
 Yıl içinde 10 ton köpek maması, 500 kg kedi maması dağıtılmıştır.

