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Saygıdeğer hemşerilerim;
Yenişehir için en iyisini hayata geçirme konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz. Yaşanabilir, sağlıklı ve
yaşam kalitesi yüksek bir Yenişehir hedefine, göreve geldiğimiz günden itibaren halkımızdan aldığımız destekle
hizmetlerimizi arttırarak ilerliyoruz.
Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projeler ile Yenişehir’e; sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda
ivme kazandırarak, Türkiye’nin en yaşanabilir kenti olma yolunda hızla ilerliyoruz. Daha çağdaş ve daha modern
bir kent için teknolojiyi yakından takip ediyor, sosyal medya ile vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz ve hızlı hizmet
veriyoruz. Bu hizmetlerimizi sizlerden gelen geri bildirimler çerçevesinde şekillendiriyoruz. Ancak biliyoruz ki
yapacak daha çok işimiz var.
Geleceğe doğru emin adımlarla, heyecanımızı yitirmeden yürüyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak
göreve geldiğimizden bu yana halkın katılımı olmadan yerel yönetimlerin çalışmalarında asla başarılı
olamayacağına inanıyoruz. Bu yüzden şeffaflığı, katılımı, işbirliğini ve toplumsal dayanışmayı esas alan
belediyeciliği ilke edindik. Yenişehirlilerin sosyal ihtiyaçlarına yönelik destek hizmetlerini geliştirmek ve
yaygınlaştırmak amacıyla insan odaklı yatırım yapmaya devma ediyoruz.

Abdullah ÖZYİĞİT
Yenişehir Belediye Başkanı
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Yenişehir Belediyesi
Faaliyet Raporu ‘2020
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Misyon
Yenişehirli hemşehrilerinin sağlığını gözeten, kişisel gelişimlerini destekleyen, toplumsal
ilişkilerini geliştiren, refahına hizmet eden ve onlara temiz, sürdürülebilir çevre sunan bir kent
oluşturmak.
Vizyon
Hemşehrilerinin sorun, ihtiyaç ve tercihlerine dünyadaki gelişmeler ve sosyal politikalardan
esinlenerek hizmet eden bir belediye olmak.
Temel Değerler
Yenişehir Belediyesi 2020-2024 döneminde kurumsal gelişim amacının haricinde altı temel
değerin izinde politika geliştirme ve hizmet sunmayı hedeflemektedir. Bu amaç ve hedefler şunlardır:







Sağlıklı Yenişehir
Bilgi çağına yakışan Yenişehir
Hemşehri Hukukunun Hâkim Olduğu Yenişehir
Dayanışma içinde Yenişehir
Doğal Yaşamı Gözeten Yenişehir
Yenişehir yapılı çevresini özenle oluşturacak bir kent olacak
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
İlçe
Belediyelerinin
Görev
Sorumlulukları
( 5216 sayılı Kanun Madde 7)



Kanunlarla
münhasıran
büyükşehir
belediyesine verilen görevler ile birinci
fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak.



Büyükşehir katı atık yönetim plânına
uygun olarak, katı atıkları toplamak ve
aktarma istasyonuna taşımak.



Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 ncü sınıf
gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık
istirahat
ve
eğlence
yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.



Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775
sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere
verilen yetkileri kullanmak, spor, dinlenme
ve eğlence yerleri ile parkları yapmak;
yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve
çocuklara yönelik sosyal ve kültürel
hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve
beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık,
eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım,
bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat
varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent
tarihi
bakımından
önem
taşıyan
mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine
ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı,
kapalı ve açık otoparklar yapmak,
yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya
ruhsat vermek.



Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.



(Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski
taşıyan veya can ve mal güvenliği
açısından tehlike oluşturan binaları tahliye
etmek ve yıkmak.





ve

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.)
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve
hayvancılığı desteklemek

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları
(5393 sayılı Kanun Madde 14)
Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak
şartıyla;





İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi
kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik
ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik;
defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park
ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat,
turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve
yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu
Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası,
belediyeler, il özel idareleri, bağlı
kuruluşları ve bunların üyesi oldukları
birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay
denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve
yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile
Devlete ait her derecedeki okul binalarının
yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde
uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım,
nikâh, meslek ve beceri kazandırma;
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga
son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)
(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu
100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar
ve çocuklar için konukevleri açmak
zorundadır. Diğer belediyeler de mali
durumları
ve
hizmet
önceliklerini
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için
konukevleri açabilirler.

(…)(2) Devlete ait her derecedeki okul
binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç
ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;
sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve
işletebilir;
mabetlerin
yapımı,
bakımı,
onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları
ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve
onarımını yapabilir, korunması mümkün
olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.)
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
ve organize sanayi bölgelerine tanınan
yetki ve sorumluluklar ile sivil hava
ulaşımına açık havaalanları ve bu
havaalanları bünyesinde yer alan tüm
tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
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edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/20126360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek
amacıyla gençlere spor malzemesi verir,
amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım
yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü
amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve
yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren
veya derece alan öğrencilere, sporculara,
teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye
meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda
bankacılığı yapabilir.(3)
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik:
12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci
fıkranın (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.



Kanunların belediyeye verdiği yetki
çerçevesinde
yönetmelik
çıkarmak,
belediye yasakları koymak ve uygulamak,
kanunlarda belirtilen cezaları vermek.



Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile
ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.



Özel kanunları gereğince belediyeye ait
vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini
yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki
özel hukuk hükümlerine göre tahsili
gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet
karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya
yaptırmak.



Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme,
kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık
su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını
sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri
kurmak,
kurdurmak,
işletmek
ve
işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya
işlettirmek.



Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs,
deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı
sistem dâhil her türlü toplu taşıma
sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek
ve işlettirmek.



Katı atıkların toplanması, taşınması,
ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün
hizmetleri yapmak ve yaptırmak.



Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin
yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz
almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
tesis etmek.



Borç almak, bağış kabul etmek.



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

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin
24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5
sayılı Kararı ile. )
Hizmetlerin yerine getirilmesinde
öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en
yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı,
düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemler uygulanır.(1)
Belediyenin görev, sorumluluk ve
yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara
da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil
hava ulaşımına açık havaalanları ile bu
havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler
bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları
(5393 sayılı Kanun Madde 15)



Belde sakinlerinin mahallî müşterek
nitelikteki
ihtiyaçlarını
karşılamak
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde
bulunmak.
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Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava
konusu
uyuşmazlıkların
anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.



Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık
istirahat
ve
eğlence
yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.



Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten
men etmek, izinsiz satış yapan seyyar
satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri
alınmayan
gıda
maddelerini
gıda
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün
içinde geri alınmayan gıda dışı malları
yoksullara vermek.

(Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye
sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı
kullanma izni hangi idare tarafından
verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak
olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili
teknik mevzuat çerçevesinde yıllık
periyodik kontrollerini yapmak ya da
yetkilendirilmiş
muayene
kuruluşları
aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde
asansörleri hizmet dışı bırakmak.



(Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet
yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve
elektrikli
skuter
park
ve
şarj
istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü
bariyerlerinin
planlanması,
projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve
onarımıyla ilgili işleri yürütmek.



(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi
uyarınca asansörlerin yıllık periyodik
kontrolünü yapacak belediyeler ile
yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının
sahip olması gereken şartlar, yıllık
periyodik kontrol esasları ile yıllık
periyodik kontrol ücretleri Türkiye
Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları
Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir
komisyon tarafından belirlenir. Konuya
ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları
doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yapılır.





Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar
konusunda standartlar getirmek.



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





kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek
elektronik haberleşme istasyonlarına kent
ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme
hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret
karşılığında yer seçim belgesi vermek,

Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde
işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve
tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol,
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve
işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek;
kanunların belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri
yürütmek.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r)
bendine göre verilecek yer seçim belgesi
karşılığında alınacak ücret Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca
belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen
yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim
belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir
sınırları içerisinde yer seçim belgesi
vermeye ve ücretini almaya büyükşehir
belediyeleri yetkilidir.

(Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye
mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008
tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî
müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,
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büyükşehir ve il merkez belediyeleri
dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından
yapılır.

edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18
md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis
kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına,
yurtlara, okul pansiyonlarına ve
hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz
olarak içme ve kullanma suyu
verebilirler.(1)

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde
belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla
süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere
imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma
hizmetlerini imtiyaz veya tekel
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek
suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu
taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci
maddedeki esaslara göre hizmet satın alma
yoluyla yerine getirebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye
hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini
tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması
ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler
Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75
inci maddesi hükümleri belediye
taşınmazları hakkında da uygulanır.

İl sınırları içinde büyükşehir
belediyeleri, belediye ve mücavir alan
sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu
10.000'i geçen belediyeler, meclis
kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret
yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su,
termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve
aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz
almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya
ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir,
bunun karşılığında yapılan tesislere ortak
olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve
turizmi geliştirecek projelere Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz
veya düşük bir bedelle amacı dışında
kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis

Belediyenin proje karşılığı borçlanma
yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar
ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan
malları ile belediye tarafından tahsil edilen
vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra
dairesince haciz kararı alınmadan önce
belediyeden borca yeter miktarda
haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir
(…)(1). On gün içinde yeterli mal beyan
edilmemesi durumunda yapılacak haciz
işlemi, alacak miktarını aşacak (…)(1)
şekilde yapılamaz.(1)
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C- İdareye İlişkin Faaliyetler
1- Fiziksel Yapı
Tablo 1 Taşınmazlar
Sıra No

Verilen Hizmet

Kullanım Amacı

Sayısı

1
2
3
4
5

Belediye Ana Binası
Atatürk Kültür Merkezi
Özgecan Tesisleri
Belediye Ek Bina
Akademi Binası

6
7

Mustafa Baysan Öğrenci Yurdu
Aşevi

Halka Hizmet
Kültürel Faaliyetler
Spor Faaliyetleri
Halka Hizmet
Sosyal ve Sağlık
Amaçlı
Öğrenci Yurdu
Halka Hizmet

Tablo 2 Araçlar
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Aracın Cinsi
Binek Oto
İş Makinesi
Çöp Kamyonu
Kamyon
Arazöz
Süpürge Aracı
Traktör
Çift Kabin Pick-up
Pick-up
Otobüs
Minibüs
Midibüs
Kovalı Araç
Ambulans
Cenaze Nakil Aracı
Motor
TOPLAM

6

Resmi

Kiralık

15 adet
20 adet
19 adet
13 adet
6 adet
3 adet
4 adet
28 adet
5 adet
5 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
125

3 adet
1 adet
3 adet
4 adet
1 adet
3 adet
3 adet

18

Toplam
18
21
22
17
7
6
4
31
5
5
1
2
1
1
1
1
143
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2- Örgüt Yapısı
Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48, 49 ve 50’nci maddelerine
göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye
teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.
“Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta
birimlerinden oluşur.”
“Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme
potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, imar,
insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması,
kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”
“Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici
kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”
“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik,
teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık
alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman
tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık
sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye
başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü
yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”
“Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına
bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan
belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000
arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis
üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”
“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213
sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”
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Şekil 1 Teşkilat Şeması
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Tablo 3 Kullanıcı Donanımları
Sıra
No
1
2
3
4
5
6

Kullanıcı Donanımları
PC
Muhtelif Ebat ve Teknolojide Yazıcı
A0 Tarayıcı
Barkod Okuyucu,
Doküman Tarayıcı
Çizici (Plotter)

Adet
234
135
1
1
4
2

Tablo 4 Sistem Donanımları
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sistem Donanımları
Online Güç Kaynağı
Kart Okuyucu (Personel Takip Sistemi için)
Kamera Kayıt Cihazı
IP Tabanlı Güvenlik Kamerası
Güvenlik Duvarı
Fizikzel Sunucu
Managable Switch (TTVPN altyapısı)
Ses Sistemi
Yedekleme Sunucusu

Adet
6
8
8
98
3
10
8
3
4

Tablo 5 Kullanılan Yazılımlar
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kullanılan Yazılımlar
Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
Kamu Mülkiyet Yazılımı
Araç Takip Sistemi Yazılımı
Netcad
Autocad
İş Güvenlik Yazılımı
İşyeri Hekimliği Yazılımı
İcra Yazılımı
Yapı Modelleme Yazılımı
Mevzuat ve İçtihat Yazılımı
Hakediş Yazılımı
Online Akaryakıt Yazılımı
Görüntü Kurgulama ve Video Montajı Yazılımı
Pro ebelge

9

Adet
1
1
1
1
28
18
1
1
3
2
2
8
1
1
1
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4- İnsan Kaynakları
Tablo 6 Kadroya Göre Personel Dağılımı
Memur

148

Sözleşmeli

13

İşçi

198

Şirket Personeli

593

16%
Memur

1%

Sözleşmeli

21%

62%

İşçi
Şirket Personeli

Toplam

952

Tablo 7 Kadroya Göre Doluluk
Memur

Sözleşmeli

İşçi

Şirket Personeli

Toplam

Boş

162

-

145

-

307

Dolu

148

13

198

593

952

Toplam

310

13

343

593

1259

Kadro

Grafik 1 Kadroya Göre Doluluk
Memur

Sözleşmeli

Şirket Personeli

İşçi

50%

Toplam

36%

22%

50%
100%

64%

78%

100%

Boş

Dolu
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Tablo 8 Cinsiyete Göre Personel Dağılımı
Kadro
Kadın
Erkek
Toplam

Memur
65
83
148

Sözleşmeli
4
9
13

İşçi
21
177
198

Şirket Personeli
107
486
593

Toplam
197
755
952

Grafik 2 Cinsiyete Göre Personel Dağılımı
Sözleşmeli

Memur

İşçi

Şirket Personeli

10%
43%

57%

Toplam

20%

17%

36%

64%

90%

80%

83%

Kadın

Erkek

Tablo 9 Personel Eğitim Durumu
Kadro
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Toplam

Memur
3
26
28
84
7
148

Sözleşmeli
1
6
6

İşçi
140
45
8
5

13

198

Şirket Personeli
263
165
56
103
6
593

Toplam
406
237
98
198
13
952

Grafik 3 Personel Eğitim Durumu
Sözleşmeli

Memur
4%

1%

İşçi
4%

7%

1%
19%

Şirket Personeli
2%

1%

1%

55%

20%

10%

57%
14%

İlköğretim

Lise

29%

27%

43%

14%
30%

Ön Lisans

11

Lisans

1%

20%

9%
50%

1%

1%

17%

23%

Toplam

Yüksek Lisans

12%
27%
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Tablo 10 Personel Yaş Dağılımı
Kadro
18-25 Yaş
26-35 Yaş
36-45 Yaş
46-55 Yaş
56 ve üzeri
Toplam

Memur

Sözleşmeli

İşçi

24
47
46
31
148

5
5
3

1
59
96
42
198

13

Şirket Personeli
32
215
210
116
20
593

Toplam
32
245
321
261
93
952

Grafik 4 Personel Yaş Dağılımı
Sözleşmeli

Memur
18%

İşçi

30%

32%

0%

2%

1%

7%
20%

Şirket Personeli

21%
33%

43%

Toplam
9%

7%

4%

20%
36%

26%

27%

50%
35%

45%

18-25 Yaş

26-35 Yaş

36-45 Yaş

34%

46-55 Yaş

56 ve üzeri

Tablo 11 Personel Hizmet Süresi
Hizmet Süresi
0-1 Yıl
1-5 Yıl
5-10 Yıl
10-20 Yıl
20 Yıl ve üzeri
Toplam

Memur

Sözleşmeli

İşçi

Şirket Personeli

Toplam

2
43
32
71
148

10
3

1
1
174
22
198

346
149
96
2
593

359
196
302
95
952
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Grafik 5 Personel Hizmet Süresi
Sözleşmeli

Memur
1%

İşçi

4%

1%

10%

14%

Şirket Personeli

29%

31%

Toplam

7%

10%
31%
50%

25%

26%

47%

12%
17%

57%

0-1 Yıl

18%

89%

1-5 Yıl

5-10 Yıl

12

10-20 Yıl

20 Yıl ve üzeri

21%
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Tablo 12Birimlere Göre Kadro Dağılımı
Birim/Dairesi
Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
Evlendirme Memurluğu
Fen İşleri Müdürlüğü
Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
İşletme İştirakler Müdürlüğü
Kadın Ve Aile Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Kültür İşleri Müdürlüğü
Kütüphane Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Muhtarlıklar Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
Plan Ve Proje Müdürlüğü
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti.
Zabıta Müdürlüğü
TOPLAM

Kadro Durumu
Memur Sözleşmeli İşçi Şirket Personeli
1
4
1
8
6
25
104
3
1
1
2
2
1
2
9
2
8
51
1
1
1
4
23
1
3
11
4
1
2
6
1
1
1
3
2
1
2
1
2
20
3
1
21
20
1
11
35
1
1
6
20
4
57
92
5
3
3
1
3
3
1
9
3
6
54
2
1
1
1
71
127
6
4
3
7
30
5
7
148
13
198
593

13

Toplam
1
13
135
7
5
70
1
6
38
13
2
1
6
25
25
67
2
26
153
8
7
13
63
3
200
13
7
42
952
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Tablo 13 Birimlere Göre Cinsiyet Dağılımı
Birim/Dairesi

Kadın

Araştırma Ve Geliştirme Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
Evlendirme Memurluğu
Fen İşleri Müdürlüğü
Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
İşletme İştirakler Müdürlüğü
Kadın Ve Aile Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Kültür İşleri Müdürlüğü
Kütüphane Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Muhtarlıklar Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
Plan Ve Proje Müdürlüğü
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti.
Zabıta Müdürlüğü
Toplam

2
21
3
4
6
5
18
10
2
1
3
8
11
29
2
8
7
5
3
7
18
2
1
8
3
10
197

14

Cinsiyet
Erkek
1
11
114
4
1
64
1
1
20
3

3
17
14
38
18
146
3
4
6
45
1
199
5
4
32
755

Toplam
1
13
135
7
5
70
1
6
38
13
2
1
6
25
25
67
2
26
153
8
7
13
63
3
200
13
7
42
952
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5- Sunulan Hizmetler
Genel Yönetim Kapsamında
 Yazı işleri hizmetleri
 Mali hizmetler
 Strateji geliştirme hizmetleri
 Destek hizmetleri
 İnsan kaynakları hizmetleri
 Özel kalem hizmetleri
- Basın yayın ve halkla ilişkiler
hizmetleri
- Dış ilişkiler, kardeş kent hizmetleri
- Yenişehir Masası hizmetler
 Teftiş ve hukuk hizmetleri
 Muhtarlık hizmetleri
 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
Sosyal ve Kültürel Hizmetler Yönetimi
Kapsamında
 Kültür hizmetleri
 Sosyal destek hizmetleri
 Spor hizmetleri
 Aşevi hizmetleri
 Nikâh hizmetleri
 Eğitim ve kurs hizmetleri
 Kütüphane hizmetleri
 Sağlık hizmetleri
 Cenaze hizmetleri
 Kadın ve aile hizmetleri

Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Kapsamında
 Ruhsat ve denetim hizmetleri
 Zabıta ve çevre denetim hizmetleri

Bilgi ve Teknoloji Yönetimi Kapsamında
 Bilgi - işlem hizmetleri
İmar Yönetimi Kapsamında


İmar ve şehircilik hizmetleri
- İnşaat Ruhsat hizmetleri
- Yapı denetim hizmetleri
- İmar uygulama hizmetleri
- Yapı kullanma hizmetleri
- Adres bilgileri hizmetleri
- Planlama hizmetleri
 Emlak ve istimlâk hizmetleri
 Kentsel dönüşüm hizmetleri
Çevre Yönetimi Kapsamında:
 Temizlik işleri hizmetleri
 Fen işleri hizmetleri
 Park ve bahçe hizmetleri
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6- Yönetim ve İç Kontrol
Yönetim
Kurumumuz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Yönetim yapımız Meclis, Encümen, Başkan, Başkan
Yardımcıları, Müdürler ve diğer çalışanlardan oluşur. Belediye Başkanı Üst Yönetici olarak Belediye
faaliyetlerinin amaç̧ ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik plana, performans
programına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve
zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlayarak görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden
Belediye Meclisine karsı sorumludur.
İç Kontrol
Belediyemiz iç kontrol çalışmalarına 5018 sayılı Kanunla başlamıştır. İç kontrol sistemi
belediyemizin hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine
çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir. İç kontrol, belediyemizin
sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek
tehdit unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi
güçlendirecektir.
İç kontrol bir süreç olup, bu süreç insanlardan etkilenir. Kurumun her seviyesinde yer alan
insanlar iç kontrolün bir parçasıdır ve uygulanmasından sorumludur. Yine İç kontrol Belediyemizin
hedeflerine ulaşılmasında üst yönetime ve idarecilere sadece makul bir güvence sağlar.
Kurum, hedeflerine doğru ilerlerken iç ve dış etkenlere maruz kalır. Kurumun bir parçası olan çalışanlar
iç etkenlere örnek olarak gösterilebilir. Kişilerin karakter özellikleri, ahlaki değerleri ve yetkinlikleri iç
kontrolün etkinliği ile doğrudan ilgilidir.
İç kontrol ile insanların içsel özelliklerini tamamen kontrol etmek mümkün değildir. Dış etken olarak
gösterilebilecek risklerin ki buna ekonomik kriz örnek verilebilir, bir kısmını da tamamen kontrol etmek
imkânsızdır. Bu nedenle iç kontrol kurum için kesin bir güvence değil, makul bir güvence sağlar.
Belediyemizin iç kontrol sayesinde ulaşılabilecek başlıca dört hedefini şu şekilde belirtebiliriz;
 Faaliyetlerin etkin ve verimli olması
 Mali raporların güvenilirliği
 Yürürlükteki mevzuata uyum
 Varlıkların korunması
İç kontrol sistemi belediyemizin farklı etkinlik seviyelerinde faaliyet gösterir. İç kontrol faaliyetlerinin
ne kadar etkin yürütüldüğü:
 Üst yönetim ve idarecilerin, belediyeyi, belediyenin hedeflerine ulaşılması için yapılan
faaliyetlerin kapsamını, faaliyetlerin yer aldığı çevreyi ve karşılaşılacak riskleri anlamalarına,
 Çalışanların iç kontrolün uygulanmasına yönelik sorumluluğa, gerekli bilgiye, yeteneğe ve
yetkiye sahip olmalarına,
 Yayınlanan mali raporların güvenilir bir biçimde hazırlanmasına,
 Yasa ve yönetmeliklerle uyumun sağlanabilmesine bağlıdır.
İç kontrolün etkinliğinde en büyük rolü̈ yönetim üstlenecektir. İdareciler iç kontrol sisteminin etkili bir
biçimde işlediğinin güvencesini verebilmek için uygun politikalar oluşturmalı ve güvence
sağlamalıdırlar. İç kontrol uygulanırken, hedeflere ulaşılmasını etkileyecek belirsizlikler öngörülmeli ve
önlemler alınmalıdır; yani idareciler risk yönetimi konusunda da sorumlu olacaklardır.
Belediyemizin organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devrinin
sınırları belirlenmiştir. İç kontrol siteminin temel çalışmalarından iş tanımları yapılmasına, iş
süreçlerinin ve iş akış şemalarının çıkartılmasına ve kurumsal risk yönetimine yönelik çalışmalar
sürdürülmektedir.
Yine Belediyemizde ön mali kontrol yapılmasına yönelik çalışmalar harcama birimlerinde ve Mali
Hizmetler Biriminde başlatılmıştır. İç kontrol sisteminin geliştirilmesi ve işlerliği için sürdürülen
faaliyetlerin en kısa zamanda sonuçlandırılarak tam ve yetkin bir iç kontrol sistemi oluşturulması
sağlanacaktır.
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II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Amaçlar Ve Hedefler
AMAÇ 1: Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu
gelişmelere göre düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak
Hedef 1.1:Yerel yönetişim mekanizmasıyla hizmet etkinliğinin ve vatandaş memnuniyetinin sağlanarak
sürekli ölçülmesi ve veriye dayalı hizmet, politika üretilmesi
Hedef 1.2: Küresel düşünüp yerel çözümler üreten insan kaynağının oluşturulması
Hedef 1.3: Hizmetlerin vatandaş odaklı, maliyet ve zaman etkinliğini sağlayacak İş Akış Süreçlerinin
geliştirilmesi
Hedef 1.4: Kurumsal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması
Hedef 1.5: Bilgi ve iletişim teknolojisinin güçlendirilmesiyle etkinliğin ve verimliliğin artırılması
AMAÇ 2:Yeşil alan varlığı ve altyapısı ile bireysel hareketliliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir Yenişehir
Hedef 2.1:Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığının artırılması ve yeşil alanların herkes için
Kullanılabilir olması
Hedef 2.2:Daha hareketli bir gündelik yaşamı teşvik etmek, mümkün kılmak
Hedef 2.3Açık ve Kapalı Alan Spor Altyapısının Artırılması
Hedef 2.4: Sağlığı tehdit eden etkenlerle mücadelede her kesime yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarının
yapılması
AMAÇ 3:Çevre koruma bilincinin gelişmesini ve uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak
Hedef 3.1:Çöp toplama ve çevre temizliği alanındaki hizmetlerin iyileştirilmesi
Hedef 3.2:Geri dönüşüm pratiklerinin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi
Hedef 3.3: Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve yaygın kullanımı için pilot çalışmalar ve
savunuculuk yapmak
AMAÇ 4:Kişisel, akademik, mesleki ve kültürel gelişimi destekleyen hizmet politikası ile herkesi kucaklayan
bir Yenişehir
Hedef 4.1: Yenişehirlerin ihtiyaç duyduğu kişisel, mesleki, akademik ve kültürel gelişim programlarının
tespitine yönelik periyodik alan araştırmaları yapılması
Hedef 4.2:Farklı yaş, eğitim ve cinsiyetlerin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim, bilgi ve beceri geliştirme
programlarının düzenlenmesi
Hedef 4.3:Canlı, zengin ve erişilebilir bir kültür-sanat hayatını tesis edecek etkinlik ve altyapı planlaması
yapılması
AMAÇ 5: Her kesimin aidiyet hissettiği kapsayıcı ve fırsat eşitliği oluşturan hizmet sunumu ile sosyal içermeyi
güçlendirmek
Hedef 5.1:Sosyal yardımların insan onurunu ve üretkenliğini zedelemeyecek şekilde hayata geçirilmesi
Hedef 5.2:Dezavantajlı kesimlere yaşanabilir Yenişehir’i Oluşturacak Yerel Eşitlik Planının Geliştirilmesi,
Uygulamaya Konulması ve Dönüştürücü Sosyal Desteğin Sağlanması
AMAÇ 6: Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması
Hedef 6.1:Kentsel dönüşüm ve imar planlarının hak- temelli olacak şekilde Hazırlanması
Hedef 6.2:Vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının hizmet planlaması ve izlemesine dahil olduğu yerel
yönetişim yapılarının oluşturulması
Hedef 6.3:Yeterli ve yüksek standartta kentsel Üstyapı ve planlama yapılması
Hedef 6.4: Toplum düzeni ve güvenliğine katkı sağlanması.
Hedef 6.5:Tarımsal üretimi destekleyen uygulamalarla güvenli gıdaya erişimin ve tarımsal üreticinin
desteklenmesi
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B- Temel Politika ve Öncelikler
Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika Ve Öncelikler
Üst
Politika
Belgesi

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI
İlgili Bölüm/ Verilen Görev/İhtiyaçlar
Referans

181.

263.
263.7.

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI

264.
264.1.
264.2.

511.

511.2.

511.5.

570.
571.
571.7.

598
598.1.
598.2.
627.
627.2.
627.3.

İstikrarlı Ve Güçlü Ekonomi
Ekonominin, enflasyon oluşturmayan, kaliteli büyüme patikasına girmesini destekleyecek
şekilde kamu mali disiplini korunacak ve harcama politikası plan hedeflerine azami düzeyde
tesir edecek şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda; program bütçe sistemine geçilecek,
harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır. Vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını
genişletici revizyonlar yapılacak, yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacaktır. Plan dönemi
sonunda GSYH’ya oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1,7, genel devlet açığının
yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının ise yüzde 2 olarak gerçekleşmesi
hedeflenmektedir.
Maliye Politikası
Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının
artırılmasını sağlayacak şekilde vergi sisteminde revizyonlar yapılacaktır.
Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi
dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecektir
Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacaktır
Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir
Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve
beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve
vergileme etkinleştirilecektir. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve
uygulamasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapıyı birlikte oluşturacaklardır.
Lojistik Ve Ulaştırma
Ulaştırma sektöründe bakım-onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde
karşılanmasını sağlayacak bir yapı tesis edilecek, ulaştırma altyapılarının yeterli hizmet
seviyesinde tutulmasına yönelik gerekli yatırımlara ağırlık verilecektir.
Yapım ve teknik müşavirlik işlerine ilişkin ihalelerde kaliteden ödün vermeden hizmet
alımlarının yapılması sağlanacak, bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim
marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal
düzenlemeler hayata geçirilecektir.
Karayolu ağında enerji ve zaman tasarrufunu, trafik güvenliğini, karayolu kapasitesinin etkin
kullanımını sağlayan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile ilgili mimari yerel yönetimleri de
kapsayacak şekilde tamamlanarak uygulamaya konulacaktır.
İstihdam Ve Çalışma Hayatı
Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamalar
geliştirilecektir
Gençlerin işgücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek ve istihdam edilmeleri
kolaylaştırılacaktır.
Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin
istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir.
Ailenin Güçlendirilmesi
Aile dostu çevre ve mekânların yaygınlaşması için çalışmalar yürütülecektir.
Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını artırabilecekleri
ulaşılabilir mekânlar yaygınlaştırılacaktır.
Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecektir
Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar Ve Yoksullukla Mücadele
Sosyal yardım programlarının etkinliği artırılacaktır.
Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı veri
paylaşımı sağlanacaktır
Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü
artırılacaktır.
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628.
628.1.
628.2.
628.3.
628.4.

632.

632.1.

655.
655.2.

674.

674.1.

674.2.

675.

675.1.

676.
676.1.

677.

677.1.
677.2.

678.

678.1.

İnsan odaklı sosyal politikalar çerçevesinde sosyal hizmet modellerinin çeşitlendirilmesi ve
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Engelli ve yaşlı bakımı hizmetlerine ilişkin standartlar geliştirilecek ve bu hizmetleri veren
personelin niteliği ve niceliği artırılacaktır.
Sosyal hizmetler yaygınlaştırılarak daha etkin hale getirilecek, kırılgan kesimlere yönelik
sosyal hizmet programlarının niteliği ve niceliği artırılacaktır.
Toplum temelli bakım hizmetleri kapsamında gündüzlü bakım hizmetleri
yaygınlaştırılacaktır
Gezici tarım işçilerinin sosyal hizmetlerden faydalanmalarının kolaylaştırılmasına yönelik
uygulamalar geliştirilecektir
Kültür Ve Sanat
Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin
dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm
uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir
Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin
markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır
Nüfus Ve Yaşlanma
Uzun süreli bakıma gereksinim duyan yaşlılar için hizmetler çeşitlendirilecek ve
yaygınlaştırılacaktır.
Farklı kurumlar tarafından sunulan uzun süreli evde bakım hizmetlerinde bütünlük ve
kurumlar arası eşgüdüm sağlanacak, yerel yönetimlerin hizmet sunumunda daha fazla rol
almasına imkân verecek düzenlemeler yapılacaktır
Şehirleşme
Şehirlerimiz kalkınma vizyonuyla eşgüdüm içerisinde, çok merkezli, karma kullanımı
destekleyen, özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla planlanacak; mekânsal planlarda
topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi
değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır.
Nazım planlarda yeni alt merkezler tanımlanacak, alt ölçekli planlarda alt merkezlere toplu
ulaşım ve yaya ulaşımının sağlanması için gerekli teknik standartlar belirlenecek, Mekânsal
Plan Yapım Yönetmeliği bu standartlar doğrultusunda revize edilecektir.
Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması
ve yeniden canlandırılması için İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü (İLBANK) tarafından yerel
yönetimlere yönelik destek programı geliştirilecektir
Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve
güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan-tabiat
ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır.
Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılgan kesimlere
yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılması
desteklenecektir
Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu
teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılacaktır.
Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam
kalitesini yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81
milyon m2 alanda Millet Bahçesi çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve
belediyelerin finansmanıyla yürütülecektir
Mekânsal planlama sistemi, merkezi kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenen ilke ve
kurallar çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve
denetleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama ve uygulamanın mahalli
idareler tarafından yapılması esas olacaktır.
Planlama sürecinde etkili katılım, izleme ve denetleme modeli geliştirilecek, mevzuat bu
çerçevede güncellenecektir.
Planlama yetkisi olan merkezi kuruluşların, plan yapımında esas alınacak ilke ve kuralları,
yetki alanları kapsamında kalan konular için yazılı hale getirmesi sağlanacak, bu amaçla idari
düzenleme gerçekleştirilecektir
İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar
uygulama araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları
yaygınlaştırılacaktır.
İmar uygulamalarında kırsal ve kentsel yerleşmeleri dikkate alan katılımcılık ve finansman
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679.
679.1.
679.2.
680.

680.1.
680.2.
681.

681.1.
681.2.
681.3.
682.
682.1.
683.

683.1.
683.2.

683.3.

683.4.
684.

689

690.

690.1.

691.
691.1

alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirilecektir
Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle
kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
İnsan odaklı, yatay mimariyi yansıtan başarılı örnek yerleşimler belirlenecek ve
değerlendirme raporu hazırlanacaktır.
“Medeniyetimizi yaşatan şehir beratı” ve “özgün mahalle sertifikası” verilmesine altlık
oluşturacak kılavuzlar hazırlanacaktır
Haritacılık alanında konumsal hassasiyet, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı
güçlendirilecek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek birlikte üretim ve veri
paylaşımı yoluyla mükerrerlikler önlenecektir.
Ulusal harita üretimi işlerinde baz alınacak olan kentsel alanlardaki konumsal hassasiyet
altyapısı yenilenecektir.
Çok boyutlu kadastro/harita üretimi tamamlanacaktır
Kamu ve özel sektör kuruluşlarınca yapılacak yatırımlara temel oluşturmak üzere sayısal
hale gelmiş güncel, güvenilir kadastro verileri sunulacak, mülkiyet verileri elektronik ortama
aktarılacaktır.
Mülkiyete ilişkin işlemler kanuni kısıtlar çerçevesinde elektronik ortama taşınacaktır.
Tüm Türkiye’de tek koordinat sistemine geçilerek kadastro modernizasyonu
tamamlanacaktır
Tüm tapu işlem belgeleri elektronik ortama aktarılarak tapu işlemleri mekâna bağlı
kalınmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilecektir
Kentlerin yaşam kalitesi seviyelerinin izlenmesine altlık teşkil etmek üzere ölçme ve
değerlendirme araçları geliştirilecektir.
İl, ilçe ve mahalle ölçeğinde kentsel veri altyapısının oluşturulması ve paylaşılması için
kurumsal, teknik ve yasal altyapı güçlendirilecektir
Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları
teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve
kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir
uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir.
Yerel yönetimlere akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamalarına
yönelik Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı esas alınarak rehberlik sağlanacaktır.
Akıllı şehir projeleri, büyükşehir belediyeleri ve 51 il belediyesi öncelikli olmak üzere akıllı
şehir olgunluk değerlendirmesi ve kaynak tahsis kısıtları göz önünde bulundurularak
önceliklendirilecektir.
Akıllı şehir uygulamalarında yerli teknoloji uygulamalarının desteklenmesinin yöntemleri
analiz edilecek, ihale süreçlerinde esas alınacak yerli üretim oranı başta olmak üzere
kriterler belirlenecektir.
Akıllı şehir ekosistemi analiz edilerek girişimciler, sistem geliştiriciler, teknoloji sağlayıcılar
gibi sektörün tüm paydaşları oluşturulacak dijital platformda buluşturulacaktır
Gayrimenkul değer artışlarının etkili yönetimiyle kentsel mekân ve hizmet kalitesinin
artırılması, kentsel hizmetlerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlere
kaynak oluşturması sağlanacaktır
Kentsel Dönüşüm
Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa
ve araziler, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas
alacak şekilde dönüştürülecektir.
Kentsel dönüşüm; yatay mimari anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini
geliştirme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde
yürütülecektir.
Kentsel dönüşüm uygulamalarında tarihi kent merkezi alanlarının yenilenmesinin
yaygınlaştırılması, bu kapsamda yerel yönetimlerle paylaşımlı bir finansman modeli
oluşturulması sağlanacak ve 81 ilde tarihi kent merkezleri kent kimliğini ön plana çıkaracak
şekilde dönüştürülerek, yatay mimari ve insan odaklılık anlayışıyla tasarımları
gerçekleştirilecektir.
Kentsel dönüşüm uygulamalarında il bazında hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri esas
alınacaktır.
İl ve ilçe bazında riskli ve rezerv alanlara ilişkin verileri, sosyal yapı analizini, ekonomik
bütünleşme, altyapı durumu, finansman modelleri ve il bazında dönüşüm hedeflerini içeren
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kentsel dönüşüm stratejileri hazırlanacaktır.
Kentsel dönüşüm projeleri katılımcılık esasları dikkate alınarak, kentsel dönüşüm
alanlarında öncelikle yerinde dönüşüm ilkesi benimsenerek, mevcut sosyal yapının
mekânsal ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran çözümlerle kent dokusuyla uyumlu ve alan
bazlı olarak yürütülecektir.
Kentsel dönüşüm uygulamaları öncesinde sosyal etki analizi yapılacaktır.
Kentsel dönüşüm projelerinde katılımcılık esasları tanımlanacak ve sürecin işbirliği
içeresinde ilerlemesi sağlanacaktır
Afet riskli alanların tespiti ve ilanına ilişkin mevcut kriterler geliştirilecek ve netleştirilecek;
yüksek öncelikli alanlar çok ölçütlü değerlendirme sistemiyle önceliklendirilerek ivedilikle
dönüştürülecektir
Kentsel dönüşüm uygulamalarında yerleşim alanı bazında önceliklendirme için çok ölçütlü
değerlendirme modeli, can ve mal kaybına neden olma açısından afet riskleri, tehlikesi,
etkilediği nüfusun büyüklüğü, mali ve finansal gereksinim, rezerv alanın mevcudiyeti gibi
parametrelerin esas alındığı kriterler ve puanlama sistemi çerçevesinde geliştirilecek ve
yerleşim alanları bu kapsamda önceliklendirilecektir.
Tehlikeli ve riskli alanlardaki yapıların risk önceliklendirilmesi yapılarak ülke çapında
konutların ve şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin illerden gelen talep ve ihtiyaçlara göre
kentsel dönüşüm hizmetleri yürütülecektir.
Kentsel dönüşüm projelerinde dönüşüm alanlarının altyapılarının oluşturulması, idari ve
çevresel düzenlemeler ve kira yardımları ile hak sahiplerinin mali ihtiyaçlarının karşılanması
için finansman modeli geliştirilecektir.
Kentsel dönüşüm uygulamalarına kaynak sağlanmasına yönelik hazineye ait sanayi
parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacaktır.
Kentsel dönüşüm uygulamaları ve imara yeni açılacak alanlar ile sanayi alanlarının
dönüşümü kapsamında şehir planlaması yapılırken şehrin afet geçmişi, afet tehlikeleri ve
riskleri göz önünde bulundurulacaktır
Mekânsal planlama faaliyetlerinde AFAD tarafından hazırlanan Afet Riski Azaltma
Sisteminin kullanılması sağlanacaktır.
Afet risklerinin planlama aşamasında gözetilmesine yönelik imar planlaması kriterleri
geliştirilecek ve afet tehlike ve risklerine uygun imar planlaması yapılması sağlanacaktır.
Kentsel dönüşüm çalışmalarının yerli ve yenilikçi malzemelerin üretilmesini destekleyecek
şekilde yapılması sağlanacaktır.
Kentsel dönüşümün yerli ve yenilikçi üretimi destekleyecek şekilde uygulanmasına yönelik
usul ve esaslar belirlenerek mevzuat bu yönde geliştirilecektir
Kentsel Altyapı
Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun
insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi;
atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin
gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf
edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi
ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel amaçtır
Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza
bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya
konulacaktır.
Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için nehir havzası yönetim
planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın
yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları tamamlanacaktır.
Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında
planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.
Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir.
Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması
sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.
Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması
için mevzuat düzenlemesi yapılacaktır
İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSİ’nin içme suyu proje finansmanının
sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir
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SUKAP programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir
Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ modeli yaygınlaştırılacak,
atıksuya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin
şekilde üstesinden gelinecektir
Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri
kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik ve
mali yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. Katı atık yönetiminde kaynak verimliliğinin ve
çevresel sorumluluğun sağlanmasını teminen KÖİ başta olmak üzere uygulama araçları
geliştirilecektir.
Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
Geri kazanılmış ikincil ürüne ait teknik standartlar geliştirilecek, teşvik ve yönlendirme
mevzuatı iyileştirilecektir.
Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır
Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları evsel nitelikli katı
atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir
program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.
Katı Atık Programının uygulanmasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Kentlerdeki imar ve ulaşım ile ilgili politika, karar ve yatırımlar koordineli olarak
değerlendirilecek, özellikle imar planları ile ulaşım ana planlarının birbiriyle uyumlu bir
şekilde hazırlanması ve güncellenmesi sağlanacaktır.
İmar planları ile ulaşım ana planlarının uyumlu olmasını sağlayacak bir koordinasyon
mekanizması kurulacaktır.
Kentiçi raylı sistem projelerinin incelenmesi, onaylanması ve belediyelerin raylı sistem
projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemeye yönelik yönetmelikler hazırlanacak, raylı sistem tasarım kılavuzları
güncellenecek, istatistiki veri altyapısı oluşturulacaktır
Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kentiçi
ulaşımda arz yönlü politikalardan ziyade talep yönlü politikaların uygulanmasıyla özel araç
yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımı özendirilecektir.
Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak
öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek, bunların yetersiz kaldığı
güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir.
Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin
tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000
yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği
öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.
Toplu taşıma sistemleri kullanımının yaygınlaştırılmasını teminen tek kart ödeme sistemi
hayata geçirilecektir
Büyükşehirlerde otopark alanlarının yanı sıra köprü, tünel gibi darboğaz oluşan altyapıların
ücretlerinin dinamik fiyatlandırılması, park-et-bin ve tercihli yollar gibi uygulamalar hayata
geçirilecektir.
Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kentiçi ulaşımda motorsuz ulaşım türleri
özendirilecektir
Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesi için yaya yolları ve kaldırımlar ile ilgili standartlar
oluşturulacaktır.
Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu
taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacaktır.
Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yasal ve finansal destek mekanizmaları hayata
geçirilecektir.
Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları
yapılacaktır.
Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır
Mevcut altyapının daha verimli kullanılabilmesi, trafik güvenliğinin artırılması, ulaşım
talebinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi ve daha etkin bir planlama yapılabilmesini
teminen ulusal ölçekte bir AUS Strateji Belgesi hazırlanacak, AUS mimarisi geliştirilecek ve
AUS uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2019-2022 Eylem Planı çalışmaları tamamlanıp uygulamaya
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konulacaktır.
AUS mimarisinin geliştirilmesine yönelik proje tamamlanacaktır
Özellikle büyükşehirlerde, kentiçi ulaşım ağında dinamik yolcu, sürücü ve yaya bilgilendirme
sistemleri kurulacaktır
Çevrenin Korunması
Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve
sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu
uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının
artırılması temel amaçtır
Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilerek kamu,
özel sektör, mahalli idareler ve STK’lar arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek,
toplumun çevre bilinci artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirleri ve mahalli idareler ile yetki ve görevlerindeki
uyumun geliştirilmesi, çatışmaların giderilmesine ve uygulamada eşgüdüm ile diğer
paydaşlarla işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Çevresel etki değerlendirmesi, stratejik çevresel değerlendirme, izin, lisans, izleme ve
denetim mekanizmaları ve kapasiteleri geliştirilecek ve bu konularda mevzuat
güçlendirilerek gerekli yazılım, makine ve teçhizat ihtiyacı giderilecektir.
Toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim
ve tüketim konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Çevre etiket sistemi yaygınlaştırılacaktır.
Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi geliştirilecektir.
Türkiye genelinde yerleşim alanlarının stratejik gürültü haritaları hazırlanacaktır.
Hukuk Devleti Ve Demokratikleşme
Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve vatandaş
memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin
artırılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.
Şeffaflık Ve Hesap Verebilirlik, İdari Yapılanma Ve Politika Yapımı
Yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele edilecektir.
Yerel yönetimlerde imar değişikliği, kaynak tahsisi, önceliklerin belirlenmesi gibi karar alma
süreçleri şeffaflaştırılacak, internet üzerinden yayımlanacaktır.
Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dâhil olmak üzere yerel yönetimlerde denetim ve hesap
verilebilirlik mekanizması güçlendirilecektir.
Yerel Yönetimler
Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin
ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir
yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.
Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki
uyum artırılacaktır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan
belediyelerde hizmet önceliklendirmesi yapmak üzere rehber geliştirilecektir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen rehber doğrultusunda büyükşehirlerden
başlamak üzere, stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet
önceliklendirmesi-stratejik plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir kıyas çalışması yapılması
sağlanacaktır.
Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini
sağlayacak yöntem geliştirilecektir.
Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek; bu
standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.
Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.
Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü
güçlendirilecektir.
Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım
mekanizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde belirli bir oranda katılımı sağlanacak,
alınacak önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi gibi yollarla yerel hizmet
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sunumunda bu kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması sağlanacaktır.
Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması
sağlanacaktır.
Yerel yönetimlerde optimum hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yerel hizmet
gereklerine uygun, çoklu ölçüt tasnif sistemine dayalı yerel yönetimlerin yeniden
yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.
Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye
dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır.
Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları
nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli
olarak yeniden değerlendirilecektir.
Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent
esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.
Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.
Küçük ölçekli belediyerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir.
Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini
sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının
rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2020 mali yılsonunda Gider Bütçesi 188.641.000,00 -TL tahmin edilmiş olup, yıl sonunda
172.304.105,27-TL, Gelir Bütçesi ise 140.000.000,00-TL tahmin edilmiş olup yıl sonunda
148.302.791,31-TL, Finansman olarak 48.641.000,00-TL olarak planlanmış ve 14.100.000,00-TL
olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 14 Bütçe Uygulama Sonuçları
Açıklama
Bütçe Gelirleri
Finansmanın Ekonomik
Sınıflandırılması Tablosu
Bütçe Giderleri

Tahmin
140.000.000,00

Gerçekleşme
148.302.791,31

Gerçekleşme Oranı %
105,93

48.641.000,00

14.100.000,00

28,99

188.641.000,00

172.304.105,27

91.34

Gelir Bütçesi:
2020 mali yılı gelir bütçesi yıl sonunda 150.728.853,21-TL tahsilat yapılmış, yapılan
tahsilatlardan 2.426.061,90-TL Red ve iade yapılarak net 148.302.791,31-TL net tahsilat yapılmıştır.
Gelir
Kodu

Açıklama

(I)

Bütçe İle Tahmin
Edilen

2020 Yılı
Tahsilatı

Tahsilattan Red
ve İadeler

2020 Yılı Net
Tahsilatı

Gerçek.
Oranı

(TL)

(TL)

(TL)

(TL)

(%)

1

Vergi Gelirleri

43.893.000,00

46.578.662,67

227.989,44

46.350.673

3

Teşebbüs ve
Mülkiyet
Gelirleri

13.106.000,00

7.294.053,27

77.613,02

7.216.440

4

Alınan Bağış
ve Yardımlar
ile Özel
Gelirler

5

55,06

286,82
387.000,00

1.110.000,00

0,00

1.110.000

Diğer Gelirler

72.622.000,00

95.746.137,27

2.120.459,44

93.625.678

6

Sermaye
Gelirleri

10.017.000,00

0,00

0,00

0,00

8

Alacaklardan
Tahsilat

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Red ve İadeler

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

140.000.000,00

150.728.853,21

2.426.061,9

148.302.791,31

GENEL TOPLAM
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Bütçe Gider Kesin Hesabı
2020 mali yılı gider bütçesi 188.641.000,00-TL tahmin edilmiş yıl sonunda 172.304.105,27-TL
olarak gerçekleşmiştir. Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı %91,34’tür.
Tablo 15Mali Yılı Gider Bütçesinin Tahmin ve Gerçekleşme Oranları
Gider
Kodu

Açıklama

(I)

Bütçe İle Verilen
Ödenek

Net Ödenek
Toplamı

Bütçe Gideri
Toplamı

Gerçekleşme
Oranı

(TL)

(TL)

(TL)

(%)

1

Personel Giderleri

59.037.000,00

52.597.000,00

48.754.381,73

82,58

2

Sosyal Güvenlik
Kurumuna Devlet Primi
Gideri

10.880.000,00

9.380.000,00

8.335.725,71

76,62

3

Mal ve Hizmet Alımı
Giderleri

69.024.000,00

91.552.425,00

82.872.903,39

120,06

4

Faiz Giderleri

1.500.000,00

2.250.000,00

2.230.234,38

148,68

5

Cari Transferler

5.200.000,00

4.033.435,00

3.670.748,43

70,59

6

Sermaye Giderleri

25.200.000,00

27.445.592,00

25.106.749,31

99,63

7

Sermaye Transferi

1.800.000,00

1.343.500,00

1.333.362,32

74,08

9

Yedek Ödenekler

16.000.000,00

39.048,00

0,00

0,00

188.641.000,00

188.641.000,00

172.304.105,27

91,34

GENEL TOPLAM

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
a) Faaliyet Sonuçları Tablosu
2020 yılı faaliyet döneminde 169.669.488,02-TL faaliyet gelirine karşılık 167.470.520,46-TL
faaliyet gideri yapılmış olup, 2.198.967,56-TL dönem olumlu faaliyet sonucu olarak gerçekleşmiştir.
b) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
Belediye Meclisimizce 188.641.000,00-TL olarak kabul edilen gider bütçemiz ve 140.000.000-TL
olarak kabul edilen gelir bütçemizin 2020 mali yılı bütçesinin uygulama sonuçlarına bakıldığında;




Gider Bütçemizin 172.304.105,27-TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranının %91,34
Gelir Bütçemizin 148.302.791,31-TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranının %105,93
Gelirin Gideri karşılama oranının ise %86,07 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
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3- Mali Denetim Sonuçları
İç Denetim
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.
maddesi ile “belediyelerin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi için“
görevlendirilen Denetim Komisyonun 2020 mali yılı iş ve işlemlerine ait istemiş olduğu mali raporlar
ve belgeler komisyona verilmiş olup, inceleme süreci devam etmektedir.

Dış Denetim
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 68.maddesi gereğince Belediyemiz
Sayıştay Başkanlığı'nın dış denetimine tabidir. Faaliyet Raporunun düzenlendiği ve meclise sevk
edildiği tarih itibariyle 2020 yılına ait Sayıştay denetimi raporu henüz Belediyemize intikal etmemiştir.
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B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Faaliyet ve Proje Bilgileri
Özel Kalem Müdürlüğümüzce takip edilen Web-CİMER üzerinden Başkanlık Makamına gelen
toplam 1004 adet mesaj cevaplanmıştır. Bunlardan 919 adeti olumlu olarak kapatılmış, 75 adeti
olumsuz, 10 adeti tasnif dışıdır.cDuyuru ve kutlamalar için Belediyemizin datasında kayıtlı olan 40.000
vatandaşımıza 6.400.000 SMS gönderimi yapılmıştır. Müdürlüğümüzce günlük ortalama 45, yıllık
16.425 evrak okunmuş olup, incelenmiş ve gerekli birimlere dağıtımı yapılmıştır.
2020 Ocak-2021 Ocak Tarihleri arasında Belediye Başkanlığı’nda 22 toplantı düzenlenmiştir.

Temsil Ağırlama
Başkanımıza sivil toplum kuruluşlarından 53 adet plaket takdim edilmiş. Başkanımız yapılan
programlarda 67 adet plaket vermiştir.
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Barış Manço Ve Cem Karaca Ustalara Saygı Konseri

Londra Türk Ticaret Odası Başkanı
EMMA EDHEM

K.K.T.C Cumhurbaşkanı DERVİŞ EROĞLU

Mersin Toros Rotary Kulübü Meslek Ödülleri Ödül Töreni
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Belediye Başkanları Sözleşmesi 2020 Töreni Ve Avrupa İklim Bilgilendirme Paktı Konferansı

Akademi Binamızda Eba Destek Noktası İle Uzaktan Eğitim Sürecinde Evlerinde Bilgisayar Ve
İnternet Erişimi Olmayan Öğrencilerimizin Yanında Olduk











12 Sivil Toplum Kuruluşu’nun düzenlediği etkinliğe katılım olmuştur. (Panel, Tiyatro, Konferans,
Sergi, Yemek vb.)
21 Kamu Kurum ve Kuruluş ziyaret edilmiştir. (BŞB, Vali, Kaymakamlık, İl Emniyet, ,İlçe
Emniyet vb.)
8 Spor karşılaşmasına katılım sağlanmıştır.
29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos, Kurban Bayramı gibi resmi ve dini bayramlar için 267 Gazete, 50
Radyo, 130 Haber Portalı, 8 Televizyon İlanı ve 6 Web Sitesine kutlama mesajı gönderilmiştir.
2020 Ocak-2020 Kasım tarihleri arasında gazeteler, televizyonlar, radyolar ve web sitelerinde
toplam 287 haberimiz gönderilmiş ve yayınlanmıştır.
2020 Ocak-2020 Kasım tarihleri arası Instgram, Facebook ve Twitter hesaplarımızdan 4809 gönderi
paylaşılmıştır.
Müdürlüğümüz tarafından 198 meclis kararı, 479 encümen kararı okunmuş, incelenmiş ve
Başkanımıza iletilmiştir.
Başkanlığımız Sivil Toplum Kuruluşları dahil toplam 7 protokol imzalamıştır.
Belediye ve özel günlerde belediye personellerimiz ile buluşmalar gerçekleştirilmiştir.
201 Sivil Toplum Kuruluşunu Başkanlık Makamında Ağırladık
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Bayram kutlamalarında personellerimizle buluşmalar gerçekleştirdik.
Kadın üreticilerimizle bir araya geldik.
Muhtarlarımızı ağırladık
Gündüz bakım evimizin temellerini attık

Nazım Hikmet’ in 118. Yaş Günü Etkinliği

Vatandaşlarımızla birlikte keyifli doğa
yürüyüşleri yaptık

Yenişehir genelinde temizlik hareketi
düzenleyerek gönüllü vatandaşlarımızla birlikte
doğamızı temizledik.
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Sporcularımızın başarıları ile gurur duyduk, müsabakalarda takımlarımıza destek sağladık

Bayramlarımızı coşkuyla, halkımızla bütünleşerek kutladık.

Evlendirme Memurluğu
Belediyemiz bünyesinde, evlenecek olan çiftlerimize tahsis edilen iki adet salonumuz
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 100 kişilik kapasiteli salonumuz olup, diğeri ise 500 kişilik
kapasiteli çok amaçlı salonumuzdur. Evlendirme Memurluğumuz tarafından toplam 1272 çiftin
nikâhları gerçekleştirilmiştir
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Çift

Çift

Çift

Çift

Çift

Çift

Çift

Çift

Çift

Çift

Çift

Çift

51

80

86

51

43

107

145

143

161

145

117

101

2020 Yılı içerisinde;










-Yabancı Uyruklu 119 çiftin nikâh işlemleri gerçekleştirilmiştir.
-Mahkeme Kararı ve İddeti Müddet ile 20 çiftin nikâh işlemleri gerçekleştirilmiştir.
-Belediyemizden izin belgesi düzenlenerek, başka Belediyelere nikâh için 86 çift gönderilmiştir.
-Başka belediyelerden izin belgesi alarak, Belediyemize gelen 60 çiftin nikâh işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
-Anne ve Baba rızası ile 10 çiftin nikahları gerçekleştirilmiştir.
-Mahkeme kararı ile İddeti Müddet kararı kaldırılarak gerçekleşen nikah sayısı 20 adet’tir.
-Vasi Kararı ile yapılan nikah 1 adet’tir.
-Mal ayrılığı sözleşmesi ile yapılan nikah 3 adet’tir.
-Çeşitli nedenlerden dolayı, 1 çiftin nikâhları iptal edilmiştir.
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Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün yıl içindeki bazı çalışmaları:
2020 Yılı Dava Dosyası Ve Yapılan İşlem Bilgisi

Adet

Belediye Aleyhine Açılan Dava Sayısı

138

Belediyemizce Açılan Dava Sayısı

15

Verilen Görüş Ve Mütalaa Sayısı

21

Yazı İşleri Müdürlüğümüzün yıl içindeki bazı çalışmaları:
2020 Yılında Yapılan Belediye Meclis Çalışmaları :
01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında Belediye Meclisi 16 birleşim yaparak 212 adet karar
almıştır.
2020 Yılında Yapılan Belediye Encümen Çalışmaları :
01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında Belediye Encümeni 53 oturum yaparak 549 adet
karar almıştır.
2020 Yılı Genel Evrak Kayıt Servisi Çalışmaları :
01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında Belediyemiz Genel Evrak Kayıt Servisi tarafından
29.235 adet Resmi Giden evrak kaydı yapılmıştır.
01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında Belediyemiz Genel Evrak Kayıt Servisi tarafından
39.773 adet Resmi gelen evrak ve dilekçe kaydı yapılmıştır.
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzcü yürütülen işlemlerden bazıları












Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro malzemelerinin temin ve teslimini yapmak.
Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisi'nden ve farklı firmalardan her türlü
alım işlemlerini gerçekleştirmek ve birimlere teslimini yapmak.
GSM abonelik işlemleri, tarife tanımlamalarının yapılması ve fatura ödeme işlemlerinin yapılması.
Data hatları, sabit telefon abonelik işlemleri, tarife tanımlamalarının yapılması, fatura takibi ve
ödeme işlemlerinin yapılması.
Asansör, klima, iklimlendirme sistemleri, jeneratör, otomatik kapı gibi tüm makinelerin bakım ve
onarımlarının yapılmasının sağlanması.
21.08.2020 tarihine kadar Cenaze Hizmetlerinde kullanılan masa, sandalye ve çadırlarının temin
edilmesi, bakımlarının yapılması ve Taziye evlerine malzeme teminin gerçekleştirilmesi.
Araç havuzunda bulunan araçların sevk ve idaresinin sağlanması.
Belediyemiz tüm hizmet binalarında kullanılan temizlik malzemelerinin temin edilmesi ve
tesliminin yapılması
Belediyemiz personellerinin kanunlarla belirlenmiş zamanlarda verilmesi gereken kıyafetlerinin
alınması, dağıtımının yapılması, iş güvenliği açısından kullanılması gereken malzemelerin
zamanında temin edilip dağıtımının sağlanması.
Belediyemiz hizmet araçlarının sicil dosyasının tutulması, ruhsat, trafik tescil, trafik sigortası, egzoz
ve fenni muayenelerinin takibi ve saklanması.
Resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda kurumların personel, araç tehmini ve malzeme
talep temininin karşılanması ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Okullardan gelen boya taleplerinin karşılanması ve dağıtımının gerçekleştirilmesi.

Taşınır Kayıt Kabul
 Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek
ve taşınır yönetim hesap cetvellerini hazırlandı.
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5018 sayılı kanunun 44.maddesi ile 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı resmi gazetede yayınlanan
taşınır mal yönetmeliğinin 27.ve 28. maddesi gereğince hurda komisyonu oluşturularak, hurdaya
ayrılmış demirbaş eşya düşüm cetvelleri hazırlandı
Satın alınan malzemeler bilgisayar ortamında envanter kaydı yapıldı.
Birimimiz sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın girip çeşitli
sebeplerle çıkmasını ve depo kayıtlarının eksiksiz tutulmasının takip edilmesini sağlamaktadır.
Belediye’nin tüm birimlerine alınan demirbaş ve tüketim maddelerinin taşınır işlem fişi
düzenlenerek bilgisayar ortamında kaydedip bu malzemeler birimlere dağıtıldı. Yılsonu sayım
işlemleri yapıldı.
Belediyemizdeki tüm binalardaki demirbaşların sayımı yapıldı.
Birimimize bağlı depoların düzenli, temiz olması sağlanarak malzemelerin güvenli ve doğru bir
şekilde istiflenmesi sağlandı.
Depolardaki malzemelerin ölçülü bir şekilde talep edilen birimlere dağıtımı sağlanarak
malzemelerin gereksiz ve israf edilerek kullanılması engellendi.

Makina İkmal Bakım Onarım
 Belediyemize ait Park Bahçeler Müdürlüğünde 23, Temizlik İşleri Müdürlüğünde 39, Fen İşleri
Müdürlüğünde 27, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 28, Zabıta Müdürlüğünde 6 adet araç olup,
toplam 123 araca, araç takip sistemi takılarak her birimin kendi aracını takip etmesi sağlanmıştır.
 Kurumumuza Büyükşehir Belediyesi’nden hibe yoluyla 1 adet etkinlikler için üstü açık otobüs
gelmiştir.
 Kurumumuza ait iş makineleri, motorlu araçlar, sabit makineler ve diğer araçların tüm bakım ve
onarımları olanaklar dahilinde makine ikmal bakım-onarım bölümünde yapılmıştır.
 Söz konusu makine ve araçların yedek parça ihtiyaçlarını karşılanmıştır.
 Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağları temin edilmiştir.
Müdürlüğümüz 2020 Yılı Yapılan İhaleli Alımlar













Personel Servisi Hizmeti Alımı: 4 adet 27+ 1 otobüs, hizmet süresi 87 gün, toplam sözleşme bedeli:
115.998,84 TL
Taşıt Kiralama: 4 adet binek, 4 adet kamyonet hizmet süresi 6 ay, toplam sözleşme bedeli:
150.660,00 TL
Temizlik Mal Malzemesi Alımı: Sözleşme bedeli 272.215,80 TL
Mutfak Dayanıklı Tüketim Malzemesi Alımı: (Yenişehir Belediyesi Özel Mustafa Baysan Erkek
Öğrenci Yurdu’na) Sözleşme bedeli: 201.665,00 TL
Büro Mobilyası Alımı: Sözleşme bedeli: 309.215,00 TL
Akaryakıt Alımı: Sözleşme bedeli: 2.593.960,00 TL Motorin: 500.000,00 LT Benzin: 14.000,00
LT
Tıbbi Koruyucu Malzeme Alımı: Sözleşme bedeli: 1.078.447,00 TL
Mobilya Alımı: (Yenişehir Belediyesi Özel Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdu’na) Sözleşme
bedeli: 199.989,00 TL
Tefrişat Alımı: (Yenişehir Belediyesi Özel Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdu’na) Sözleşme
bedeli: 318. 030,00 TL
Yatak, Yorgan, Nevresim Takımı Alımı: (Yenişehir Belediyesi Özel Mustafa Baysan Erkek Öğrenci
Yurdu’na) Sözleşme bedeli: 315.084,00 TL
Madeni Yağ Alımı: Sözleşme bedeli: 140.000,00 TL
Personel Servisi Kiralanması: 4 adet 27+1 otobüs, hizmet süresi 5 ay, Sözleşme bedeli: 422.015,00
TL

Covid-19 Salgını Döneminde Yaptığımız Destekler
Covid-19 mücadelesi ve önlemleri kapsamında tüm personellerimize maske, eldiven, koruyucu
tulum, koruyucu gözlük ve dolumunu yaptığımız kişiye özel şişe dezenfektan dağıtımı hususunda
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çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca sağlık ocaklarına dağıtılmak üzere hazırlamış olduğumuz
malzeme çantaları ve doktorlar için hazırlanan malzeme kolileri, dağıtılmak üzere ekiplere teslim
edilmiştir. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ depreminde Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak yapılan
çalışmalara etkin yardım sağladık.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce yürütülen bazı faaliyetler







Vatandaşların arsa almaları sırasındaki arsalarının imar durumu hakkında şifai bilgilerle onlara bilgi
sunmak, yazılı imar durumu müracaatlarına göre imar durumu belgelerini tanzim etmek, tanzim
edilen bu imar durumlarından hangilerine inşaat yapmak isteniyorsa nasıl bir bina yapılacağı ve
proje çizilmesi gerektiği hakkında bilgi vermek.
İnşaat ruhsatı almak isteyenlere ne tür teknik hizmet yapacakları konusunda bilgi vermek, yapı
ruhsatı başvurularında projeleri tetkik edip gerekli belgeleri hazırlayıp, harçlarını tahakkuk ettirmek
ve inşaat ruhsatlarını vermek.
Verilen inşaat ruhsatı ve eki olan projelere uygun olarak binaların yapılmasını denetlemek,
inşaatların seviyelerini ve hakediş dosyalarının kontrollerini yapmak.
Kaçak ve ruhsatsız yapılaşmayı engellemek için rutin denetimler yapmak.
Biten inşaatların yapı kullanma izinlerinin tanzimi, ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar sonucunda
düzenlenerek ilgililerine sunmak

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası bilgi için 260 adet imar durumu verilmiş ve 27.186,74 - TL
imar harcı alınmıştır; İnşaat için ise 58 adet imar durumu verilmiş ve 13.210,38 - TL imar harcı
alınmıştır.
01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası 80 Adet Yeni Yapı, 197 Adet diğer yapı ruhsatları olmak
üzere toplam 277 Adet yapı ruhsatı tanzim edilmiştir. Tanzim edilen bu ruhsatların karşılığında
7.672.911,53 TL. gelir elde edilmiştir.
01/01/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihleri arasında ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı, kaçak
yapılara uygulanan cezai müeyyideler:
3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi Gereğince
1

Durdurulan inşaat sayısı

18

2

Ruhsat ve eklerine uygun hale getirilen inşaat sayısı

4

3

Yıkım kararı verilen inşaat sayısı

5

4

Yıkılan inşaat sayısı

3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi Gereğince
1

Verilen kesinleşmiş para cezası

513.371,75 TL

2

Tahsil edilen para cezası

43.551,96 TL

Yapı Denetim Birimi Kontrol Faaliyetlerinden Örnekler
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01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında toplam 147 adet binaya genel iskan raporu
düzenlenmiş olup bu binalarda bulanan 2092 adet mesken, 228 adet işyeri, 1 adet okul binası, 1 adet
depo, 1 adet yurt binası ve ve 1 adet müze için yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Bu tarihler
arasında 165 adet asansörün tescili yapılarak kullanıcının hizmetine sunulmuştur. Müteahhitlerin
talepleri üzerine 70 adet iş deneyim belgesi düzenlenmiştir. 1 yıllık süreçte 1.388.096,24 TL. harç ve
ücret tahsil edilmiş, Makina Mühendisleri Odası’nın yapmış olduğu periyodik kontrolleri sonucunda ise
belediyemiz hesabına 165.240,66 TL. yatırılmıştır. Yapı Kullanma İzin birimi olarak 1.553.336,90 TL.
gelir elde edilmiştir.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 2020 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu bazı faaliyet ve projeler:
1) 3194 Sayılı Yasanın 15. Ve 16. Maddelerine Göre Yapılan İşlemler:
Parsel maliklerince yapılan talepler doğrultusunda toplam 60 adet ifraz, tevhit, yola terk ve cins
değişikliği işlemleri yapılmıştır. Bu işlemler neticesinde toplam 38.383,00TL gelir elde edilmiştir.
2) 3194 Sayılı Yasanın 18. Madde Uygulaması Yapılan Yerler:










Menteş 8564 ada1 nolu parsel de bulunan Belediye hissesi müstakil hale getirilmiştir. (Balık Pazarı
Yeri)
Menteş 7421 ada 1 nolu parsel ve 6310 ada 1 nolu parseller üzerinde yapılan uygulama ile Cem
Evinin mülkiyet sorunu çözülmüştür.
Bahçe 2324 ada 1 nolu parsel ve 2326 ada 1 nolu parseller üzerinde yapılan uygulama ile sosyete
pazarının mülkiyet sorunu çözülmüştür.
Menteş 29 ada 1 ve 2 nolu parsellerde bulunan belediye hissesi yapılan imar uygulaması ile
müstakil hale getirilmiştir.
Menteş 7409 ada 1 ve 2 nolu parseller üzerinde imar uygulaması yapılmıştır.
Çiftlik 92 ada 2 nolu parsel ile Menteş 3863 ada 4 nolu parseller üzerinde imar uygulaması
yapılarak belediye hissesi müstakil hale getirilmiştir. Bu uygulama ile Turgut GÜDER tarafından
açılan yükleme davası sonuçlandırılmıştır.
Menteş 7600 ada 1 nolu parsel ve 7601 ada 1 nolu parseller üzerinde imar uygulaması yapılarak
parseller imar planına uygun hale getirilmiştir.
Menteş 3041 ada 1 ve 2 nolu parseller üzerinde imar uygulaması yapılarak belediye hissesi müstakil
hale getirilmiştir. Bu uygulama ile Adonis Spor Kulübüne yer verilerek mevcut kullanılan yerin
boşaltılması sağlanacaktır.
Otoyolun kuzeyini kapsayan imar uygulamasının Büyükşehir Belediyesi ile Kadastro Müdürlükleri
kontrol işlemleri tamamlanmış olup, tescil işlemleri için ilgili Tapu Müdürlüğüne havalesi
yapılmıştır. Bu uygulamanın da tescil işlemleri devam etmektedir.

3) 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununa Göre Yapılan Kamulaştırmalar:







Deniz Mahallesi 3061 nolu sokak üzerinde bulunan ahır, duvar ve barakaların kamulaştırılması
yapılmıştır.
Fuat Morel Mahallesi 28110 nolu sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın kamulaştırılması
yapılmıştır.
Eğriçam Mahallesi 2287 nolu sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın kamulaştırılması yapılmıştır.
Fuat Morel Mahallesi 2869 nolu sokak üzerinde bulunan Muhtelif ağaçların kamulaştırılması
yapılmıştır. Bu kamulaştırmalar neticesinde söz konusu sokaklar imar planına uygun olarak
açılmıştır.
Menteş 105 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan bina ve muhtelif ağaçların kamulaştırılması
yapılmıştır. (Rehabilitasyon Merkezi Yeri)
Menteş 11736 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan muhtelif ağaçların kamulaştırılması yapılmıştır. (
Kütüphane ve Taziye Yeri) Bu kamulaştırmalar için toplam 137.000,00TL kamulaştırma bedeli
ödenmiştir.
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Belediyemiz aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma davalarında davacılardan olan Hüseyin
ÖZVEREN, Serhat ÜREN, Ali ARITÜK davaları uzlaşma ile çözülmüştür.
Ruhi BAYIK ve hissedarları tarafından açılan kamulaştırmasız el atma davası için 14.300.000,00TL
bedel ile karşılıklı protokol yapılmış. Anlaşılan bedelin bugüne kadar toplam 6.800.000,00TL si
ödenmiştir. Geriye ödenmesi gereken 7.500.000,00TL kalmıştır.

4) Tahsis ve Devir Edilen Yerler:










Menteş 65 ada 3 nolu parselde bulunan hissemiz Büyükşehir Belediyesine kreş
yeri yapılması
için 25 yıl süre ile tahsis edilmiştir.
Bahçe 2349 ada 10 nolu parsel üzerinde bulunan Güven evler Spor Tesisinin 1925 M.İ.Y. Kulübüne
3 yıl süre ile tahsis edilmiştir.
Kocavilayet 11132 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Deniz Mahallesi ile 50.
Yıl Mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmak üzere ilgili muhtarlıklara 3 yıl süre ile tahsis
edilmiştir.
Menteş 124 ada 3 nolu parsel üzerinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Büyükşehir Belediyesine 3 yıl
süre ile tahsis edilmiştir.
Menteş 8635 ada 6 nolu parsel üzerinde bulunan Halk Eğitim Merkezi mahalle sakinlerinin
hizmetine sunulmak üzere ilgili muhtarlığa 3 yıl süre ile tahsis edilmiştir.
Menteş 38. Cadde üzerinde bulunan Engelliler Parkı 10 yıl süre ile Büyükşehir Belediyesine tahsis
edilmiştir.
Fuat Morel Mahallesinde bulunan Kapalı Spor Salonu 10 yıl süre ile Büyükşehir Belediyesine tahsis
edilmiştir.
Menteş 6895 ada 4 nolu 3387m2 lik parsel Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne 25 yıl süre ile
tahsisi yapılmıştır.
Kocavilayet 9473 ada 3 nolu parsel ve üzerinde bulunan Bilim Deney Merkezi binasını
9.000.000,00TL bedel ile Büyükşehir Belediyesine devri yapılacaktır.

5) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kiraya Verilen Yerler



Mülkiyeti Belediyemize ait olan 9 adet tesis ve müştemilatları yıllık 510.000,00TL bedel ile
Yenişehir İşletmecilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine kiraya verilmiştir.
Bahçe 4256 ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan Semt Polikliniği (Diş Hastanesi) 135.280,00TL
bedel ile Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Semt Polikliniğine kiraya verilmiştir. Daha önceden
kiraya verilen toplam: 343.045,00 TL gelir elde edilmiştir.

6) Belediyemizin gayrimenkullerinin takibi ve tespitinin yapılması
 Belediyemize ait gayrimenkullerin kayıtları bu dönem içerisinde güncellenerek takip ve kontrolleri
sağlanmıştır. Belediye mülklerinin tamamı bir pafta üzerine işlenerek takibi kolaylaştırılmıştır.


Belediyemize bağlanan Emirler Mahallesi, Çavak Mahallesi, İnsu Mahallesi, Değirmençay
Mahallesi, Karahacılı Mahallesi, Uzunkaş Mahallesi, Turunçlu Mahallesi, Kocahamzalı Mahallesi
ve Çukurkeşlik Mahallelerinde bulunan, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve mülkiyeti
belediyemize ait olan gayrimenkullerden kirası bitenlerin kiraya verilmesi işlerinin takibi
yapılmaktadır.
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Fen İşleri Müdürlüğümüzce 2020 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu bazı faaliyet ve projeler


Belediyemiz sınırları içerisinde; alt yapısı tamamlanmış imar yollarının duyargalı finişer ile sıcak
karışım asfalt kaplanarak projeli yol oluşturulması, mevcut tahrip olmuş yolların asfalt yama ile
onarımının yapılması işi'' tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır.



Belediyemiz sınırları içerisinde; altyapısı tamamlanmış imar yollarının kaldırım düzenlemesinin
yapılması ve mevcut tahrip olmuş kaldırımların yeniden düzenlenmesi işi tamamlanmış olup geçici
kabulü yapılmıştır.
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Güvenevler Mahallesi 1901-1902-1903-1904-1905-19061907-1908-1909-1911-1974 ve 1976 nolu sokaklarda projeli yollar kapsamında duyargalı finişher
ile asfalt kaplama ve kaldırım yapılması işi tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır.





Belediyemiz sınırları içerisinde ; alt yapısı tamamlanmış imar yollarına projeli kaldırım yapılması
ve mevcut tahrip olmuş kaldırımların yeniden düzenlenmesi işi devam etmekte olup % 29
seviyesindedir.



Belediyemiz sınırları içerisinde imar yollarının duyargalı finişher ile sıcak karışım asfalt kaplanarak
projeli yol oluşturulması , mevcut tahrip olmuş yolların asfalt yama ile onarımının yapılması ve 2
(iki) tabaka sathi kaplama yapılması işi devam etmekte olup % 28 seviyesindedir.



Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Çavak, Emirler,Değirmençay , Çukurkeşlik, İnsu,
Karahacılı, Kocahamzalı, Turunçlu ve Uzunkaş mahallelerinde kilit parke ile kaplama yapılması ve
muhtelif sokaklarda kazı ve dolgu yapılması işi devam etmekte olup % 20 seviyesindedir.



Belediye Meclisimizin 10/07/2020 Tarih ve 113 Sayılı Kararı İle Kemerhisar Sınırları İçerisinde 14
dekar Sathi Kaplama Yapılması İşi tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır.
2020 Yılında Belediyemiz Sınırları İçerisinde Okullara Yapılan Hizmetler:
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Hizmet

Barbaros
İ.Okulu

Mehmet Adnan Ö.Orta
Okulu

Adnan Menderes
O.Okulu

Türk Telekom
İ.Okulu

Kilit Parke M2

60,71

115,28

486,38

300

Bordür M

290,95

37,63

100,22

120

2020 Yılında Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan İşler





















Klima Alınması işi
Tanıtıcı ve Uyarıcı Levha Alınması işi
Konteynır Alınması işi
Kiremit İrmiği Alınması işi
Hırdavat malzemesi Alınması işi
Taşınabilir Jeneratör Alınması işi
Asfalt Kesme Makinesi Alınması işi
İnşaat ve Hırdavat Malzemesi Alınması işi
Solar Yol Butonu, Metal Yol Butonu, Çıkartılabilir Direk ve Çeşme Alınması ve İşçilik
Yaptırılması İşi
Sıhhi Tesisat Alınması işi
Belediyemize Ait Kültür Merkezine Resim Galerisi ve Bir Adet Mutfak, İki adet Ofis ve Bir Adet
Mutfak, Başkanlık Bölümüne Mutfak ve Kafeterya Girişine Cam Bölme Yapılması İşi
Atatürk Kültür Merkezi Gezilebilir Teras Katında Meydana Gelen Yağmur Kaçaklarının
Onarımının Yapılması İşi
Belediyemize ait Özgecan Tesislerinde, Zabıta Müdürlüğüne Tahsis Edilen Mahallerde Bakım
Onarım ve Revizyon Yapılması İşi
Belediyemize Ait Atatürk Kültür Merkezi İçersindeki Sergi Salonunda Kullanmak Üzere 40 Adet
Sergi Panosu Alınması İşi
Belediyemizin Ana Hizmet Binası İçerisindeki Başkan Yardımcısı Odası, Halk Masası, Merdiven
Evinin Bakım Onarım ve Tadilatı ile Belediyemize Ait Nikah Salonunun ve Kulislerinin Duvar ve
Tavan Boyalarının Yenilenmesi İşi
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 2.Kat Teras Kısmının Çok Amaçlı Salon Haline
Getirilmesi ve Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Eski Zabıta Odaları Tadilat Yapılması İşi
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Terasının Kapatılması ve Bölme Duvar Yaptırılması İşi
Belediyemiz Yenişehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Tadilat Yaptırılması , 1403 Sokak İstinat
Duvarı Yenişehir İlkokulu Seramik Yaptırılması İşi
Belediyemize ait hizmet binaları, tesisler ve yollarda kullanılmak üzere Dış Cephe, İç Mekan ve
Asfalt Boyası Satın Alınması İşi
Belediyemize Ait Ata Tenis Kulubü İçersindeki Kafeteryada kullanılmak Üzere Raylı, Işıklı Pergole
Sistemli Tente Alınması İşi
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Aşevi ve ata Tenis Klübü Kafeteryasında doğal gaz tesisiat imalatı yapılması işi
Fuar Merkezi-Kaide emirler anaokulu tadilatı gibi Belediyemizin Hizmet alanı İçerisinde bulunan
çeşitli tadilat ve yapım işlerinin yapılması işi
Belediyemize Ait Fen İşleri Şantiyesi Sahası İçerisine Çökertme Havuzu ve Sundurma Yapılması
İşi
3 Adet Mobil Kurban Kesim Ünitesi Alımı İşi
Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Gökçebelen Mahallesi Sınırları İçersinde Bulunan 2499 Ada 4
Nolu Belediye Hizmet Alanı vasıflı Parsel Üzerindeki Binanın Tadilatı İşi

Fen İşleri Müdürlüğünce 2020 Yılında Yapılan İhaleler


Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Güvenevler Mahallesi 1901-1902-1903-1904-1905-19061907-1908-1909-1911-1974 ve 1976 nolu sokaklarda projeli yollar kapsamında duyargalı finişher
ile asfalt kaplama ve kaldırım yapılması işi.



Belediyemiz sınırları içerisinde ; alt yapısı tamamlanmış imar yollarına projeli kaldırım yapılması
ve mevcut tahrip olmuş kaldırımların yeniden düzenlenmesi işi.



Belediyemiz sınırları içerisinde imar yollarının duyargalı finişher ile sıcak karışım asfalt kaplanarak
projeli yol oluşturulması , mevcut tahrip olmuş yolların asfalt yama ile onarımının yapılması ve 2
(iki) tabaka sathi kaplama yapılması işi.



Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Çavak, Emirler,Değirmençay , Çukurkeşlik, İnsu,
Karahacılı, Kocahamzalı, Turunçlu ve Uzunkaş mahallelerinde kilit parke ile kaplama yapılması ve
muhtelif sokaklarda kazı ve dolgu yapılması işi.



Belediye Meclisimizin 10/07/2020 Tarih ve 113 Sayılı Kararı İle Kemerhisar Sınırları İçerisinde 14
dekar Sathi Kaplama Yapılması İşi.

Yol Çalışmaları
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Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde yeni yapılaşma alanlarında yaşayan vatandaşların
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, mümkün olduğunca yapılaşmadan önce ya da yapılaşma ile eş
zamanlı olarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ulaşım ve trafik düzeninin daha
sağlıklı hale getirilmesi için yeni yollar açılmıştır.
Bu kapsamda ; 1500 metre uzunluğunda Toplam: 13720 m2 yeni yol açılmıştır.
Sıra No

Açılan Yol Uzunluğu (Metre)

Toplam Yol Alanı (M2)

1

LİMONLUK

Mahalle Adı

230

2300

2

ÇİFTLİKKÖY

200

2000

3

FUAT MOREL

150

1500

4

DENİZ

300

3000

5

BATIKENT

150

1500

6

KUZEYKENT

100

1000

7

GÖKÇEBELEN

114

1140

8

EMİRLER

134

670

9

ÇAVAK

122

610

1500

13720

GENEL TOPLAM

Altyapısı tamamlanmış ve stabilize malzemeli bakımı yapılmış olan yolların asfalt kaplamaları
yapılmıştır. Asfalt kaplamaları bozulmuş olan yolların onarım çalışmaları periyodik olarak sağlanmıştır.
2020 yılında, projeli yollarda 14.355,88 ton, yama işlerinde 4.927,31 ton olmak üzere
toplam 19.263,19 ton asfalt kullanılmıştır.

Mahalle
Asfalt
(TON)

Limonluk

Eğriçam

Akkent

Deniz

Fuat
Morel

50.Yıl

Güvenevler

Menteş

Kuzeykent

Toplam

1.257,42

172,82

5.059,58

974,12

211,4

1.922,04

3.984,04

599,06

175,4

14.335,88

Asfalt kaplamaları bozulmuş olan yolların onarım çalışmaları periyodik olarak sağlanmıştır.
Halihazırda kullanılmakta olan yolların bakım ve onarımları kapsamında yama işlemleri için toplam
4.927,31 ton asfalt kullanılarak 26.540,22 m2 alanda asfalt yama işlemi yapıldı
Mahalle

Asfalt (M2)

Palmiye
Cumhuriyet
Hürriyet
Bahçelievler
Eğriçam
Akkent
Menteş
Fuat Morel
Kocavilayet
Deniz
Kuzeykent

313,07
1.555,13
1.455,61
1.038,59
4.088,61
2.996,37
1.702,36
2.750,78
3.222,62
616,36
1.748,23
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Çiftlikköy
Gökçebelen
TOPLAM

4.87009
182,40
26.540,22

Belediyemiz sınırları içerisinde aşağıdaki mahallelerdeki imar yollarında kaldırımların projeli
ve yağmur oluklu (akar kotu verilerek) karo, kilit parke ve beton kaplama yapılmıştır. Bu kapsamda,
50.Yıl Mahallesi, Fuat Morel Mahallesi, Limonluk Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Menteş Mahallesi,
Çiflitkköy Mahallesi,Gökçebelen Mahallesi, Emirler Mahallesi, Değirmençay Mahallesi, Çukurkeşlik
Mahallesi , Çavak Mahallesi, Karahacılı Mahallesi, Turunçlu Mahallesi, Uzunkaş Mahallesi,
Değirmençay Mahallesi, İnsu Mahallesi, Kocahamzalı Mahallesi, toplamda 11,11 km yol kilit taşı ile
kaplanmıştır.
Karo Kaplama M2
50.Yıl Mahallesi

Bordür M

Kilit Parke M2

Y.Oluğu M

4.196,29

5.177,51

6.488

579,97

Fuat Morel Mahallesi

652,28

858,82

780

-

Limonluk Mahallesi

970,57

1.301,45

2.726,38

193,11

2.397,00

2.530,00

447

207,00

1.144,99

-

Deniz Mahallesi
Menteş Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi

-

4.210,00

3.565,00

410

-

Hürriyet Mahallesi

674

725,00

210,00

-

Akkent Mahallesi

110,00

68,00

-

-

55

117,00

-

-

Barbaros Mahallesi

395,00

321,00

-

-

Çiftlikköy Mahallesi

62

2.880,00

12.595,94

1.350,00

Gökçebelen Mahallesi

-

513,07

701,6

-

Çavak Mahallesi

-

468,00

2.338,58

-

Emirler Mahallesi

-

393,00

1.965,27

-

Karahacılı Mahallesi

-

200,00

1.157,13

-

Turunçlu Mahallesi

-

270,00

1.921,12

-

Uzunkaş Mahallesi

-

230,00

1.190,76

-

Değirmençay Mahallesi

-

565,00

2.250,15

-

Çukurkeşlik Mahallesi

-

274,00

1.096,00

-

İnsu Mahallesi

-

1.268,28

5.083,00

-

Kocahamzalı Mahallesi

-

814,00

2.857,39

-

Kuzeykent Mahallesi

Belediyemize kırsal mahallelerinde İki Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması
Mahalle

Çavak

Emirler

Uzunkaş

Çukurkeşlik

Kocahamzalı

Toplam

Sathi Kaplama (
Dekar )

12

9

6,5

5,5

5,85

38,85
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Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce 2020 yılında yapılan bazı faaliyet ve projeler
2020 Yılında Yapılan Park Ve Yeşil Alanlar






Fuat Morel 2863 sk. yeşil alan 1635 m2
50. Yıl mah. 2753 sk. yeşil alan 380 m 2
50. Yıl mah. Sağlıklı Yaşam Merkezi 3650 m2
GMK üzeri Güvenevler mah. Etkinlik Alanı 1500 m2
Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu 1200 m2 olup,

2020 yılı itibarıyla, toplam 8365 m2 park ve yeşil alan eklenerek Yenişehir İlçesi sınırlarında 148 adet
park ve 101 adet yeşil alan olmak üzere sahil ve refüjlerdeki yeşil alanlarla (300 000 m2 sahil, 60 000
m2 refüj) beraber toplam 933577 m2 yüzölçümüne ulaşılmıştır.

Sağlıklı Yaşam Merkezi Etkinlik Alanı
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2020 Yılında Revizyonu Yapılan Park Ve Yeşil Alanlar




Kuzeykent mah. 3107 sk. üzeri park revizyonu yapıldı.
Gökçebelen mah. parkın revizyonu yapıldı.
Güvenevler mah. Alanya sokağının revizyonu yapıldı.

Üretim ve Üretim Alanları
Marangozhane:
Park ve yeşil alanlarımızda kullandığımız tüm kentsel donatıların (oyun grubu, bekçi kulübeleri,
çöp kutuları, pergola, kamelya, aydınlatma direkleri, çiçek kasaları, park tabelaları, basketbol potaları,
bank tahtaları, gerekli görülen yerlerde güvenlik amaçlı kullanılan perforje parmaklıklar vs.) imalatı,
2009 ‘da faaliyete geçen kendi kaynak ve ahşap atölyemizde yapılmaktadır
Marangozhanemizde 2020 yılında 385 adet normal bank, 35 adet sosyal mesafeli bank, 50 adet
perforje bank, 8 adet piknik masası, 6 adet bekçi kulübesi, 400 adet faraş sapı, 400 adet süpürge sapı,
500 adet fidan kazığı, AKM Müğülü Yaylası kütüphanesi için kitaplık, Alanya sokağına bank montajı
ve boyası, 50 adet çiçek saksısı, AKM’ye askılık, 20 adet reklam bilboardlarına su kontrası, Gökçebelen
Parkı’na 1 adet pergola ve 100 adet eski bank yenilendi.

Belediyemiz sınırlarındaki park ve yeşil alanlardaki ahşap donatıların gerekli görülen yerlerde,
Merkez Bina ve şantiye binasında gereken tamirat ve bakım çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca okul ve
resmi kurum kuruluşlara da ihtiyaç duyulan durumlarda bakım-onarım işlerinde yardım edilmiştir
Demir Atölyesi




257 adet çöp kovası ve kedi evleri için toplam 200 m2 fens teli imal edilip monte edildi.
Spor sahaları için toplam 1600 m2 fens teli imal edilip monte edildi.
Park ve yeşil alanlarımızın işleri beraberinde diğer kurum ve kuruluşlara yapılan işler;



Teknik Birimler’e ait iş makinalarının kırılan aksamlarına kaynak yapılarak tamiratları yapıldı.
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Parklardaki donatıların eskileri değiştirildi, kırık olanların tamiratları yapıldı, spor aletlerinin bakımı
yapıldı.
Taziye ekibi tefrişatlarının bakım-onarımı yapıldı.
Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol çalışmasında kullandığı bilgilendirme tabelasından yapıldı.
Arazözlerin kırılan aksamlarına kaynak yapıldı.
Çöp kovalarının imalatında kullanılacak ayakların imalatı yapıldı.
Yeni elektrik direkleri yapıldı.
6 adet Bekçi kulübesi profili yapılıp, mevcut bekçi kulübelerinin çatı tadilatı yapıldı.
16 adet reklam bilboardları yapılıp, çevresine çerçeve yapıldı.
Barbaros İlköğretim Okulu’na 20 metre sundurma yapıldı.
Amatem Merkezi’ne 24 metre sundurma yapıldı.
Pergolalar için ankraj demiri yapıldı.
Arazözlere yeni fıskiyeler yapıldı.









Yeni elektrik direkleri yapıldı.
6 adet Bekçi kulübesi profili yapılıp, mevcut bekçi kulübelerinin çatı tadilatı yapıldı.
16 adet reklam bilboardları yapılıp, çevresine çerçeve yapıldı.
Barbaros İlköğretim Okulu’na 20 metre sundurma yapıldı.
Amatem Merkezi’ne 24 metre sundurma yapıldı.
Pergolalar için ankraj demiri yapıldı.
Arazözlere yeni fıskiyeler yapıldı.

Fidanlık ve Sera


-Bitkisel uygulamalarımızda kullandığımız tüm bitkiler müdürlüğümüz bünyesinde yer alan 6000
m2 olan fidanlığımızda üretilmektedir.



-Fidanlığımızda yer alan toplam 450 m2 olan polietilen yüksek seralar içinde bitki tavaları, üretim
kasaları ve bitki depolama alanı bulunmaktadır.
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-Üretim, çelik alma, tohumlama, gübreleme, budama, sulama, ilaçlama gibi bakım işlemleri
belediyemiz personelleri tarafından yapılmaktadır.

2020 yılında fidanlığımızda toplam olarak yaklaşık;


200 adet kaktüs-sukulent üretimi yapıldı.



30.000 adet ağaç-çalı formunda bitkinin çelikle üretimi yapıldı.



2.000 adet ağaç fidanı tohum ile üretildi.



2.000 adet bitki ayırma yönetimi ile üretildi.



1.000 adet soğanlı bitki yumru ile üretildi.

Heykel Atölyesi
Heykel atölyesinde 23 adet Atatürk büstü, 1 adet Müfide İlhan heykeli ve 1 adet işçi kadın
heykeli yapılmıştır; yeni büst ve heykellerin yapımına devam edilmektedir.
Parklar


Cumhuriyet mah. Müfide İlhan Parkı’na 1 adet Müfide İlhan büstü yapıldı.



Limonluk mah. Gazeteci Nimet-İhsan Tufan Parkı’na 1 adet Atatürk büstü yapıldı.



Değirmençay mah. parkına 1 adet işçi kadın heykeli yapıldı.

Okullar


Erdemli Belediyesi Çeşmeli Ortaokuluna 1 adet Atatürk büstü yapıldı.



Erdemli Belediyesi Hürriyet Ortaokulu’na 1 adet Atatürk büstü yapıldı.



Erdemli Belediyesi Tekmen Ortaokulu’na 2 adet Atatürk büstü yapıldı.



Erdemli Belediyesi Tekeli Ortaokulu’na 1 adet Atatürk büstü yapıldı.



Akdeniz Belediyesi İleri İlköğretim Okulu’na 1 adet Atatürk büstü yapıldı.



Özel Birey Akademi Anadolu Lisesi’ne 1 adet Atatürk büstü yapıldı.



Dumlupınar Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu’na 1 adet Atatürk büstü yapıldı.



24 Kasım İlköğretim Okulu’na 1 adet Atatürk büstü yapıldı.



Pirireis İlköğretim Okulu’na 1 adet Atatürk büstü yapıldı.



Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 1 adet Atatürk büstü yapıldı.
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Muhtarlıklar


Cumhuriyet mah., Pirireis mah., Eğriçam mah. ve Palmiye mah. muhtarlıklarına Atatürk büstü
yapıldı.



Uzunkaş mah. meydanına 1 adet Atatürk büstü yapıldı.



Mehmet Baysan Öğrenci Yurdu ve Yenişehir Personel Şti.’ne 1’er adet Atatürk büstü yapıldı.

Bakım Onarım
Bakım-onarım çalışmalarımız da yapısal ve bitkisel olarak ikiye ayrılmaktadır.Sınırlarımızda
yer alan tüm park ve yeşil alanların sürekli bakımlı, temiz ve güvenli mekanlar olarak ayakta tutulması
üzerine azami gayret gösterilmektedir.
Yapısal bakım-onarım çalışmalarımız ;


Çocuk oyun gruplarının düzenli olarak boyanması, arızalı ve eksik aksamların yenilenmesi,
aksaklıkların zamanında giderilmesi,



Park ve yeşil alanların devamlı olarak temiz tutulması,



Kent mobilyalarının (pergola, açık alan spor aletleri, çöp kutusu, aydınlatma direkleri vs.) sürekli
bakımlarının yapılması,



Bozulan, kırılan yer döşemeleri ve bordürlerin hemen değiştirilmesi, düzeltilmesi,



Eksilen bank tahtaları, eksilen çöp kovası içlerinin vs. gibi arazide eksilen parçaların anında
tamamlanması müdürlüğümüz personelleriyle yapılmaktadır.
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Bitkisel bakım-onarım çalışmalarımız;



Tüm park-yeşil alanlarımız, refüjler ve kaldırımlardaki ağaç, çalı ve mevsimlik çiçeklerin, palmiye
ağaçlarının düzenli ve rutin olarak ilaçlanması, budanması, imhası ve sulanması, çim alanların rutin
biçme işi,
Arazide tehlike ve engel taşıyan bitkilere budama ile gereken müdahalenin ve gerekirse TEDAŞ
işbirliğiyle zamanında ve düzenli olarak yapılması,

Budama Çalışmaları;





Bitkilerde oluşan ve oluşabilecek hastalık ve zararlılara karşı gerekli zirai ilaçlarla mücadelenin
yapılması,
Bozulmaya yüz tutmuş çim alanların ıslahı için gübre takviyesi ve ara tohumlama yapılması,
Tüm bitkilerin yalak temizliğine gereken önemin gösterilmesi, düzenli çapalanması, yabani otunun
temizliği,
Talep doğrultusunda sınırlarımız içersinde bulunan kamu kurum-kuruluşlarına bakım konusunda
gereken hizmetin sağlanması şeklinde devam etmektedir.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzce 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan faaliyet ve
projelerden bazıları
03.04.2020 tarihinde belediyemiz sınırları içerisinde bulunan; belediyemiz hizmet binaları,
kamu kurum ve kuruluşların kapalı alanları, sisleme yöntemi ile dezenfekte edilmesi, ilaçlanması,
Korona Virüs salgınından korunması çalışması yapılmıştır
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13.04.2020 tarihinde Korona Virüs salgının önlenmesi amacıyla 1000 Adet antiseptik (hijyen)
malzemesi alımı yapılarak ilçemiz sınırlarında ki pazarcılara, pazardaki alışveriş yapanlara ve
vatandaşlarımıza dağıtımı yapılmıştır.
28.04.2020 tarihinde belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren eczaneler, sağlık klinikleri,
aile hekimlikleri, özel muayenehaneler, hastanelerde çalışan sağlık personellerine Korona Virüs
salgınından korunmak psikolojik destek vermek amacıyla 2000 Kg narenciye temin edilerek dağıtımı
yapılmıştır.
08.05.2020 tarihinde Yenişehir sınırları içerisinde yapılan Korona Virüs salgınıyla mücadele
kapsamında belediyemiz den vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla anket çalışması yapılmıştır.
Yenişehir halkının Korona Virüs salgınından korunması ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla;
tanıtım materyalleri, bilgilendirme afişleri temin edilerek, panolarda, sokaklarda caddelerde
yayınlanması sağlamıştır.
Covid-19 salgın hastalığı kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere; 60.000 adet
yumurta, 6.000 Kg patates, 4.000 kg soğan, 1.000 kg peynir, 1.000 kg zeytin, 800 kg helva, 10.000 kg
siyah çay, 12.000 kg nohut, 12.000 kg un, 16.000 lt sıvı yağ, 12.000 kg pirinç, 16.000 kg makarna,
8.000 kg şeker, 8.000 kg bulgur, 8.000 kg kırmızı mercimek, 8.000 kg kuru fasulye, 8.000 kg sofralık
tuz, temin edilerek 10.000 adet gıda kolisi hazırlanarak 10.000 aileye dağıtımı yapılmıştır.

04.09.2020 tarihinde Belediyemiz sınırlarında bulunan ilçe sağlık müdürlüğünde ve sağlık
ocaklarında görev yapan sağlık personellerine Covid- 19 la mücadele kapsamında destek amacıyla aşure
ikramında bulunulmuştur.
18.11.2020 tarihinde Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın Covid- 19 pandemi
sürecinde belediye hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek için soru cevap şeklinde kamuoyu araştırması
yapılmıştır.
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07.12.2020 tarihinde Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş
üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yemek dağıtımında kullanılmak üzere tek kullanımlık kap ve poşet
alımı yapılmıştı
Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında camilere tek kullanımlık 10.000 adet seccade, 20
camiye ayaklı dezenfektan, 10.000 adet hijyen kiti ve uzaktan eğitim broşürü ve afişlerin dağıtımı
yapılmıştır.

Kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek ekibine 15 şoför, 10 saha personeli, 4
meslek elemanından oluşan bir ekip kurulmuştur. Bu ekip 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan
vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını ve Yenişehir sınırları içerisinde yaşayan ekonomik zorluk çeken
vatandaşlarımıza gıda kolileri ve hijyen paketi dağıtımı yapmıştır.

Aşevi Faaliyetleri



Cumartesi- Pazar günleri hariç olmak üzere her gün aşevimizden 600 kişiye yemek hazırlanarak
dağıtımı yapılmaktadır.
Covid- 19 ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi 200 vatandaşlarımızın evine yemek
servisi yapıldı.

Aylar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam Kişi

400

400

400

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Toplam Kişi
İçindeki
Suriyeli
Sayısı

200

200

100

106

106

106

133

133

133

133

100

80
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Etkinlikler, Toplantılar ve Organizasyonlar























17.02.2020 tarihinde Yenişehir Belediye Akademisi faaliyetleri kapsamında Prof. Dr. Ozana Ural
ve 8 akademisyenin katılımıyla 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi konferansı düzenlenmiştir.
21.02.2020 tarihinde Yenişehir Akademi Binasında İnsanı Anlamak Konulu panel düzenlenmiştir
10.03.2020 tarihinde Yenişehir Belediyesi Akedemi Binası açılış etkinliği için ulaşım gideri
sağlanmıştır.
Vatandaşlarımızdan gelen davetlere istinaden Belediye Başkanı adına çelenkler, çiçekler
gönderilmiştir

Anneler günü kutlamasında çiçek, 5000 adet kahve ve Pazar çantası alınarak vatandaşlarımıza
dağıtımı yapılmıştır.
01.07.2020 tarihinde Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’ nde sivil toplum örgüt temsilcileri, görsel
ve yazınsal medya mensupları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Yenişehir ilçemiz
içerisinde faaliyet gösteren yerel market temsilcilerinin katılımlarıyla kahvaltılı halk kart tanıtım
etkinliği yapılmıştır.
03-04-05.07.2020 tarihlerinde Kent Konseyi Gençlik Meclis Üyelerinin Ankara Kent Konseyi
Çalışmalarını yerinde görüp takip etmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve devamında Ankara
Anıtkabir Ziyaretinin gerçekleşmesi için ve ulaşımların sağlanması için otobüs temin edilmiştir.
05.07.2020 tarihinde Belediyemiz sınırları içerisinde site, apartman, iş merkezi ve İşhanlarında
görev yapan apartman görevlileriyle kent, mesken ve ortak yaşam konusunda bilgi alışverişinde
bulunmak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi’ nde 500 kişinin katıldığı organizasyon
gerçekleştirilerek kahvaltı ikramında bulunulmuştur.
31.07.2020- 03.08.2020 tarihleri arası kurban bayramında, kurban kesim alanlarında çalışan 400
çalışanın İAŞE ve yemek ihtiyaçları karşılanmıştır ve kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımıza
çikolata, soğuk- sıcak içecekler ikram edilmiştir.
19.08.2020 tarihinde 19:30- 23:00 saatler arasında Marina AVM önünde bulunan Kültür Parkında
Gençlik Konseri Organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
Müdürlüğümüzce, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Etkinlikleri Kapsamında; yazar Sunay Akın
tarafında Zafere Giden Yol Adlı sunum, Türk Halk Müziği sanatçısı Turan Alıcı tarafından ücretsiz
halk konseri organizasyonu yapılmıştır. Kutlamalar için çeşitli afişler yaptırılmış ve TV lerde canlı
yayınlanması sağlanmıştır.
31.08.2020 tarihinde Mersin Cemevi ortaklığında aşure günü için aşure malzemeleri temin edilerek,
aşure etkinliği organizasyonu yapılmıştır.
Müdürlüğümüzce 1 Eylül Dünya Barış Gününde yapılacak olan Taşucu’ ndan KKTC Girne’ ye
‘’Kulacım Kadar Uzaktasın’’ organizasyonu yapılmıştır.
24.02.2020 tarihinde Kocavilayet Ortaokul Yönetiminin talebi üzerine 2000 adet Resim ve Şiirlerle
Atatürk kitabı bastırılarak ilçemiz okullarında öğrencilere dağıtımı yapılmıştır.
Değirmençay mahallesindeki çocuklara ‘’ Beyaz Zambaklar Ülkesinde’’ isimli kitabın dağıtımı
yapılmıştır.
11.08.2020 tarihinde belediyemizi ziyarete gelen öğrencilere dağıtılmak üzere ilçemiz
edebiyatçılarında Mehmet Ali Elçin’in Köylü Kurnazı İsimli kitabından 200 adet alınarak dağıtımı
yapılmıştır.
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29.10.2020 tarihinde Cumhuriyetimizin 97. Yılı kutlamaları kapsamında Yenişehir halkını motive
etmek amacıyla üstü açık bir otobüs temin edilmiş , günün anlam ve önemine uygun otobüs, bayrak,
flama, afiş, çiçeklerle süslenmiş, sanatçıların konser vermesi için sahne kurulumu yapılmış, canlı
olarak konserler verilip Yenişehir cadde ve sokaklarında gezilerek konser etkinliği Yenişehirlilere
gün boyu canlı olarak izlettirilmiş olup, TV ve radyolardan canlı olarak organizasyon
yayınlanmıştır.

Sokak Hayvanları İçin Yapılan Faaliyetler



Farklı tarihlerde 1050 kg kedi, 1050 kg köpek maması alınarak dağıtımı yapılmıştır.
30.12.2020 tarihinde Covid- 19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma
yasağı uygulandığından sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi için 1125 kg kedi, 375 kg köpek
maması alımı yapılarak sokaklarda dağıtımı yapılmıştır

Spora Destek Amaçlı Yapılan Faaliyetler









2021 yılı içerisinde amatör spor kulüplerine toplam 49.300,00 TL destek sağlanmıştır.
14.02.2020 tarihinde Müdürlüğümüze bağlı ihtiyacı olan spor tesislerimizde spor etkinliklerinde ve
saha kiralayanlara kullandırılmak üzere ihtiyaç duyulan futbol topu, voleybol topu, vif yelekler vb.
alımı yapılmıştır.
25.02.2020 tarihinde amatör spor kulübü olan M. İ. Y. Spor Kulübüne destek amacıyla muhtelif
spor malzemeleri alınarak ihtiyaçları giderilmiştir.
28.09.2020 tarihinde amatör M. A. Spor Kulübüne spor malzemesi desteği verilmiştir.
03.11.2020 tarihinde amatör Y. B. Ç. Basketbol Kulübüne turnuvalara katılabilmesi için ulaşım
desteği verilmiştir.
11.12.2020 amatör Ç. K. B. Takımı’ nın bir basket maçına katılımının sağlanması için ulaşım
desteği sağlanmıştır.
31.12.2020 tarihinde T. F. A. D. için spor malzemeleri alımı yapılmıştır.
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Nakdi Sosyal Yardım Faaliyetleri






İhtiyaç sahibi vatandaşımıza ve yerel esnafa katkı sağlamak üzere başlattığımız halk kart
uygulamamızda aylık 200,00 TL hane başına ödeme yapılmaktadır.
Belediyemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi 13 haneye toplam 50,730.00 TL nakdi yardım
yapılmıştır.
Müdürlüğümüzce, Yenişehir ilçesi içerisinde ikamet eden maddi durumu elverişli olmayan
vatandaşlara yol yardımı ve cep harçlığı desteği sağlanmıştır.
03.02.2020 de ülkemizi temsilen Hollanda da düzenlenen Uluslararası keman yarışmasına katılan
bir öğrenciye ulaşım ve konaklama desteği verilmiştir.
13.02.2020 tarihinde belediyemiz sınırları içinde ikamet eden, üniversite sınavlarını yeni kazanan
721 öğrenciye eğitim desteğinde bulunulmuştur.

Ayni Sosyal Yardım Faaliyetleri





06.05.2020 tarihinde D.E. isimli vatandaşımıza buzdolabı, çamaşır makinası ve Tv alımı
yapılmıştır.
Ramazan ayında 450 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi desteği yapılmıştır.
Elazığ depreminde mağdur olan vatandaşlar için, toplanan yardımlar türlerine göre ayrıştırılarak
vatandaşlara en sağlıklı şekilde ulaştırılması sağlanmıştır.
2020 yılı içerisinde psiko- sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik durumları analiz edilerek, yapılacak
en uygun yardımın kanunlara ve insan hak ve hürriyetlerine uygun şekilde vatandaşa ulaşması
amacıyla 850 hanede sosyal inceleme yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda 518 yönlendirme, 15
psiko- sosyal destek, 11 aile danışmanlığı desteği de sağlanmıştır.

Kent Konseyi ve Kadın Üretici Pazarı için Yapılan Faaliyetler






07.07.2020 tarihinde kadın üretici pazarının faaliyete geçmesi için 162 adet ürünlerini sergilemek
ve satış yapmak için plastik pazar masası temin edilmiştir.
18.08.2020 tarihinde Kent Konseyine bağlı Kadın Üretici pazarında kullanılmak üzere yaka kartı,
masa etrafı giydirme ve tanıtım materyalleri temin edilerek
18.08.2020 tarihinde kadın üretici pazarında kullanılan 105 adet masa giydirmesi yapılmış,
pazarcılara 150 adet aparatlı yaka kartı temin edilmiş olup, tanıtım için afiş ve billboardlar
yaptırılarak ilçemizde herkesin görebileceği yerlere astırılmıştır.
21.08.2020 tarihinde kadın üretici pazarında ihtiyaç duyulan maske, önlük ve bone temin edilerek
görevlilere dağıtımı yapılmıştır.

Cenaze Ekibinin Faaliyetleri






Yenişehir belediyesi sınırları içerisinde vefat eden 765 vatandaşlarımızın ailelerine; tüm personel ve
ekipmanlarımızla destek vererek , cenaze ve taziye dönemlerinde yalnız olmadıklarını hissettirdik.
Cenazelerde 154 adet cenaze çadırı, 351 adet şemsiye, 329 adet semaver, 4.683 adet masa ve 41.816
adet sandalye kullandık.
Ayrıca; Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu, Sağlık Ocakları, Hastaneler, Cemevi, halı sahalar,
Tabipler Odası, Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, okullar,
camiiler, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Alzheimer Bakım Evi ve çeşitli etkinliklere ihtiyaçları
doğrultusunda 2020 yılı içerisinde, 500 adet sandalye 160 adet masa, 13 adet çadır, 70 adet şemsiye,
26 adet paravan, 13 adet sandık temin edilmiştir.
10.07.2020 tarihi itibariyle Kadın Üretici Pazarına her haftanın Cuma akşamı 90 ile 100 arası pazar
masası, 100 ile 120 arası sandalye, 10 adet bank, 10 adet sehpa varil bırakılıp, Pazar günü akşam
geri toplanmaktadır
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Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün 2020 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu bazı faaliyet ve projeler



Müdürlüğümüzce geliştirilen yazılım sayesinde Halk Kart başvuruları dijital ortamdan da
gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca e-belediye sistemine e-devlet aracılığıyla giriş eklenerek
mükelleflerimiz için kolaylık sağlamıştır.



Belediyemiz Ana Hizmet binası ve diğer dış lokasyonlarına Ateş Ölçme, Hes Kodu Okuma,
Hes Kodu Sorgulama ve Personel Kimlik Kartı Okutma özellikleri olan Kiosk Cihazları
müdürlüğümüz tarafından hizmete sunulmuştur.



Pazaryerinde Hes Kodu okuma ve sorgulama yapılabilmesi amacıyla mevcut el terminallerine
yazılım geliştirerek Zabıta Müdürlüğünün hizmetine sunulmuştur.



Kişisel verilerin korunması Kanunu kapsamında yapılacak olan çalışmalar için personel
şirketine server kurulumu yapılıp kullanıma hazır hale getirilmiştir.



Personel LTD.ŞTİ İnternet Sitesi, Triatlon İnternet Sitesi, Atatürk Kültür Merkezi İnternet
Sitesi, Sosyal Etkinlik Merkezi İnternet Sitesi geliştirilmiştir.
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Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan
Yoklama Biriminin çalışma ortamının sağlanması amacıyla
ağ alt yapısı ile Bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım
malzemeleri kurularak birimin hizmetine sunulmuştur.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüze ilişkin faaliyetler ;
Tanzim Edilen Ruhsat Ve Belgeler
Sıhhi İşyerleri
Gayrısıhhi İşyeri
Umuma Açık İşyerleri
Canlı Müzik İzni Belgesi
Mesul Müdür Belgesi
24 Saat Çalışma İzni
Mesafe Yazısı Ve Krokisi
Nargile Uyg.Belgesi
Toplam Adet Ve Tutarı

Adet
731
47
80
6
13
0
189
3
1.069

Zabıta Müdürlüğünün 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmalarda
2152 adet birim içi ve kurum dışı yazışma yapılmış olup, Zabıta şikâyet hattına gelen 1970 adet telefon
şikayeti, 1921 adet Yeni Şehir Masasından gelen şikayet, 323 adet Cimer Başvurusu olmak üzere
toplamda 6.366 adet şikayet değerlendirilmiş olup, sonuçlandırılmıştır.













Yenişehir Belediyesi Zabıtası olarak, sınırlarımız içerisinde bulunan 32 Mahallede esnaf denetimleri
sürekli yapılmakta olup, özellikle (Covid-19) salgını kapsamında ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan
toplamda 3.694 adet işyeri denetlenmiştir.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğince gürültü yapan eğlence yerleri
ve diğer işyerleri sürekli olarak denetlenmekte olup, 2 (iki) adet Oto Yıkama olarak faaliyet
gösteren işyerine ve 1 (bir) adet Market olarak faaliyet gösteren işyerine 2872 Sayılı Çevre Kanunu
gereğince toplamda 44.220 TL para cezası uygulanmıştır.
Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde dilencilik yapan 2 (iki) şahsın üzerinden çıkan 347,15 TL
para bütçe emanetine alınarak Belediyemiz Mülkiyetine geçirilmiştir.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32 Maddesi (Emre Aykırı Davranış) gereği 147 kişiye 57.624 TL
idari para cezası uygulanmıştır.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 36/1-2 Maddesi (Gürültü) gereği şahıs ve tüzel kişiye toplamda
36.687 TL idari para cezası uygulanmıştır.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 37 Maddesi (Rahatsız Etme) gereği 4 kişiye 748,00 TL idari para
cezası uygulanmıştır.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 38/1 Maddesi (İşgal) gereği 5 kişiye 950.00 TL idari para cezası
uygulanmıştır.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 41/4-5 Maddesi (Çevreyi Kirletme) gereği 2 kişiye 4.392 TL bir
kişiye de 187 TL toplamda 4.579 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm Fırınlarda ve Kasaplarda Büyükşehir
Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı veteriner hekimleri, İlçe Tarım
Müdürlüğü Gıda Kontrol Memurları ile Zabıta Memurları tarafından denetimler yapılmıştır.
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Belediyemiz sınırları içerisinde 6502 Sayılı Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile ilgili ve (Covid-19)
önlemleri kapsamında 590 adet Markette ve İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan
Semt
pazarlarımızda düzenli denetimler yapılmıştır.
Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde Nargile ve Tütün Mamulleri
konusunda 66 adet işyeri denetlenmiştir.
Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Umuma Açık İstirahat ve Eğlence
yerlerinde Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde
işyerlerine 2559 Sayılı P.V.S. Kanunun ilgili Maddelerince Belediye Encümeni tarafından toplamda
836.394,25 TL para cezası uygulanmıştır.
Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılan denetimlerde Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 186
adet işyerine 1608 Sayılı Kanunun 1‘nci Maddesi gereği 72.912 TL para cezası uygulanmıştır.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 05/05/2017 tarihli ve 4447 sayılı LPG Tüpleri
ile Gübrelerin takip ve kontrolüne ilişkin yazıları gereği, Yenişehir Kaymakamlığı tarafından alınan
olur ile Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince 28 adet tüp satışı yapan LPG tüp bayi denetlenmiş olup,
bölgemizde gübre satışı yapan işyeri olmadığı tespit edilmiştir.
İl Pandemi kurul karar gereği Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak yürüttüğümüz çalışmalarda
Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde çek çek ile çöp toplayan şahıslardan 629 adet çek çek diye
tabir edilen malzemeye el konulmuş olup, imhası için belediyemiz stok alanına bırakılmıştır.
Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde tali faaliyet olarak Oto Galeri işi yapan 12 adet işletmeye
5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uygulanmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından talimatla haklarında Ekmek ve Yiyecek Bordrosu Tanzim
edilen mahkumlar ile alakalı yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda Toplam 369 adet Mahkum
İaşe Dosyası yazışması ve araştırması yapılmıştır.

Semt Pazarları
Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce bölgemizde kurulan 13 Semt pazarımız 2
köylü üretici ve 1 kadın üretici pazarında düzenli olarak; pazarcı esnafına Fiyat etiketlerinin
bulundurulması ve (Covid-19) salgını nedeniyle maske ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları
yönünde sürekli uyarılar yapılmakta olup, HES kodu sorgulaması düzenli olarak devam
etmektedir.(İlimizde HES kodu uygulaması ilk kez müdürlüğümüzce başlatılmıştır.) Semt
pazarlarında imkanlar dahilinde sabit olarak zabıta bulunmaktadır.
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Market Denetimi
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında içişleri Bakanlığının 23/03/2020 tarih ve 5823 sayılı
genelgesi ile marketlerde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı açılış kapanış saatleri ve’’ Mersin İl
hıfsızsıhha kurulunun 03/04/2020 tarih ve 2020/23 sayılı İlimiz genelinde Pazar yeri, market ve
toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske
takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar içinde geçerlidir, kararı alınmıştır.’’ İlgi sayılı kararlar
gereği; Yenişehir ilçesinde bulunan marketler Yenişehir Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından
düzenli denetlenmektedir.

Fiyat Etiket Denetimi
Mersin Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden;Yenişehir Bölge sınırlarımız
içerisinde bulunan özellikle Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlara fahiş fiyat uygulamasının
önüne geçmek için bölge sınırlarımız içersindeki marketlere fiyat etiketi denetimimiz düzenli olarak
devam etmektedir.Bu konudaki ihbarlar 24 saat içinde sonuçlandırılmaktadır.

Alanya Sokağı
Alanya Sokağı genel denetimlerimiz düzenli olarak yapılmakta olup, özellikle kaldırım işgali yapan
işyerleri ve seyyar satıcılara yönelik çalışmalarımız devam etmekte Alanya sokağında sürekli
personel bulundurularak Covid-19 kapsamında HES kodu uygulamalarımız devam etmektedir.
*Bir yıllık sürede düzenli yapılan çalışmalar neticesinde seyyar satıcı sayısı sokakta sıfırlanma
aşamasına gelmiştir
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Seyyar Satıcılarla Mücadele
Yenişehir İlçe sınırlarımız içerisinde seyyar olarak faaliyet gösteren şahıslara öncelikle uyarılar
yapılarak bölgeden uzaklaşmaları gerektiği anlatılmakta, uyarılarımızı dikkate almayan şahıslara,
gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

Berber Kuaför Güzellik Salonu Denetimleri
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında içişleri Bakanlığının 89780865-153-E-7647 sayılı ve
06/05/2020 tarihli genelgesi ile Covid-19 salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski
yönetebilmek amacıyla berber, kuaför, güzellik salonu vb işyerlerine maske ve hijyen konusunda
daha dikkatli olmaları yönünde gerekli uyarılar yapılarak denetimlerimiz devam etmektedir.( Bu
kapsamda İlçe Salgın Denetim Merkezine (İSDEM) 2 zabıta memuru ayrıca 3 sivil memur
görevlendirilmiştir).

Restaurant Lokanta Kafe Denetimleri
İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden Yenişehir ilçe sınırlarımız
içerisinde bulunan Restaurant-Lokanta-Kafe olarak faaliyet gösteren işletmelere özellikle Covid-19
kapsamında maske-hijyen vb konularda gereken denetimler yapılmış olup şu anda faaliyet
kısıtlaması olduğundan çalışma şekil değiştirmiştir ( paket ve saat kısıtlaması)
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Çek Çek Denetimleri
İl Pandemi kurul kararı gereği; Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak yürüttüğümüz çalışmalarda
Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde çek çek ile çöp toplayan şahıslardan çek çek diye tabir
edilen malzemeye el konularak imhası için Belediyemiz stok alanına bırakılmaktadır.( bu çalışma
haftanın 7 günü devam etmektedir.)

Kaldırım İşgali
Yenişehir İlçe sınırlarımız içerisinde yol, kaldırım işgali yapan esnaf ve seyyar satıcılara yönelik
çalışmalarımız düzenli olarak yapılmakta olup, çalışmalarımız devam etmektedir.
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Evsel Atıkların Toplanması:
Günlük olarak 230 ton arası evsel atık toplanmakta ve Büyükşehir Belediyesinin (Çimsa’nın
kuzeyinde yer alan) düzenli çöp depolama alanına depolanmak üzere Büyükşehir Belediyesinin
Gökçebelen mahallesi sınırları içerisinde bulunan mobil katı atık aktarma istasyonuna nakli
sağlanmaktadır.
Belediyemiz sınırları içersindeki 32 Mahallede Cadde, sokak, tesis, pazar yerlerinin genel
temizliğinin yapılması, yıkanması, sulanması, el ve makine ile süpürülmesi, katı atıkların toplanması,
nakledilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.
2020 yılında ticarethanelerin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere bütün çöp konteynerleri
konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ile yıkanmaktadır.

Konteyner Yıkama Çalışması

Moloz, Dal Budama Atıklarının Toplanması ;
3 Damperli kamyon, 3 kepçe ve 10 personel ile budama atıkları ve tadilat atıklarını toplanıp
bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.
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Süpürge Makinası Çalışmaları;
Süpürgede çalışan işçilerimiz ile sabah 04:00 ile 23:30 saatleri arasında mekanik (elle süpürme)
ve süpürge makineleri ile 15 metrenin altındaki cadde ve sokakların temizliği vardiya esasına göre
sürdürülmektedir.

Semt Pazarlarının Temizliği;
Pazar yerlerinin temizlenmesi için 12 kişi görev yapmaktadır.

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması
Kurum içerisinde ve İlçe sınırlarımızda entegre atık yönetim sistemini oluşturmak amacıyla
Sıfır Atık Yönetmeliğine” uygun çalışmalar yapılmakta olup, Ambalaj atıklarının, “Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması,
taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesi, 2020 yılında bütün mahallelerimizde
(evsel atıkların kaynağında ayrılması ile) oluşan ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılması
projesi yaygınlaştırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde
yürütülmektedir. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firma olan Çevdosan
Atık Yönetim Tic. San. A.Ş. ile 09.10.2018 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, Firma tarafından
Belediye sınırları içerisinde bulunan 32 mahallede ayda ortalama 1100-1200 Ton ambalaj atığı
toplanmaktadır
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Atıkların Kontrolü Ve Yönetimi
Sıfır atık projesinin hedefine ulaşması açısından ve geri kazanılabilir atıkların diğer atıklara
karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanımı/bertarafa gönderilmesi
amacı ile Atık Getirme Merkezi Tebliğinin 8. Maddesi hükümleri gereğince Belediyemiz tarafından 1.
Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulması çalışmaları devam etmektedir.
Belediye sınırları içerisinde oluşan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) etkin bir
şekilde toplanıp değerlendirilmesini sağlamak amacıyla TÜBİSAD( Bilişim Sanayicileri ve İşadamları
Derneği İktisadi İşletmesi) tarafından Belediye Binamız ile Kent Konseyi arasına Atık Toplama Kutusu
bırakılmıştır. Atık pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak
kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve
bertarafı, Atık bitkisel yağların, “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak
kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertaraf
edilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Yine Belediyemiz Ek Hizmet Binasında oluşan şanzıman ve yağlama yağları /Atık motor
yağlarının değerlendirilmesi amacı ile Belediyemiz ve PETDER (Petrol Sanayi Derneği) arasında
protokol imzalanmış olup, oluşan atık yağların değerlendirilmesi sağlanmıştır.
Şantiye Binamızda oluşan ÖTL’lerin (Ömrünü Tamamlamış Lastikler), geri kazanımının
sağlanması amacı ile LASDER (Lastik sanayicileri Derneği)’den yetki belgesi almış olan lisanslı
firmalara teslimi sağlanmıştır.
Covid-19 Korona Virüsüne karşı alınan önlemlere ilaveten Kitap Dezenfeksiyon Cihazıyla,
okurlarımızın sağlığını korumak ve virüslerin kitaplarla yayılmasını önlemek için gerekli tedbirler
alınmıştır

Kütüphane bilgi sistemi altında geliştirilmiş bir program, belediyemiz de görevli bir
programcımız tarafından yazılım yaptırılmıştır. Kitaplarımız, Uluslararası standartlara sahip kodlama
sistemiyle sırt etiket işlemleri tamamlanmış olup tamamı kayıt altına alınmıştır.

Kitap Sayısı

Bağışlanan Kitap Sayısı

Üye Sayısı

3934

1139

46
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Sosyal Etkinlik Merkezi Çalışmaları
Milli Eğitim Bakanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenen Sosyal Etkinlik Merkezleri İşbirliği
Protokolü çerçevesinde; Sosyal etkinlik olarak 7-18 yaş arasında okuyan çocuklar için ve yetişkin
guruplara Belediyemiz tarafından kurslar açılmıştır.
Sıra No
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kurs Programı
6-8 Yaş Temel Voleybol Eğitimi Kurs Programı
9-11 Yaş Temel Voleybol Eğitimi Kurs Programı
12-13 Yaş Standart Voleybol Eğitimi Kurs Programı
Bağlama Eğitimi Kurs Programı
Bale Hazırlık Seviye Kurs Programı
Seviyeli Bale Temel Eğitimi Kurs Programı
İleri Seviye Bale Eğitimi Kurs Programı
Basketbol
Drama Kurs Programı
Futbol Kurs Programı
Gitar Kursu Programı
Judo Kurs Programı
Keman Kurs Programı
Modern Dans Kurs Programı
Pilates Kurs Programı
Piyano Kurs Programı
Resim Kurs Programı
Satranç 1.Seviye Kurs Programı
Step-Aerobik
Taekwondo Beyaz Kuşak
Tenis Kurs Programı
Tiyatro sinema ve televizyonda
oyunculuk Kurs Programı
Robot Uygulamaları
Yoga Kurs Programı
Zeka Oyunları Kurs Programı
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Gelişim Değerlendirme Alt Birimi Hizmetlerimiz:







200 öğrenciye 6 adet ücretsiz kitap seti ve 5 haftalık online telafi eğitimi hizmeti sunulmuştur.
82 öğrenciye ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunulmuştur.
Günlük 50 öğrencinin faydalanabileceği geniş bant internet ve bilgisayarlardan oluşan EBA
destek noktası açılarak toplam 814 saat canlı ders saati uygulaması yapılmıştır.
Toplam 150 öğrenciye ücretsiz online İngilizce ve İspanyolca dil eğitimi verilmiştir.
Aynı anda 60 öğrenciye ders çalışma imkanı sağlayan ücetsiz Ders Çalışma Evi hazırlanarak
hizmete sunulmuştur.
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Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Çalışmaları

Özel Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Z+6 Katlı
olup; 102 Oda, 5 Yönetim Odası, 1 Bilgi İşlem Odası, 1 Revir, 1 Mescit, 1 Yemekhane, 11 Çalışma
Odası, 1 Kütüphane, 1 Depo, 1 Sığınaktan oluşmaktadır.
Kurumumuzun Milli Eğitim Bakanlığı’nın 01/04/2020 tarihli 35235946-410.08.-E.6035764
sayılı yazısıyla kurum açma izni ve 01/04/2020 tarihli 35235946-410.08.-E.6085888 sayılı yazısıyla iş
yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmıştır ve faaliyetlerine başlamıştır. T.C. Mersin Yenişehir Belediyesi
tarafından işletilen Özel Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci
Yurdumuzun 01/07/2020 ve 31/12/2020 arasında gerekli olan tefrişat ve teçhizat donatımı yapılmış olup
2020/2021 ders yılına hazır hale getirilmiştir.
Ancak yukarda belirtiğimiz özelliklere sahip olan yurdumuzun covid-19 salgını tedbirleri
nedeniyle yükseköğretimde yüz yüze eğitimin başlamamasından dolayı öğrenci kaydı
gerçekleşmemiştir.
Bu dönemde Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 26587027-010.07.01-E.914185 sayılı
yazısı ile T.C.Mersin Valiliğinin oluru üzerine Covid-19 pandemisine bağlı olarak, hekimlerin ve diğer
sağlık çalışanlarının ailelerine hastalık bulaştırmamak için yurtta 100 e yakın hekim ve diğer sağlık
çalışanlarının konaklama ihtiyaçları karşılanmaya devam edilmektedir.

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak Dünyayı tehdit etmekte olan ve Dünya Sağlık Örgütü
tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 18/03/2020 tarih ve
E.8255 sayılı Başkanlık yazısı ile Belediyemiz bünyesinde yer alan Kültür Merkezlerinin faaliyetlerine
ara verilmiştir.
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Kültür İşleri Müdürlüğünce Düzenlenen Belediyemiz Etkinlikleri

22-29 Şubat 2020 tarihlerinde Atatürk Kültür
Merkezinde, Emin GÜLER ve Etem GÜLER’e
ait ve dünyaca ünlü 25 sanatçının koleksiyon
resimlerinden oluşan resim sergisi
vatandaşlarımızın ziyaretine sunuldu.











8 Mart 2020 tarihinde “Dünya Emekçi Kadınlar
Günü” etkinlikleri kapsamında tüm geliri kadın
öğrencilere üniversite bursu olarak kullanılmak
üzere Edip Buran Spor Salonunda basketbol
karşılaşması düzenlendi.

10 Mart 2020 tarihinde Belediyemiz Çok Amaçlı Salonunda, yerel tiyatroculardan oluşan bir
ekip, töre cinayetlerine tepki göstermek ve farkındalık yaratmak amacıyla Kir adlı oyunu
sahneledi.
Engelliler Haftası olması dolayısıyla Başkanımız
Abdullah ÖZYİĞİT, engelli ancak üstün yeteneklere
sahip özel çocuklarla Yenişehir TV ekranlarında
buluştu.
30 Haziran 2020 Salı günü Uğur Mumcu Parkında
19:00 - 23:00 saatleri arasında vatandaşlarımızın
açık alanlarda güzel vakit geçirmelerini sağlamak
amacıyla canlı müzik dinletisi düzenlendi.
5 Temmuz 2020 Pazar günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde toplumun tüm
kesimleriyle bir araya gelinerek talep ve fikirlerini
almak üzere site ve apartman görevlileri ve
aileleriyle buluşuldu. Aileler yaşadıkları kent
hakkında görüşlerini dile getirirken, çocukları da
düzenlediğimiz renkli tiyatro ve müzik
etkinlikleriyle eğlendi.
8 Temmuz Çarşamba ve 12 Temmuz Pazar günleri,
19:30 ile 23:30 saatleri arasında Marina AVM önü
Kültür Parkında vatandaşlarımıza moral ve
motivasyon sağlamak amacıyla DJ müzik dinletisi gerçekleştirildi.
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11 Temmuz 2020 Cumartesi günü kendi ayakları üzerinde durabilen ve aile ekonomisine katkı
sağlayan Yenişehirli üretici kadınlar Belediyemiz ve Yenişehir Kent Konseyi işbirliği ile
kurulan "Yenişehir Pazar Ötesi Üretici Kadın Pazarı"nda buluştu. Pazarda biz de AKM ekibi
olarak, birbirinden keyifli müziklerimizle yerimizi aldık.
26 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 18:00'de Yenişehir Akademi'de Yenişehir Yaşam
Gönüllülerimiz ile birlikte '1 Hamle Hayat Kurtarır’ sloganıyla kadınlara yönelik ‘Yakın
Savunma’ semineri düzenlendi.
Atatürk fotoğrafları araştırmacısı ve koleksiyoneri gazeteci Haldun Okdemir’in 99. sergisi olan
“Atatürk ve Zafer” adlı fotoğraf sergisi 30 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında Yenişehir
Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde ziyarete sunuldu.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yürüme, bisiklete binme ve diğer sürdürülebilir
hareketlilik biçimlerini desteklemek amacıyla 16 – 22 Eylül tarihleri arasında etkinlikler
düzenlendi.
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Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerimiz kapsamında Masal Gezginlerimiz tarafından
çocuklara yönelik doğa ve ekoloji temalı interaktif gösteri yapıldı.



Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde Mersin Bisiklet Derneği üyeleri ile birlikte
pedallarımız ‘Sıfır Emisyon’ için çevrildi. Kushimoto Sokağındaki dans gösterisiyle de bireysel
hareketlilik konusunda farkındalık oluşturuldu.



Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediğimiz meme kanseri bilgilendirme
semineri ile erken teşhise dikkat çekerek, meme kanseri konusunda farkındalık yaratıldı.
Gazeteci Serhan Asker’in hazırlayıp sunduğu ve Halk TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan
‘Görkemli Hatıralar’ programına Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde ev
sahipliği yapıldı.
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Usta mizah yazarı ve komedyen Vedat Özdemiroğlu tek kişilik stand-up gösterisi ‘Paşa Gönül Kriterleri’ ile
Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde 20 Kasım 2020 Cuma günü hemşehrilerimizle buluştu.
Ulusal ve uluslararası sergilere ev sahipliği yapacak Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve
Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi, Ahmet Yeşil’in eşsiz eserlerinden oluşan ‘Yer, Zaman ve Mekan’ temalı
resim sergisi ile 21 Kasım 2020 Cumartesi günü açıldı.



Yenişehir Belediyesi olarak, 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Turizm Fakültesi 500 metre kuzey yarış parkurunda gerçekleştirilen Mersin Üniversitesi 4. Üniversiteler
Arası Dağ Bisikleti Yarışı'na katkı sunuldu.



06 Mart 2020 tarihinde Müdürlüğümüzce organize edilmiş olup, Başkanımız Sn. Abdullah ÖZYİĞİT, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Belediyemizin emekçi kadın personellerini çalıştıkları birimde
ziyaret ederek kadın personellerimize karanfil ve ortam kokusu hediye etti.



8 Mart 2020 tarihinde “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde
sanatçı Canan Yaşar’ın sunumu, yazar İpek ONGUN ile söyleşi, Belediyemiz tiyatro kursiyerlerinin
sahnelediği tiyatro oyunu, Meltem CUMBUL’un Aladağ metinleri atölye çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca
gün boyunca kentimizin önde gelen birçok şair, yazar ve ressamı eserleriyle birlikte vatandaşlarımızla
buluştu.
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Belediyemiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yıl kutlamaları kapsamında ülkemizin
içinde bulunduğu pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan ilçemiz çocuklarına moral ve motivasyon
sağlamak adına bir takım etkinlikler yapıldı. Bu bağlamda; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nda, gezici eğlence tırımızla Yenişehirimizi sokak sokak gezildi. 23 Nisan’ı ay yıldızlı bayraklarla
süslenen balkonlarda 7’den 77’ye büyük bir coşkuyla kutlandı. Çağdaş Anadolu ve orkestrası şarkılar
söyledi, hemşehrilerimiz balkonlarından eşlik etti. İçerisinde ay yıldızlı bayrağımız, satranç takımı,
boyama kitabı, kalemlik, hikaye kitabı, Atatürk baskılı tişört ve takvimin bulunduğu hediye çantalarını
çocuklarımıza dağıtıldı.



Pandemi sürecinde evlerinde kalan vatandaşlarımıza yönelik kültür, sanat, eğitim vb. konularda yayınlar
yapmak üzere Yenişehir TV sosyal medya kanallarımızdan deneme yayınlarına başlandı.



Anneler günü olması sebebiyle 10 Mayıs 2020 tarihinde Alanya Sokağı gibi işlek noktalarda kahve,
maske, dezenfektanlardan oluşan çantalar vatandaşlarımıza hediye olarak dağıtıldı.
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19 Mayıs 2020 Salı günü, gezici konser aracı ile ilçemiz ana arterlerinden geçilerek Ali Altay ve Orkestrası
konseri düzenlendi. Ayrıca motosiklet, bisiklet ve klasik otomobillerden oluşan 19 Mayıs korteji
düzenlendi.



04 Haziran 2020 tarihinde geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz ve atık malzemelerle
yapılan ürün tasarım yarışmamızın ödül töreni yapıldı. Dereceye girenler ödüllerini Belediye Başkanımız
Abdullah ÖZYİĞİT’in elinden aldı. Gerçekleştirilen geri dönüşüm projesiyle ilgili tanıtım amaçlı program
Yenişehir TV’de yayınlandı.



Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Belediyemiz personeline yönelik ‘Etkili
Takımdaşlık Becerileri’ semineri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Müdürlüğümüzün ortak
çalışmasıyla düzenlendi.
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29 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21:00'de Özgecan Aslan Meydanında Sunay Akının Zafere Giden
Yol isimli gösterisini vatandaşlarımız ile buluşturarak 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlandı.



‘Şehir Tiyatroları Yenişehir’de’ projemiz kapsamında Tarsus Belediyesi bünyesinde kurulan Tarsus Şehir
Tiyatrosu, Ezop isimli tiyatro oyununu 23-24 Ekim tarihlerinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür
Merkezinde sahneledi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Mersin Devlet Opera ve Balesi ile birlikte Yenişehir Belediyesi
Atatürk Kültür Merkezinde Cumhuriyet Konseri düzenlendi





10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle düzenlediğimiz 2. Ata’yı Anma Spor
Yarışmaları, vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla yapıldı.
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Belediyemiz yeni yıl kutlamaları kapsamında Covid-19 Salgın Hastalığı ile mücadele ettiğimiz bu günlerde
halkımıza moral ve motivasyon sağlamak amacıyla ücretsiz halk konseri yapıldı. Bu konser yılbaşı akşamı
Yenişehir Tv ve sosyal medya kanallarımızdan canlı yayınlandı..

Hasta Nakil Ambulansı Hizmetlerimiz
27.01.2020 tarihinden itibaren Hasta
Nakil Ambulansımız hizmet vermeye başlamıştır.
13.03.2020 tarihine kadar Belediyemize başvuran
15 hastanın nakli yapılmıştır.
13.03.2020 tarihi itibariyle Yeni Tip
Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle
ambulansımız 2 şoför ve 1 ATT personelimiz ile
Yenişehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek
ekibine bağlı hizmet vermeye başlamış olup
Kaymakamlık bünyesinde Yenişehir İlçe Sağlık
Müdürlüğü’nde hizmet vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda, 2020 yılında Kaymakamlık ve
Belediyemize başvuran 1883 hastanın nakil ve evde sağlık hizmetleri sorunsuz bir şekilde yerine
getirilmiştir.

Poliklinik Hizmetlerimiz
2020
yılı
içerisinde
Belediyemizde
çalışan
personellerimizden; Ana Hizmet binasındaki Sağlık Birimimize
849 hasta; Ek Hizmet binamızdaki Sağlık Birimimize 800 hasta
olmak üzere toplam 1649 hasta başvurmuş olup sağlık konusunda
gerekli hizmetler sunulmuştur

Koronavirüs (Covıd-19) Salgını Önlemleri Kapsamında Yapılanlar





COVID-19 salgınının ülkemizi etkisi altına almaya başladığı günler itibariyle belediyemiz ana bina
ve ek hizmet binası girişinde personel ve vatandaşlarımızın ateş ölçüm kontrolleri yapılarak binaya
girişleri yapılmıştır.
Ana bina ve ek hizmet binalarımızda personellerimizin günlük ateş ölçüm takipleri yapılmıştır.
Eylül ayı itibariyle Müdürlüğümüz personelleri, işyeri hekimimiz ve İş Sağlığı ve Güvenliği
uzmanlarından oluşan Salgın Denetleme Kurulu oluşturulmuş olup Hizmet binalarımızda
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personellerimizin çalışma ortamları denetlenmiş; odaların havalandırılması, maske kullanımı ve
hijyen kuralları konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır.
Salgın sürecinde, COVID-19 pozitif ve temaslı olan personellerimizin takipleri yapılmış olup,
karantinada olan personellerimize ihtiyaç durumunda tıbbi malzeme (maske, dezenfektan)
gönderilmiştir.
Hizmet binalarımıza gelen vatandaşlarımız maskesiz içeriye alınmamıştır. Bina girişlerinde
vatandaşlarımız için maske ve dezenfektan bulundurulmuştur.
Pandemi süreci boyunca tüm müdürlüklere ve birimlere tıbbi malzeme (maske, eldiven, dezenfektan
vs.) dağıtımı yapılmıştır ve hala devam etmektedir.

Sağlık İleri Müdürlüğümüzce Yapılan Projeler






13 Mart 2020 tarihinde KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi)’e bağlı sağlık
çalışanları ile belediyemiz ana binasında çalışan 40 yaş üstü personellerimize Colon Ca (Kalın
Bağırsak Kanseri) taramaları yapılmıştır. COVID-19 salgınından dolayı taramalarımız yarım kalmış
olup ilerleyen süreçte devamı yapılacaktır.
Belediyemiz sınırları içerisinde yeni doğum yapmış annelere, anne sütünün ve doğru emzirmenin
önemini anlatmak amacıyla vereceğimiz Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı hizmetinin
çalışmaları devam etmektedir.
Pozitif Psikoloji, Pozitif Belediyecilik projesi kapsamında; Uzm. Psikolog Asena KANAT ve İşyeri
Hekimimiz Dr. Mehmet Ali YATANGAÇ öncülüğünde, Belediye çalışanlarımızın psikolojik
sağlamlılığını değerlendirme ve destekleme amacıyla bugüne kadar 190 personelimize psikolojik
durum analizi (MMPI) yapılmıştır. Özel Güvenlik, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Personel Ltd. Şti. ve
Kültür İşleri Müdürlüğü personellerimizin testleri tamamlanmıştır. Bunların içinden 60 kişiye grup
terapisi ve 15 kişi ile de bireysel görüşme yapılmıştır. Personellerimize “Stres Yönetimi, Problem
Çözme Becerileri, Duygularını Tanımak ve Anlamlandırmak, Öfke Kontrolü, İletişimde Ben Dili,
İletişim Süreçleri” gibi konularda genel grup eğitimleri verilmiş olup, kişisel psikoterapi seansları
ile de destek verilmiştir. Diğer müdürlüklerin tarama ve testleri devam etmektedir.
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Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetler


2020 yılı Kamu Hizmet Standartları Tablosu revize edildi.



2019 yılı Faaliyet Raporu hazırlandı.



2021 yılı Performans Programı hazırlandı.



İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Uygulamaları konularında hizmet içi eğitim alım işi ihalesi
yapıldı.



2021-2022 döneminin İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlandı.

Belediyemiz 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile çalışan memurlar, 4857 Sayılı İş Yasası
ve Toplu İş sözleşmesiyle çalışan kadrolu işçi, 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinin 3. fıkrasına
istinaden Sözleşmeli Personel ve Toplu İş Sözleşmesi ve 696 sayılı KHK’nın geçiçi 24.maddesi ile
Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti.’ne geçişi yapılan şirket personelleri ile hizmet vermektedir. Bu
istihdam şekillerine göre Belediyemizde 2020 yılı Aralık ayı itibariyle 148 memur, 198 kadrolu işçi, 13
sözleşmeli personel ve Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti.’nde 593 personel çalışmakta olup ulaşım
ihtiyaçları Personel Servisi ile gerçekleştirilmektedir. Kurumumuzda çalışan 952 personelin personel
işlemleri, ilgili kurumlarla yazışma işlemlerinden ayrı;



























Kadro iptal ihdas ve değişiklik cetvelleri
Atama ve nakil işlemler
İntibak işlemleri (öğrenim, Sigorta,Bağ-kur )
Askerlik borçlanması
Emeklilik işlemleri (Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nce başlatılmış olan Online Kesenek ve
Emeklilik Projesi kapsamında belediyemizde çalışan memur personellerin kesenekleri internet
ortamında gönderilmesi)
Resmi kurumlarla yazışma
Terfi, Kademe, derece ilerlemeleri ve kayıtlara geçirilmesi
Sicil raporlarının incelenmesi, sicil terfilerinin düzenlenmesi ve saklanması
Mal beyannamelerinin kontrolü ve dosyalanması
İzin ve raporların takibi ve kayıtlara geçirilmesi
Pasaport işlemleri
Komisyonların kurulması (Banka Promosyon, Etik komisyonu, sınav kurulu komisyonu vb.)
Disiplin kurulunun oluşturulması ve cezaların uygulanması
Mahkeme evrakları
Hizmet belgesi ve sicil özetinin çıkarılması
Müdürlük bütçesinin hazırlanması
Tüm memurların hizmetlerinin sosyal güvenlik kurumu hizmet takip (Hitap) programına girilerek
takibi yapılmaktadır.
Müdürlükler arası yazışmalar
Personel ile ilgili bilgilerin güncellenmesi
Atamalar, vekâlet edenler, emekli olanlar, istifa edenler ile ilgili işlemler
Ücret Bordrolarının hazırlanması
Encümen ve Meclis üyelerinin huzur haklarının tahakkuklarının düzenlenmesi
Arşivleme
İşçi alımı ve istihdamı
Kurumlar arası yazışmalar (Belediyemizde çalışan isçilerle ilgili Personel Durum Çizelgeleri aylık
olarak düzenlenmiş İş Kurumu’na gönderilmiştir.)
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Ücretli ve ücretsiz izinler
Toplu iş sözleşmesinin uygulanması
Kurulların kurulması (disiplin, işçi ve iş sağlığı, hasar tespit kurulları)
Sosyal izinler doğum, ölüm, doğal afet, evlilik.
Disiplin cezaları ile ilgili cezaların uygulanması
Müdürlük arası yazışmalar
Eski hizmetlerin birleşimi
Dilekçeler
Emeklilik işlemleri
Müdürlükler arası görevlendirmeler
Çalışma belgesi
Gelen ve giden evrakların arşivlenmesi
Personel puantajlarının tutulması
Sosyal hakların ödenmesinin sağlanması(eğitim, giyim, doğum, ölüm, evlilik)
Bordroların hazırlanması
Kadrolu işçilerin SGK primlerinin GİB’na bildirilmesi
Arşivleme
Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti.’nin aylık hak ediş raporunun kontrolü

2020 yılında yükseköğrenim görmekte olan ve Belediyemizde staj yapmak için müracaat eden
tüm öğrencilere staj yapma olanağı sağlanmıştır. Memur ve işçi personellerimizin SGK primleri, emekli
kesenekleri, tüm maaş, ücret ve sosyal haklar ile vergi kesintileri zamanında Mali Hizmetler Birimine
gönderilerek ilgililere ödeme yapılması sağlanmıştır. 2020 yılında emekli olan 4 memura toplam
582.955,83 TL ödeme yapılmıştır. 2020 yılında emekli olan ve işten ayrılan 13 işçiye toplam
2.325.137,63-TL. kıdem tazminat ödemesi yapılmıştır. İşçi personellerimize iş yerinde en az 244,14 TL
ücret uygulanmaktadır.
2020 yılında müdürlüğümüze inceleme ve soruşturma yapılmak üzere 8 dosya gönderilmiştir.
Müdürlüğümüze gönderilen 8 dosyanın 7 tanesi 2020 yılında tamamlanmış olup 1 dosyanın işlemi 2021
yılında tamamlanmıştır.



25-26-27 Mart 2020 tarihlerinde Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında 32 mahalle
muhtarlıkları ziyaret edilerek el dezenfektanlarının dağıtılması sağlandı.



08-09/04/2020 tarihinde 32 Mahalle muhtarlıkları ziyaret edilerek muhtarlıklarımıza 4000 adet
maske ve 40 adet dezenfektan dağıtılmış ve ihtiyaç sahibi vatandaşların listeleri alınarak 32
mahalle toplamında 4766 kişi ihtiyaç sahibi olarak belirlenmiş ve başkanımıza sunulmuştur.



Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında 32 mahalle muhtarının muhtarlık binası belediyemiz
ekiplerince ilaçlandı ve mahalle muhtarlarının talepleri ile mahalle içerisindeki parklar, çöp
konteynerleri , bina girişleri, cadde ve sokaklar, semt pazarları dezenfekte edilmiş olup;
muhtarlıklardan talep geldikçe dezenfekte işlemine devam edilmektedir.
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25.02.2020 Tarihinde Akdeniz Lions kulübü ile
ortaklaşa düzenlenen; Sel fekaketinde mağdur olan
vatandaşlarımıza Mahalle Muhtarlıklarından alınan
listeler doğrultusunda gıda kolisi ve 1 adet battaniye
dağıtımı yapılmıştır.

Yenişehir Yaşam Gönüllüleri ile ortaklaşa düzenlen
8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel sosyal
güvencesi olmayan Mahalle Muhtarlıklarının
bildirdiği 40 kadınımıza Özel bir hastanede ücretsiz
mamoğrafi testi yapılmıştır.



28.04.2020 tarihinde muhtarlıklarımıza dezenfektan kiti olan çantaların dağıtımı yapıldı.



Bayramlarda ve Yılbaşında çikolata paketleri dağıtıldı.



32 Mahalle muhtarlıkları ziyaret edilerek muhtarlıklarımıza 80 kutu maske, 60 adet kolonya, 64
adet dezenfektan, 52 adet bayrak, 52 adet Yenişehir Belediyesi flaması dağıtıldı.



19.10.2020 tarihinde Muhtarlar Günü kutlaması yapıldı ve 32 Mahalle muhtarımıza Atatürk saati
armağan edildi.



06.11.2020 tarihinde Belediye Başkanımız Abdullah ÖZYİĞİT ve Belediye Başkan Yardımcımız
M.Zeki ECER ile kırsal mahallelerimiz ziyaret edildi.



23.10.2020/25.10.2020 tarihleri arasında 32 Mahalle muhtarımıza 2 günlük eğitim semineri verildi.
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1902 Sokak Yayalaştırma Ve İyileştirme Projesi
1902 Sokak iyileştirme ve yayalaştırma projesi kapsamında tüm mevcut binaların zemin kat rölövesi alınıp, anket
çalışması yapılarak buna yönelik 2D proje çizimi oluşturuldu. Projeye ve mevcut duruma uygun 3D
görselleştirmeleri ve animasyon sunumları hazırlandı. Kent elemanlarının maliyet analizleri yapılıp, komisyon
kurularak satın alma işlemleri gerçekleştirildi. İşyeri önlerine satış ünitelerinin tipleri belirlenip, uygulama çizimleri
yapıldı. Proje kapsamında Kent elemanlarının (saksı, bank, çöp kovası, bitkilendirme, çeşme ve yer döşemeleri)
seçim ve uygulama çalışmaları Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Gündüz
Bakımevi
Bağışçı Ömer Faruk İLBİLGEN'in destekleriyle Menteş
Mahallesi, 7766 ada, 2 parselde 120 çocuk kapasiteli
gündüz bakımevi projesi, Enerji ve Çevre Dostu
Tasarımda Liderlik (Leed) Sertifikalı, 1150 m² kapalı
inşaat alanına sahip, tek katlı olarak tasarlanmıştır.
Düzenli olarak şantiye uygulama kontrolleri
yapılmaktadır

Kedi Evi
Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde kullanılmak
üzere, 40cm x 40cm modüler sistem ile oluşturulan
tip kedi evi modelleri ve uygulama detay çizimleri
hazırlanmıştır.

Balık Pazarı

Menteş Mahallesi, 8564 ada, 2 parselde 1109 m² arsa
alanı üzerine 282 m² lik tek katlı; toplam 10
dükkândan oluşan pişirim, yemek yeme yerleri,
kafeterya ve balık satış ünitelerini kapsayan bir
tasarım yapılmıştır. Konsept tasarlanırken hem yol
üstü alışverişe hem de gelen konukların pişirim
yapabilmesine olanak sağlayan ve özenle tasarlanan
peyzajı ile dingin, huzurlu bir sokak görüntüsü elde
edilmeye çalışılmıştır.

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi
Menteş Mahallesi, 105 ada, 2 parselde 1415 m² arsa
üzerine, 2 katlı 930 m² kapalı inşaat alanına sahip, 06 yaş arası özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara
hizmet vermek üzere Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi tasarlanmıştır.
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Emirler Köy Meydanı
Emirler Köy Meydanı düzenlenmesi için hâlihazır planı
ve plankotesi oluşturuldu. Mevcut binaların rölöve
ölçüleri alınmış olup fikir ön etüt çalışması
yapılmaktadır.

Yeşil Yürüyüş Yolu
İsmet İnönü Bulvarı ile 20. cadde arasında yer alan
DSİ suluma kanalı boyunca Yeşil Yürüyüş ve Bisiklet
yolu projesi, içerisinde dinlenme ve spor alanlarını
kapsamaktadır. Proje, İlbank komisyonu tarafından
onaylanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmiştir.

Gelincik Tepesi
Emirler Mahallesinde, 23 hektarlık alanda bölgeye
kazanım sağlayacak fonksiyonlar belirlenmiş olup kır
lokantası, kır kahvesi, paraşüt atlama alanı, çeşme,
wc, kameriye, pergola, piknik masası ve ocağı gibi
yapılar yapılacaktır.

Yeşil Koridor Güneş Santrali
34. cadde ile 36. cadde arasında, DSİ sulama kanalı
6.5 km uzunluğunda olup kanal kenarı ile 130.000
m2 yeşil alan kazanımı sağlanacaktır. Yeşil Koridor
içerisinde 4 km'lik Güneş Paneli uygulaması ile yıllık 5
MW elektrik üretimi hedeflenmektedir.

Kurs Merkezi
Çiftlik Mahallesi, 173 ada 1 parselde 285 m2 2 katlı
kurs merkezinin ön etüt çizimleri hazırlanıp, ruhsat
dosyasına altlık mimari projesi tamamlandı. 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı onaylandıktan sonra
gerçekleştirilecek olan ifraz işleminden sonra hayata
geçirilecektir.

Taziye Evi Ve Kütüphane
Menteş Mahallesi, 11736 ada, 1 parselde 636 m2
arsa üzerine bağışçı Kerimoğlu İnşaat tarafından 2
katlı
taziye
evi
ve
kütüphane
projesi
gerçekleştirilmektedir. Söz konusu proje ile ilgili yapı
ruhsatı alınmış olup, elektrik ve su abonelikleri
yaptırılmıştır
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İlçe sınırları içinde Onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda,
Yenişehir 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları 05.10.2020 tarih 171,170 ve 169 sayılı
Yenişehir Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş ve onaylanmak üzere Mersin Büyükşehir
belediyesine gönderilmiş olup onay süreci devam etmektedir. İmar Plan değişiklikleri ile ilgili 2020
yılında Belediye Meclisimizce 1 adet kabul kararı alınmıştır. Birimimiz tarafından verilen hizmetlerden;
45.050,00 TL’ gelir elde etmiştir.
Belediyemizde adres ile ilgili numarataj hizmetleri birimimiz tarafından yapılmaktadır. Adrese
Dayalı nüfus kayıt sisteminde, adres veri tabanında güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
İnşaat ruhsat talepleri (AKS) Adres Kayıt Sisteminde proje olarak açılmaktadır. Bina su
basmanı tusları yapıldıktan sonra, “NETCAD” programında bina köşe koordinatları girilerek mahalle
haritamız ve imar planı üzerinde binalar işlenmektedir. Kat irtifakı taleplerini proje üzerinde numarataj
yönetmeliğine uygun olarak (AKS) Adres Kayıt Sistemine işlenmektedir. Kullanma izinleri
müracaatları değerlendirilip tapudaki bağımsız bölümlerin (AKS) Adres Kayıt Sisteminde tanımlaması
yapılarak mesken ve özel işyeri bilgileri güncellenip bina ile ilgili en son numarataj işlemi
tamamlanmaktadır.
Elektrik-Su Abonesi, Doğalgaz Aboneliği, İşyeri Ruhsat, Vergi Dairesi, Esnaf Sicil Ve Deprem
Sigortalarında Kullanılmak Üzere 2020 Yılında Toplam 5109 Adet Numarataj Belgesi Verilmiş olup,
toplam 62.580,00 TL gelir elde edilmiştir.
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2

Performans Sonuçları Tablosu

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A1

Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu
gelişmelere göre düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak

Stratejik Hedef

H1.1

Yerel yönetişim mekanizmasıyla hizmet etkinliğinin ve vatandaş memnuniyetinin sağlanarak sürekli
ölçülmesi ve veriye dayalı hizmet,

Performans Hedefi

PH 1.1.1

Yerel yönetişim mekanizmasıyla hizmet etkinliğinin ve vatandaş memnuniyetinin sağlanarak sürekli
ölçülmesi ve veriye dayalı hizmet, politika üretilmesi

Gösterge
No

PG1.1.1

PG1.1.2

PG1.1.3

PG1.1.4

Gösterge Adı

Ölçü
Birimi

TOPLA
M
Gerçekleşme Oranı (%)

2020
Hed
efi

2020
Gerçekleşmesi

yüzde

60,00

60,00

%100,00

İzleme ve
Değerlendirme
sisteminin
güncellenme sıklığı

adet

1,00

1,00

%100,00

İzleme ve
Değerlendirme sistemi
verilerinin
değerlendirildiği
toplantı sayısı

adet

52,00

52,00

%100,00

yüzde

60,00

0,00

%0,00

Çağrı Merkezine gelen
şikâyet ve önerilerin
çözümlenmesi oranı

İyileştirilen hizmetin
vatandaş
memnuniyetine olan
etkisi

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A1

Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu
gelişmelere göre düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak

Stratejik Hedef

H1.2

Küresel düşünüp yerel çözümler üreten insan kaynağının oluşturulması

Performans Hedefi

PH 1.2.1

Küresel düşünüp yerel çözümler üreten insan kaynağının oluşturulması

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG1.2.1

Geliştirilen eğitim
programı sayısı

PG1.2.2
PG1.2.3

TOPLAM
Ölçü
Birimi

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

Gerçekleşme Oranı (%)

adet

10,00

10,00

%100,00

Uygulanan eğitim
programı sayıs

adet

8,00

10,00

%125,00

Çalışan Başına Eğitim
Saati

adet

3,00

3,16

%105,33

PG1.2.4

Çalışan Memnuniyet
oranı

yüzde

80,00

0,00

%0,00

PG1.2.5

Personel İhtiyaç
Analizinin
Tamamlanma oranı

adet

60,00

0,00

%0,00

adet

1,00

0,00

%0,00

PG1.2.6

Motivasyon Amacıyla
Yapılacak Aktivite
Sayısı
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A1

Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu
gelişmelere göre düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak

Stratejik Hedef

H1.3

Hizmetlerin vatandaş odaklı, maliyet ve zaman etkin sunumunu sağlayacak İş Akış Süreçlerinin
geliştirilmesi

Performans Hedefi

PH 1.3.1

Hizmetlerin vatandaş odaklı, maliyet ve zaman etkin sunumunu sağlayacak İş Akış Süreçlerinin
geliştirilmesi

Gösterge
No

Gösterge Adı

TOPLAM
Ölçü
Birimi

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

Gerçekleşme Oranı (%)

PG1.3.1

Analiz edilen İş Akış
Süreçleri

adet

20,00

0,00

%0,00

PG1.3.2

Revize edilen İş Akış
Süreçleri

adet

5,00

0,00

%0,00

PG1.3.3

Geliştirilen İş Akış
Süreçleri

adet

4,00

0,00

%0,00

PG1.3.4

İyileştirilen işleyiş
süreçlerinin vatandaş
memnuniyeti

yüzde

75,00

0,00

%0,00

adet

20,00

0,00

%0,00

PG1.3.5

Geliştirilen Prosedür
Sayısı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A1

Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu
gelişmelere göre düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak

Stratejik Hedef

H1.4

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması

Performans Hedefi

PH 1.4.1

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG1.4.1

Tahakkuk Tahsilat
Oranının Arttırılması

TOPLAM
Ölçü
Birimi

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

Gerçekleşme Oranı (%)

yüzde

83,00

80,00

%96,39

yüzde

83,00

106,00

%127,71

PG1.4.2

Gelir Bütçe
Gerçekleşme Oranı

PG1.4.3

Özgelirlerin Toplam
Gelire Oran

yüzde

49,00

47,00

%95,92

Kira Gelirlerinin
Arttırılma Oranı

yüzde

15,00

-70,00

-%466,67

PG1.4.4
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A1

Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu
gelişmelere göre düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak

Stratejik Hedef

H1.5

Bilgi ve iletişim teknolojisinin güçlendirilmesiyle etkinliğin ve verimliliğin artırılması

Performans Hedefi

PH 1.5.1

Bilgi ve iletişim teknolojisinin güçlendirilmesiyle etkinliğin ve verimliliğin artırılması

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG1.5.1

e- Belediye Bilgi
Sisteminde Kullanıma
Alınan Modül Sayısı

PG1.5.2

Oluşturulacak Mobil
Uygulama Sayısı

PG1.5.3

Tüm Birimlerin
Yönetim Bilgi
Sisteminin Kullanma
Oranı

PG1.5.4

TOPLAM
Ölçü
Birimi

Bilişim Hizmetlerinden
Duyulan Memnuniyet
Oranı

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

Gerçekleşme Oranı (%)

adet

1,00

3,00

%300,00

adet

1,00

0,00

%0,00

yüzde

92,00

92,00

%100,00

yüzde

70,00

70,00

%100,00

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A2

Yeşil alan varlığı ve altyapısı ile bireysel hareketliliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir Yenişehir

Stratejik Hedef

H2.1

Yeşil alan varlığını herkes için erişilebilir kılacak planlama yapılması

Performans Hedefi

PH 2.1.1

Yeşil alan varlığını herkes için erişilebilir kılacak planlama yapılması

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG2.1.1

Toplam Yeşil alan
miktarı

TOPLAM
Ölçü
Birimi

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

Gerçekleşme Oranı (%)

m2

937.000,00

933.577,00

%99,63

PG2.1.2

Kentteki yeşil alanların
kullanım memnuniyeti

yüzde

65,00

0,00

%0,00

PG2.1.3

Kişi başına düşen yeşil
alan miktarı

m2

3,80

3,80

%100,00

Revize edilen park
sayısı

adet

5,00

2,00

%40,00

PG2.1.4
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A2

Yeşil alan varlığı ve altyapısı ile bireysel hareketliliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir Yenişehir

Stratejik Hedef

H2.2

Daha hareketli bir gündelik yaşamı teşvik etmek, mümkün kılmak

Performans Hedefi

PH 2.2.1

Daha hareketli bir gündelik yaşamı teşvik etmek, mümkün kılmak

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG2.2.1

Bisiklet Yolu Uzunluğu

PG2.2.2

Verilen Bisiklet ve
Paten Eğitim Sayısı

PG2.2.3

Verilen Sertifika Sayısı

TOPLAM
Ölçü
Birimi

Gerçekleşme Oranı (%)

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

km

6,00

0,00

%0,00

adet

2,00

0,00

%0,00

adet

30,00

0,00

%0,00

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A2

Yeşil alan varlığı ve altyapısı ile bireysel hareketliliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir Yenişehir

Stratejik Hedef

H2.4

Sağlığı tehdit eden etkenlerle mücadelede her kesime yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarının
yapılması

Performans Hedefi

PH 2.4.1

Sağlığı tehdit eden etkenlerle mücadelede her kesime yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarının
yapılması

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG2.4.1

Koruyucu Halk Sağlığı
Kapsamında Verilen
Eğitimler

PG2.4.2

PG2.4.3

PG2.4.4

TOPLAM
Ölçü
Birimi

Gerçekleşme Oranı (%)

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

adet

55,00

0,00

%0,00

İş yerlerinin hijyen
standartlarına uygun hale yüzde
getirilme oranı

75,00

0,00

%0,00

Sağlık Hizmetlerinden
Duyulan Memnuniyet
Oranı

yüzde

10,00

0,00

%0,00

adet

100,00

0,00

%0,00

Evde sağlık danışmanlığı
ziyaret sayısı
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A3

Çevre koruma bilincinin gelişmesini ve uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak

Stratejik Hedef

H3.1

Çöp toplama ve çevre temizliği alanındaki hizmetlerin iyileştirilmesi

Performans Hedefi

PH 3.1.1

Çöp Toplama ve Çevre Temizliği Alanındaki Hizmetlerin İyileştirilmesi

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG3.1.1

İbadethanelerin
Temizlenme Oranı

PG3.1.2

PG3.1.3

PG3.1.4

PG3.1.5

TOPLAM
Ölçü
Birimi

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

Gerçekleşme Oranı (%)

yüzde

100,00

100,00

%100,00

adet

30,00

0,00

%0,00

Kişi başına düşen çöp
konteyner sayısındaki
artış

yüzde

20,00

0,00

%0,00

Vatandaşların çevre
temizliği hizmetinden
duydukları memnuniyet

yüzde

70,00

0,00

%0,00

adet

40,00

0,00

%0,00

Yapılan Çevre
Bilinçlendirme Eğitimi
Sayısı

Yer Altına Alınan Çöp
Konteyner Sayısı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A3

Çevre koruma bilincinin gelişmesini ve uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak

Stratejik Hedef

H3.2

Geri dönüşüm pratiklerinin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi

Performans Hedefi

PH 3.2.1

Geri dönüşüm pratiklerinin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG3.2.1

Geri Dönüşüm
Sürecine Aktif
Katılması Hane Sayısı

PG3.2.2

PG3.2.3

PG3.2.4

TOPLAM
Ölçü
Birimi

Geri Dönüşümü
Yaygınlaştırmak İçin
Uygulamaya Konulan
Teşvikten Yararlanan Kişi
Sayısı
Geri Dönüşümü
Yaygınlaştırmak İçin
İmzalanan Protokol
Sayısı
4 Sıfır atık yönetimini
sağlamak için atıkların
toplanması

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

Gerçekleşme Oranı (%)

adet

18.000,00

18.000,00

%100,00

adet

50.000,00

0,00

%0,00

adet

20,00

0,00

%0,00

ton

14.020,00

14.100,00

%100,57
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A3

Çevre koruma bilincinin gelişmesini ve uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak

Stratejik Hedef

H3.3

Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve yaygın kullanımı için pilot çalışmalar ve savunuculuk
yapmak

Performans Hedefi

PH 3.3.1

Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve yaygın kullanımı için pilot çalışmalar ve savunuculuk
yapmak

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG3.3.1

Yapılan Uygulama Sayısı

PG3.3.2

Farkındalık İçin Yapılan
Etkinlik Sayısı

TOPLAM
Ölçü
Birimi

Gerçekleşme Oranı (%)

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

adet

2,00

0,00

%0,00

adet

3,00

0,00

%0,00

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A4

Kişisel, akademik, mesleki ve kültürel gelişimi destekleyen hizmet politikası ile herkesi kucaklayan bir
Yenişehir

Stratejik Hedef

H4.1

Yenişehirlerin ihtiyaç duyduğu kişisel, mesleki, akademik ve kültürel gelişim programlarının tespitine
yönelik periyodik alan araştırmaları yapılması

Performans Hedefi

PH 4.1.1

Yenişehirlerin ihtiyaç duyduğu kişisel, mesleki, akademik ve kültürel gelişim programlarının tespitine
yönelik periyodik alan araştırmaları yapılması

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG4.1.1

Program ihtiyaçlarını
belirlemeye yönelik
yapılan periyodik
araştırma

PG4.1.2

PG4.1.3

PG4.1.4

TOPLAM
Ölçü
Birimi

Gerçekleşme Oranı (%)

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

adet

1,00

0,00

%0,00

kişi

100,00

0,00

%0,00

Program ihtiyaçlarını
belirlemeye yönelik
yapılan periyodik
araştırma verilerine
göre geliştirilen
program

adet

1,00

0,00

%0,00

Sunulan programların
çeşitliliğindeki artış

adet

1,00

1,00

%100,00

Program ihtiyaçlarını
belirlemeye yönelik
yapılan periyodik
araştırmalara katılan
kadın/genç/kıdemli/çoc
uk/engelli
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A4

Kişisel, akademik, mesleki ve kültürel gelişimi destekleyen hizmet politikası ile herkesi kucaklayan bir
Yenişehir

Stratejik Hedef

H4.2

Farklı yaş, eğitim ve cinsiyetlerin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim, bilgi ve beceri geliştirme
programlarının düzenlenmesi

Performans Hedefi

PH 4.2.1

Farklı yaş, eğitim ve cinsiyetlerin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim, bilgi ve beceri geliştirme
programlarının düzenlenmesi

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG 4.2.1

Farklı yaş, eğitim ve
cinsiyetlerin
ihtiyaçlarını karşılayan
program

PG 4.2.2

TOPLAM
Ölçü
Birimi

Düzenlenen
Programlardan Duyulan
Memnuniyet Oranı

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

Gerçekleşme Oranı (%)

adet

5,00

38,00

%760,00

yüzde

70,00

0,00

%0,00

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A4

Kişisel, akademik, mesleki ve kültürel gelişimi destekleyen hizmet politikası ile herkesi kucaklayan bir
Yenişehir

Stratejik Hedef

H4.3

Canlı, zengin ve erişilebilir bir kültür-sanat hayatını tesis edecek etkinlik ve altyapı planlaması
yapılması

Performans Hedefi

PH 4.3.1

Canlı, zengin ve erişilebilir bir kültür-sanat hayatını tesis edecek etkinlik ve altyapı planlaması
yapılması

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG4.3.1

Düzenlenen Etkinlik

PG4.3.2

Düzenlenen Kültür ve
Sanat Etkinliklerinden
Duyulan Memnuniyet
Oranı
Etkinlik Takvimine
Uyum Oranı

PG4.3.3

TOPLAM
Ölçü
Birimi

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

Gerçekleşme Oranı (%)

adet

10,00

38,00

%380,00

yüzde

60,00

0,00

%0,00

yüzde

80,00

70,00

%87,50
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A5

Her kesimin aidiyet hissettiği kapsayıcı ve fırsat eşitliği yaratan hizmet sunumu ile sosyal içermeyi
güçlendirmek

Stratejik Hedef

H5.1

Sosyal yardımların insan onurunu ve üretkenliğini zedelemeyecek şekilde hayata geçirilmesi

Performans Hedefi

PH 5.1.1

Sosyal yardımların insan onurunu ve üretkenliğini zedelemeyecek şekilde hayata geçirilmesi

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG5.1.1

Aile Sigorta Sisteminin
Tamamlanması

PG5.1.2

PG5.1.3

PG5.1.4

TOPLAM
Ölçü
Birimi

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

Gerçekleşme Oranı (%)

yüzde

50,00

50,00

%100,00

Sosyal Haritalama
Çalışmasının Yapılma
Oranı

yüzde

40,00

120,00

%300,00

Dezavantaj yaşayan
kesimlerin
güçlendirilmesi ve
toplumda aktif birey
haline getirilmesi oranı

yüzde

50,00

618,00

%1238,00

adet

400,00

422,00

%105,50

Sosyal destek kartı
verilen hane

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A5

Her kesimin aidiyet hissettiği kapsayıcı ve fırsat eşitliği yaratan hizmet sunumu ile sosyal içermeyi
güçlendirmek

Stratejik Hedef

H5.2

Dezavantaj Yaşayan Kesimlere Yaşanabilir Yenişehiri Oluşturacak Yerel Eşitlik Planının Geliştirilmesi,
Uygulamaya Konulması ve Dönüştürücü Sosyal Desteğin Sağlanması

Performans Hedefi

PH 5.2.1

Dezavantaj Yaşayan Kesimlere Yaşanabilir Yenişehir’i Oluşturacak Yerel Eşitlik Planının Geliştirilmesi,
Uygulamaya Konulması ve Dönüştürücü Sosyal Desteğin Sağlanması

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG5.2.1

Yerel Eşitlik Planının
uygulanmasıyla çocuk,
kadın, yaş alan kıdemli
vatandaş, genç ve engelli
duyarlı olarak revize
edilen hizmetler

PG5.2.2

PG5.2.3

PG5.2.4

TOPLAM
Ölçü
Birimi

Gerçekleşme Oranı (%)

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

adet

2,00

2,00

%100,00

Yaşam Boyu Öğrenme
ilkesiyle kadınların
güçlendirilmesine
yönelik geliştirilen ve
uygulanan eğitimler

adet

4,00

8,00

%200,00

Kadınlara Yönelik
Kişisel Gelişim Ve
Beceri Geliştirme
Kursları Açılması

adet

4,00

8,00

%200,00

Çocukların Sağlıklı ve
Güvenli Gelişimlerini
Sağlamaya Yönelik
Yapılan Faaliyet

adet

2,00

4,00

%200,00
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A6

Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması

Stratejik Hedef

H6.1

Kentsel dönüşüm ve imar planlarının hak- temelli olacak şekilde hazırlanması

Performans Hedefi

PH 6.1.1

Kentsel dönüşüm ve imar planlarının hak- temelli olacak şekilde Hazırlanması

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG6.1.1

İmar Planları
Tamamlanma oranı

PG6.1.2

TOPLAM
Ölçü
Birimi

Hazırlanan Kentsel
Dönüşüm Proje Sayısı

Gerçekleşme Oranı (%)

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

yüzde

87,50

0,00

%0,00

adet

1,00

0,00

%0,00

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A6

Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması

Stratejik Hedef

H6.2

Vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının hizmet planlaması ve izlemesine dahil olduğu yerel
yönetişim yapılarının oluşturulması

Performans Hedefi

PH 6.2.1

Vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının hizmet planlaması ve izlemesine dahil olduğu yerel
yönetişim yapılarının oluşturulması

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG6.2.1

Şehrin Yönetimine İlişkin
Paydaşlarla Yapılan
Toplantı Sayısı

PG6.2.2

PG6.2.3

TOPLAM
Ölçü
Birimi

Gönüllülerin Etkinlik ve
hizmet Sunumlarına
Dahil Edilme Oranı
Yerel yönetişim
yapıları aracılığıyla
geliştirilen hizmet
Sayısı

Gerçekleşme Oranı (%)

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

adet

20,00

20,00

%100,00

yüzde

5,00

5,00

%100,00

adet

2,00

2,00

%100,00
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A6

Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması

Stratejik Hedef

H6.3

Yeterli ve yüksek standartta kentsel Üstyapı ve planlama ile toplum düzeni ve güvenliğine katkı
sağlanması

Performans Hedefi

PH 6.3.1

Yeterli ve yüksek standartta kentsel Üstyapı ve planlama yapılması

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG6.3.1

Tamamlanan Yol
Uzunluğu

PG6.3.2

Tamamlanan Kaldırım
Uzunluğu

PG6.3.3

PG6.3.4

TOPLAM
Ölçü
Birimi

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

Gerçekleşme Oranı (%)

km

30,00

15,60

%52,00

km

60,00

26,00

%43,33

Projesi Onaylanan Hizmet
Binalarının /
yüzde
Tesislerinin Yapımının
Tamamlanma oranı

90,00

100,00

%111,11

Gelen Taşınmazların
Bakım-Onarım
Taleplerinin
Karşılanma Oranı

90,00

100,00

%111,11

yüzde

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A6

Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması

Stratejik Hedef

H6.4

Toplum düzeni ve güvenliğine katkı sağlanması

Performans Hedefi

PH 6.4.1

Toplum düzeni ve güvenliğine katkı sağlanması

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG6.4.1

Yapılacak İşyeri
Denetim Sayısı

PG6.4.2

TOPLAM
Ölçü
Birimi

Yapılacak Pazar Yeri
Denetim Sayısı

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

Gerçekleşme Oranı (%)

adet

500,00

3.649,00

%729,80

adet

100,00

3.281,00

%3281,00
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç

A6

Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması

Stratejik Hedef

H6.5

Tarımsal üretimi destekleyen uygulamalarla güvenli gıdaya erişimin ve tarımsal üreticinin
desteklenmesi

Performans Hedefi

PH 6.5.1

Tarımsal üretimi destekleyen uygulamalarla güvenli gıdaya erişimin ve tarımsal üreticinin
desteklenmesi

Gösterge
No

Gösterge Adı

PG6.5.1

Tarımsal Üretimi
Desteklemeye Yönelik
Sunulan Hizmet Sayısı
Tarımsal üretimi
desteklemeye yönelik
sunulan hizmetlerden
duyulan memnuniyet

PG6.5.2

PG6.5.3

PG6.5.4

3

TOPLAM
Ölçü
Birimi

Gerçekleşme Oranı (%)

2020
Hedefi

2020
Gerçekleşmesi

adet

2,00

0,00

%0,00

yüzde

60,00

0,00

%0,00

Belediyemizin
desteğiyle üretime
katılan Üretici sayısı

adet

10,00

0,00

%0,00

Üretimi Desteklemek
İçin Geliştirilen Proje
Sayısı

adet

2,00

0,00

%0,00

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Performans göstergeleri hedef gerçekleşme oranları üzerinden analiz edilmiştir. Hedef
gerçekleşme oranı %80 (dahil) ile %120 (dahil) arasında bulunan tüm performans göstergeleri
öngörülen hedefe ulaşıldığını, %120’nin üstünde kalan performans göstergeleri öngörülen hedef
aralığının üzerinde gerçekleştiğini, %80’in altında bulunan performans göstergeleri ise öngörülen
hedefe kısmen veya hiç ulaşılamadığını göstermektedir
Dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de Şubat ayı sonu itibariyle ortaya çıkan Covid-19
pandemisi nedeniyle stratejik planımızda yer alan, 2020 yılında yapılması düşünülen faaliyet ve
projelerimizin bir kısmına ulaşıldı, bir kısmı yarım kaldı ve bir kısmı da gerçekleştirilemedi.
Beklenmeyen bu sağlık sorunu imkanlarımızın öncelik arz eden farklı ihtiyaçlara ve planda olmayan
proje& faaliyetlerin yapılmasına yönelik kullanılmasına sebep olmuştur. Bu nedenle plan döneminde
ulaşılmak istenen hedeflerde Covid-19 sebebiyle sapmalar görülmüştür.
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IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler














Sayıca yeterli, deneyimli ve özverili personele sahip olunması
Yönetimin katılımcılığa önem vermesi
Altyapının çevre ilçelere göre daha iyi olması
Eğitimli ve nitelikli nüfusa sahip olunması.
Tüm vatandaşların kullanımına açık Belediyemize ait spor, kültür ve sosyal alt yapı tesislerinin
bulunması.
Kültürel ve sosyal faaliyetlerin katılımcı ve kaliteli yürütülmesi.
Kentin ulaşım ağından verimli şekilde faydalanılıyor olması
Yapılacak düzenlemelere hızlı uyum sağlayacak nitelikli ve eğitim seviyesi yüksek nüfusa sahip
olunması.
Bölgede bir devlet bir de özel üniversite bulunması.
Bazı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının çoğunun bölgemizde bulunması
Vatandaşların öneri, talep ve şikayetlerine duyarlı bir anlayışla halkla ilişkiler hizmetlerinin
sürdürülmesi.
Sosyal haritalama çalışmasının yapılması sonucu; ihtiyacı olan ilgili kişilere direkt ulaşılabilir
olması.
Belediyemiz hizmet alanlarında imarsız alanların çok az olması.
B- Zayıflıklar








Fiziki ve mali kaynakların eksikliği.
Ödül ve ceza sisteminin etkin uygulanmaması.
Kurum kültürünün oluşmamış olması.
Kurumsallaşmaya ilişkin çalışmaların yeterli olmaması.
Dijital arşivin oluşturulmaması.
Kurumda Stratejik yönetim anlayışının yeterince oluşmamış olması.

C- Değerlendirme
Belediyemizin orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşabilmesi için, belirlediğimiz zayıf yönlerimizin
her yıl gözden geçirilerek yapılacak planlama ve çalışmalarla azaltılması için gerekli adımlar
atılmaktadır.
İnsan ve çevre odaklı belediyecilik anlayışıyla; yüksek sosyal ve çevresel duyarlılığı ile sosyal
ve çevresel projeler üretilerek hayata geçirilmeye devam edilmelidir.
Kurumumuz olarak eğitim, bilim, kültür - sanat ve spor kenti olma yolunda “önce insan” ilkesi,
katılımcı yönetim ve sürdürülebilir hizmet modeli ile değişimi yönetmek üzere kurduğumuz tüm
sistemlerimizde iyileştirmelerimiz devam etmelidir.
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V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Kurumumuz performans programı ile faaliyet raporlarının hazırlanması, performans yönetimi
anlayışının yerleşmesine katkıda bulunacak bilgi sisteminin kurulması ve periyodik olarak performans
analizleri yapılması ve değerlendirilmesi ile rasyonel bir isleyişle daha etkili ekonomik ve verimli
olunması için etkin çalışmalara ağırlık verilmelidir.
Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesinin her aşamasında ekip çalışması desteklenmeli,
birimler arası eşgüdümün ve bilgi akışının sağlanarak, araç̧ gereç̧ ve personel yönünden zayıf olan
hizmet birimleri desteklenmeli, verimli çalışmayı teşvik edici uygun ortam oluşturulmalıdır. Tüm
birimlerde hizmet üreten personele yönelik eşitlik ilkesine özen gösterilmeli, hizmet içi eğitime önem
verilerek çalışanların verimliliği ve kalitesinin artırılması sağlanmalıdır. İnsan hak ve özgürlüklerine
saygılı, hukukun üstünlüğün benimsenmeli ve adaletli görüşün hâkim kılınması ilkesi esas alınarak
kararlar alınmalıdır.
Emek dostu ve emekten yana olma tavrını sürdürmeli ve hizmetlerini kamusal sorumluluk
anlayışı ile yürütmeye devam etmelidir.
Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sosyal hizmetlerin artırılması çalışmaları genişletilerek
sürdürülmelidir. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri ile yoksul birey ve toplum
kesimlerine yönelik ekonomik destek devam etmelidir. Yaslılara, kadınlara, gençlere ve çocuklara
yönelik faaliyetler yaygınlaştırılmalıdır.
Kültürümüzün temel değerlerinden olan paylaşımcılık ve yardımseverliğin, kentsel yaşamda
sosyal dengeyi oluşturmaya yönelik önemli bir etken olduğu bilinciyle, kamu kaynaklarının imkânlar
dâhilinde dezavantajlı gruplara gerek ayni gerek maddi destekler arttırılarak devam ettirilecektir. Yine
bu kapsamda ihtiyaç̧ sahibi vatandaşlarımıza; sağlık, psikolojik danışmanlık, kariyer danışmanlığı ve
meslek

edindirme

faaliyetlerimiz

ile

gelen

talepler

doğrultusunda

destek

hizmetlerimiz

sürdürülecektir.
Mevcut iç̧ kontrol sistemi dâhilinde harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevleri ile diğer
personelin görev ve sorumluluklarını irdeleyerek çalışmalarını buna göre yürütmelidir.
Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yönetilmesi, idarenin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü
malî karar ve işlemlerde doğru karar süreci kaçınılmazdır.
Stratejik yaklaşımın, düşüncenin ve performans kültürünün hâkim kılınmasına ve kurumsal
kimliğin güçlendirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesine devam edilmelidir.
Kurumumuzdaki tüm iş süreçlerinin otomasyona aktarılarak iş ve işlemlerin hızlı, takip
edilebilir ve sağlıklı bir şekilde raporlanabilir olması sağlanmalıdır.
‘’Yeni Nesil Belediyecilik’’ anlayışı çerçevesinde; Belediyemizde hiçbir yurttaşın
dışlanmadığı, ortak akıl ve bilimsel ölçütlerin kullanıldığı demokratik, şeffaf, katılımcı, etik değerlere
bağlı, çözüm odaklı ve güler yüzlü̈ hizmet anlayışı geliştirerek sürdürülmelidir.
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EKLER
EK-1 Üst Yönetici Güvence Beyanı
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EK-2 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Güvence Beyanı
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