
 

T.C. 

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

2016 YILI FAALİYET RAPORU 
 

 

Karaburun Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri; 

 

Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, 

hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu hızlı değişimler, 

tüm kurum ve kuruluşları etkili önlemler almaya zorlamaktadır. 

 Başarıyı artırma ve sürekli kılmanın yolu, etkili ve kalıcı 

çözümler üretmekten geçer. Karaburun Belediyesi olarak, etkin ve 

verimli hizmet üretiminin, planlanan çalışmaların faaliyetlere 

dönüştürülebildiği ve hayata geçirilebildiği sürece gerçekleş-

tirilebileceği görüşündeyiz. Bu nedenle, Belediyemizin faaliyet 

raporu, yasal sorumluluktan çok, verdiğimiz hizmetleri, 

gerçekleştirdiğimiz projeleri halkımız ile paylaşmak amacını 

taşımaktadır. 

 Gelecekte yapacağımız çalışmaların daha etkin, verimli ve 

kaliteli olmasının, geçmişi bilerek bugünün kararlarına bağlı 

olduğunun bilinci ile hareket edilerek hazırlanan faaliyet 

raporunda gerçekçi bir yaklaşım izlenmiştir. 

 Huzur dolu, kavgasız ve barış içinde, sevgi ile yaşayacağımız 

çağdaş, demokratik ve aydınlık Karaburun’u yarınlara taşımak 

kararlılığı ve bilinci ile çalışıyoruz. Çünkü kentler, onlara sahip 

çıkanlarındır. 

Yapmış olduğumuz faaliyetlerde, karar organı olan siz meclis 

üyelerimize, hizmetlerin üretilmesinde emeği geçen personelimize, 

firma çalışanlarına ve gönüllülerimize teşekkür ediyor, saygılarımı 

sunuyorum.  

 

 



 

T.C. 

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 

Faaliyet Raporunun İlkeleri 
1. Faaliyet raporları, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde 

hazırlanmıştır. 

2. Faaliyet raporunda yer alan bilgiler güvenilir, önyargısız ve tarafsızdır. 

3. Faaliyet raporumuz ilgililerin ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır 

ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmıştır. 

4. Faaliyet raporunda yer alan bilgiler, eksiksiz olarak faaliyet sonuçlarını yansıtır. 

5. İdarenin faaliyetleri ile ilgili olmayan hususlar faaliyet raporuna yansımaz. 

6. Faaliyet raporları, yıllar itibariyle karşılaştırmaya olanak sağlayacak biçimde hazırlanmıştır. 

7. Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterir biçimde hazırlanmıştır. 

 

Belediye Meclisi Üyeleri (2014-2019) 
1. Özhan ÜNAL 

2. Dinçer ÖZLÜOĞLU 

3. İlkay GİRGİN ERDOĞAN 

4. Hamdi YAVUZ 

5. Bülent GÜLTEKİN 

6. İhsan Mete ÜNAL 

7. Ahmet DEĞİRMENCİ 

8. Ahmet AKIN 

9. Zühal OKUYAN 

 

Karaburun Belediye Meclisi Görev Dağılımı 
Meclis Birinci Başkan Vekili: 

İlkay GİRGİN ERDOĞAN 

 

Meclis İkinci Başkan Vekili: 

Ahmet AKIN 

 

Meclis Kâtipleri: 
Bülent GÜLTEKİN, Ahmet AKIN 

 

Encümen Üyeleri: 
Hamdi YAVUZ, Dinçer ÖZLÜOĞLU  

 

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri: 
Hamdi YAVUZ, Bülent GÜLTEKİN, Ahmet AKIN 

 

İmar Komisyonu Üyeleri: 
İlkay GİRGİN ERDOĞAN, Dinçer ÖZLÜOĞLU, Özhan ÜNAL, İ. Mete ÜNAL, Ahmet DEĞİRMENCİ 

 

Hukuk Komisyonu Üyeleri: 

İlkay GİRGİN ERDOĞAN, Dinçer ÖZLÜOĞLU, Ahmet DEĞİRMENCİ 

 

Çevre ve Tarım Komisyonu Üyeleri: 

Bülent GÜLTEKİN, Ahmet AKIN, Zühal OKUYAN 



 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Evrak Kayıt İşlemleri 

 Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne gelen evraklar, süreleri içinde ilgili birimlere 

iletilmiştir. 2016 yılı içerisinde 6607 gelen evrak, 3925 giden evrak kayıt edilmiştir. 

 

Belediye Meclisi Toplantıları 

 Belediye Meclisimiz, 2016 yılında 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince her ayın ilk 

haftasında, önceden kararlaştırılan günde toplanarak, yıl boyunca 15 kez oturum gerçekleştirdi. Bu 

oturumlarda toplamda 100 karar alındı. Bu kararlar yine aynı kanunun 23. maddesi gereğince 

Karaburun Kaymakamlığına bilgi olarak gönderildi. Alınan kararlar, klasörlerimizde koruma altında 

olup, bunun yanı sıra Belediyemizin internet sitesinde yayınlanmaktadır. 

 

Encümen Toplantıları 

 5393 sayılı yasa gereğince, Belediye Encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden 

belirlenen gün ve saatte toplandı. Belediyemiz Encümeninde, 2016 yılı içerisinde toplamda 51 

oturumda 298 karar alındı. Alınan kararlar uygulanmak üzere ilgili servislere iletildi, asılları 

klasörlerde korunmaktadır. 

 

Memur Personel 

Belediyemizde 2016 yılında 24 memur personel görev yapmıştır. Memur norm kadro 

standardı toplamı 60’tır. Mevcut memur kadroları ise 24 dolu, 26 boş olmak üzere 50’dir. 

 

İşçi Personel 

 Belediyemizde 2016 yılı içerisinde 29 sürekli işçi çalışmıştır. 

 

Evlendirme Memurluğu 

Görevli Ezine POLATDEMİR ve İpek KUNDAKÇI BAYRIDOST aracılığıyla 2016 yılı 

içinde 70 nikâh akdi gerçekleştirilmiştir. 

  



 

2016 Yılı İçinde Düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri 

 
Tarih Etkinlik 

1 16/01/2016 Gece Levrek Avı Etkinliği 

2 05/03/2016 - 08/03/2016 Üretici Kadınlar Fuarı 

3 12/03/2016 Kadınlar Günü Kahvaltısı 

4 19/03/2016 - 20/03/2016 Karaburun’da RES’ler Çalıştayı 

5 12/04/2016 Kutlu Doğum Haftası Mordoğan Kutlamaları 

6 14/04/2016 Kutlu Doğum Haftası Karaburun Kutlamaları 

7 01/05/2016 İşçi Bayramı Kutlamaları / Taşkın Deniz Streetball Turnuvası 

8 05/05/2016 Hıdrellez 

9 13/05/2016 Hıdrellez Pikniği (Karaburun) 

10 14/05/2016 Hıdrellez Pikniği (Mordoğan) 

11 15/05/2016 Anneler Günü 

12 19/05/2016 - 22/05/2016 Denizle Buluşma Şenliği 

13 28/05/2016 Yöresel Yemekler Festivali 

14 02/06/2016 - 03/06/2016 Halk Eğitim Sergisi 

15 05/06/2016 Kırkım Şenliği 

16 10/06/2016 Türkülerle Karaburun Mordoğan Konseri 

17 15/06/2016 Personel İftar Yemeği 

18 16/06/2016 Mordoğan’da Muhtaç Ailelere İftar Yemeği 

19 01/07/2016 Karaburun’da İftar Yemeği 

20 03/07/2016 Kabotaj Bayramı 

21 06/07/2016 Bayramlaşma 

22 06/07/2016 - 10/07/2016 Ütopyalar Toplantısı 

23 28/07/2016 - 31/07/2016 Sokak Tiyatroları Festivali 

24 13/08/2016 - 14/08/2016 Kösedere Üzüm Festivali 

25 30/08/2016 Zafer Bayramı Kutlamaları 

26 02/09/2016 - 04/09/2016 Börklüce Şiir Günleri 

27 13/09/2016 Kurban Bayramı Bayramlaşma 

28 16/09/2016 - 17/09/2016 Kurtuluş Günleri 

29 19/09/2016 Gaziler Günü Kutlaması 

30 29/10/2016 Cumhuriyet Bayramı 

31 06/11/2016 Mandalina Festivali 

32 10/11/2016 Atatürk’ü Anma Etkinliği 

33 20/11/2016 Öğretmenler Günü Yemeği 

34 24/11/2016 Öğretmenler Günü Kutlamaları 



 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Muhasebe servisi, 5393 ve 5018 sayılı yasalarla ve diğer ilgili mevzuatlarla Belediyenin tüm 

harcamalarının gerçekleştiği bir birimdir. 

 

Görevleri: 

1. Belediye bütçesini hazırlamak. 

2. Gelir ve gider ile ilgili kayıtları tutmak. 

3. Belediye gider bütçesinde yer alan cari harcamalarını ve sermaye teşkili transfer harcamalarını 

yapmak. Tüm işlemlerine ait evraklarını “Devlet Harcama Yönetmeliğine” uygun olarak 

düzenlemek. 

4. Bütçe kesin hesabını hazırlamak. 

5. Sayıştay’a yönetim dönemi hesabını vermek. 

 

Muhasebe servisi, 5393 ve 5018 sayılı kamu yönetimi ive kontrol kanunu ile birlikte Belediye 

Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ve ilgili yasa yönetmeliklerin muhasebe yetkililerine verdiği 

yetkiye sahiptir. 

 

Söz konusu yasa ve yönetmeliklerle Muhasiplere, Belediyeye ait para, mal ve diğer hakların 

muhafazası, harcanması esnasında pek çok sorumluluk yüklenmektedir. 

 

Muhasibin borçlulara ve Belediyeyi zarara uğratanlara genel hükümlerine göre rücu hakkı 

saklıdır. Bütçe yılı içinde Belediyenin elde ettiği mal ve hizmetlere ait ödemeler verile emrine 

bağlanarak yapılır. 

 

Ödeme emri, bütçe yılı, program, alt programı faaliyet, proje, ödenek türü ve harcama kalemi 

bazında hazırlanır. 

                        

Ödeme emirleri gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi tarafından 

imzalanır. 

                       

Ödeme emirleri, kapsadıkları giderin yükleme ve gerçekleştirilmesine dayanak olan bütün 

belgeleri asıl ve onaylanmış örnekleri bağlanarak sayılır. 

 

Muhasebe yetkilisi verilen emirlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu hükümlerine göre; 

 Giderin kendisine verilen yetki içinde olması, 

 Giderin Bütçedeki tertiplerine uygun olması, 

 Ödeme Emrine ekli yüklenme, gerçekleştirme belgelerinin noksansız olması, 

 Maddi hata bulunmaması, 

 Giderin kanun, tüzük ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olması, 

 Hak sahiplerinin belirlenmesi şeklinde Devlet Harcama Yönetmeliği’ndeki hukuki dayanaklar 

çerçevesinde işlemleri dikkate alarak gerekli incelemelerde bulunur.  

 

                  

               

 

 

 

 

                          

 

 

                                          



 

2016 Yılı Gider Bütçesi 

Personel Giderleri 5.314.000,00 TL 

Sosyal Güvenlik Kurumları 1.123.000,00 TL 

Mal ve Hizmet Alımları 9.800.865,00TL 

Faiz Gelirleri 50.000,00 TL 

Cari Transferler 481.000,00 TL 

Sermaye Giderleri 1.750.000,00 TL 

Yedek Ödenek 1.481.135,00 TL 

Toplam 20.000.000,00 TL 

Olmak üzere toplam 20.000.000,00 TL 

olarak hazırlanmış ve kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Yılı Gelir Bütçesi 

Vergi Gelirleri 11.431.000,00 TL 

Teşebbüs Mül. Gel. Ba. 1.694.000,00 TL 

Alınan Yardımlar 460.000,00 TL 

Diğer Gelirler 4.307.425,00 TL 

Sermaye Gelirleri 2.077.575,00 TL 

Ret ve İadeler -10.000,00 TL 

Toplam 20.000.000,00 TL 

 

Olmak üzere toplam 20.000.000,00 TL 

olarak kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 mali yılında muhasebe servisimize, mali hizmetlere havale edilen dilekçe ve resmi 

yazılara cevap verilmiştir. Ayrıca 6360 sayılı kanunla belediyemize devrolunan taşınmaz mallar ile 

alacak devirlerinin takibi yapılmış olup, birçok alacak tahsili sağlanmıştır. 

 

Ayrıca Belediyemizin mükellefi olup borcu olan mükelleflere ödeme emri gönderilerek eski 

borç tahsilâtları sağlanmıştır. 

  

Muhasebe Servisinde; 

 İşçi personel maaşları, 

 İşçi izin ücretleri, 

 Hastalık yardımları, 

 Sosyal yardımlar (doğum, ölüm evlilik gibi) 

 Kıdem tazminatı-ihbar tazminatı 

 Öğrenim yardımı 

 Özürlü çocuk yardımı, 

 Ek özel hizmet tazminat ödemeleri, 

 Memur maaşlarının hazırlanması, 

 Belediye Başkanının maaşının hazırlanması, 

 Belediye Başkan vekilinin ücretinin hazırlanması, 

 Encümen üyesi ücretlerinin hazırlanması, 

 Muhtaç Asker ailelerine yapılacak yardımlar için yazışma kararları alıp uygulamak, görevleri 

yasalara uygun bir biçimde yerine getirilmektedir. 

                       

Muhasebe servisince ayrıca 2886 sayılı İhale Kanunu çerçevesinde kiralama ihaleleri 

yapılmıştır. 

      

  



 

Banka Nakit Durumu 

2016 Yılına Devir 516.681,18 TL 

2016 Yılı Tahsil Edilen 15.926.756,70 TL 

Toplam 16.443.437,88 TL 

 

2016 Yılında Ödenen 15.734.819,62 TL 

2017 Yılına Devir 708.618,26 TL 

 

Personel Giderleri 4.634.710,13 TL 

Sosyal Güvenlik Kurumları 785.561,68 TL 

Mal ve Hizmet Alımları 8.192.174,82 TL 

Faiz Giderleri 43.340,41 TL 

Cari Transferler 320.975,13 TL 

Sermaye Giderleri 1.370.808,13 TL 

Toplam 15.347.570,30 TL 

2016 yılı kesin gider hesabı soldaki tabloda 

olduğu gibi gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergi Gelirleri 3.435.067,28 TL 

Teşebbüs ve Mülkiyet 4.203.244,46 TL 

Alınan Bağış ve Yardımlar 414.649,69 TL 

Diğer Gelirler 5.345.986,79 TL 

Sermaye Gelirleri 1.916.556,18 TL 

Toplam 15.315.504,40 TL 

2016 yılı kesin gelir hesabı soldaki tabloda 

olduğu gibi gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 yılında tahakkuk etmiş alacaklardan tahsil edilemeyen toplam 3.204.867,73 TL alacak bakiyesi 

2017 yılına devretmiştir. 

 

  



 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
 

2016 yılı içinde, 

 203 adet yeni yapı ruhsatı verilmiştir.  

 171 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

2016 Yılında Yapılan ve Sonuçlandırılan İhaleler 

1. 2016/12675 kayıt numaralı vektör mücadelesinde kullanılmak üzere alınacak insektisit alımı 

2. 2016/483004 kayıt numaralı 2017 yılı akaryakıt alımı 

3. 2016/51662 kayıt numaralı süt toplama işleme mandıra tesisi bakım ve onarım işi 

4. 2016/259154 kayıt numaralı Karaburun keçi peyniri mandırası ekipman alımı ve kurulumu 

5. 2016/15232 kayıt numaralı 2016 yılı hazır beton alımı 

6. 2016/181478 kayıt numaralı hazır beton alımı 

 

Mordoğan İskele Çalışması 

 

Yaklaşık 250 mtül uzunluğunda iskele yeniden yapılandırılarak güçlendirildi. Mevcut sahil yolu 

yıkıldı. 2.000 m
2
 baskı beton yapıldı. Sim Cafe ile Roma Spesiyal'in arasına yavru balıkların kaçabilmesine 

imkân vermek amacıyla denize bağlı bir kanal yapıldı. Balık mezat yeri ile yürüyüş yolunu birleştirmek 

amacı ile ilave bir köprü yapıldı. Vatandaşlarımızın rahatça yürüyüş yapıp dinlenebileceği, görsel kent 

mobilyalarının kullanıldığı ayrıca görme ve yürüme engelli vatandaşlarımızın da kullanabilmesi için engelsiz 

bir sahil yolu oluşturuldu.  

 

    
 

    



 

    
 

    



 

    
 

Ardıç Kumsal Kafe Peyzaj Düzenlemesi ve Sosyal Tesis Yapım İşi 

Atıl vaziyette bulunan ardıç çevrik koyundaki tesiste mutfak bar ve tuvaletler onarılıp yeniden 

yapılandırılarak hizmet verebilecek hale getirildi. Kumsal plaj voleybolu oynanabilecek hale getirildi.  

    
 

    
 

    
 



 

Ardıç Yol Çalışması  

Yol açımı sağlandı. Tesviyesi gerçekleştirildikten sonra kot ayarlaması yapıldı. Üzerine stabilize 

malzeme serilerek vatandaşın kullanımına açıldı. 

    
 

Karaburun İskele Çalışmaları 

Yaklaşık 320 mtül uzunluğunda iskele yeniden yapılandırılarak güçlendirildi. Mevcut sahil yolu 

yıkıldı. 3.000 m
2
 baskı beton yapıldı. Vatandaşlarımızın rahatça yürüyüş yapıp dinlenebileceği, görsel kent 

mobilyalarının kullanıldığı ayrıca görme ve yürüme engelli vatandaşlarımızın da kullanabilmesi için engelsiz 

bir sahil yolu oluşturuldu. 

    
 

 



 

    
 

    
 

    
 

 

  



 

Karaburun Efes Taş Duvar Yapım İşi 

Yolda oluşan kaymaları engellemek amacıyla taş duvar yapılmıştır. 

    
 

 
 



 

Karaburun Asfaltlama Çalışmaları 
Yaklaşık olarak 140.800 m

2
 asfaltlama çalışması yapıldı. 

    
 

    
 

    
 

 

 

 

  



 

Karaburun İskele Çekek Yeri Çalışması 

Karadan denize doğru eğim verilerek 8 m
2
’lik beton döküldü. Teknelerin yanaşabileceği hale 

getirildi. 

 
 

Karaburun Merkez Yol Çalışması 

Yol genişletilip ayrıca emniyet gerekçesiyle tel çit çekildi. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Karaburun Ortaokulu Sınıf Yapımı Çalışmaları 

Milli Eğitim Müdürlüğünün isteği üzerine Karaburun Ortaokuluna bir adet özel eğitim sınıfı,  bir 

adet sınıf ve iki sınıfı bağlayacak şekilde koridor oluşturulup gerekli bakım onarım çalışmaları yapıldı. 

       
 

       
    

 
 



 

Karaburun Taş Duvar Çalışması 

Toprak kaymasına engellemek amacıyla açmış olduğumuz yola taş duvar çalışması yapıldı. 

    
 

Saip Kanal Açma Çalışması 

Saip Mahallesinde su taşmaları meydana geldiğinden dolayı yağmursuyu kanalı çalışması yapıldı. 

       
 

 

 

 

 

 

 



 

Saip Menfez Çalışması 

Saip Mahallesinde bulunan dere yatağına menfez çalışması yapıldı. 

       
 

       
 

 
 

 

 

  



 

Emniyet Müdürlüğüne Poligon Yapımı 

Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine poligon yapımı gerçekleştirildi. Önce zemin düzeltilerek atış 

yapılmaya uygun hale getirildi. Daha sonra atık lastikler ve toprak dolgusuyla atılan kurşunların çevreye 

zarar vermesini engelleyecek şekilde tümsek yapıldı. 

    
 

    
 

 
 

 

 

  



 

Keçi Peyniri Mandırası ve Süt Toplama Tesisi Yapımı 

İzka destekli karaburun bölgesinde keçi peyniri mandırası ve süt toplama tesisi yapılmıştır. Tesisin 

inşaatı peynir imalatına uygun olarak yapılmış olup tesisin içerisinde 1 adet soğuk hava deposu 

mevcuttur.ayrıca peynir imalatı için gerekli malzeme ve ekipmanlar temin edilmiştir. 

   
 

    
 

    
 

    



 

Sarpıncık Mahallesinde Hafriyat Çalışması 

Kaymakamlıkla ortaklaşa çalışılarak hafriyat işini belediyemiz üstlenmiştir. 

    
 

Karaburun Merkez Taş Duvar Çalışması 

Toprak kaymasını engellemek amacıyla taş duvar çalışması yapılmıştır. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Parlak Mahallesi Şehitlik Onarımı 

Parlak mahallesindeki şehitliğin çeşmeleri ve merdivenlerinin bakım ve onarımı yapıldı. Merdivenler 

doğal taşla kaplandı. 

    
 

Kuyucaktaki Kaçak Yapıların Yıkımı 

Kuyucak'ta Belediyemizin kiraya verdiği tesiste kiralayan kişinin yapmış olduğu kaçak yapıların 

yıkımı sağlandı. 

    
 

 
 



 

Karaburun’da Balıkçı Barınağına Konteynır Konulması 

Karaburun’daki balıkçı kooperatifinin isteği üzerine konteynır talebi karşılandı. 

    
 

Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları 

Kar yağışı sebebiyle ekiplerimizce kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılmıştır. 

    
 

 
 

  



 

Eşendere Yol Yapım Çalışmaları 

Yol açımı sağlandı. Tesviyesi gerçekleştirildikten sonra kot ayarlaması yapıldı. Üzerine stabilize 

malzeme serilerek vatandaşın kullanımına açıldı. 

   
 

Bozköy Yol Çalışmaları 

Yol genişletilip tesviyesi gerçekleştirildikten sonra kot ayarlaması yapıldı. Üzerine stabilize malzeme 

serilerek vatandaşın kullanımına açıldı. 

       
 

 
 



 

Kaymakamlık Önü Peyzaj Düzenlemesi 

Kaymakamlığın talebi üzerine zemin düzleştirilerek bitki dikimine uygun hale getirilip peyzaj 

düzenlemesi yapılmıştır.  

 

    
 

Karaburun Merkez Korkuluk Yapımı 

Güvenlik sebebiyle merdivenlere korkuluk yapıldı. 

    
 

    
 



 

Mordoğan Balıkçı Barınağı 

Atıl durumda bulunan Mordoğan Balıkçı Barınağı modern bir tasarımla şimdiki halini almıştır. 

 
 

Mordoğana Bayrak Direği Yapılması 

Mordoğan’a 12 metre yüksekliğinde bayrak direği yapılmıştır. 

 

 
 

 

Kösedere Köy Kahvesi Çatı Onarımı 

Köy kahvesinin çatısının gerekli bakım ve onarımları yapılmıştır. 

 
 



 

Badembükü Dere Yatağı Menfez Çalışması 

Badembükü’ndeki dere yatağına kutu menfez çalışması yapılmıştır. 

   
 

    
 

 
 



 

Yeniliman Mursal Yağmursuyu Kanalı Yapımı 

Yeniliman’daki yağmur suyu taşkınlarını önlemek amacıyla belediyemiz tarafından 2 adet 600’lük 

koruge boru kullanılarak yağmursuyu hattı yapılmıştır. 

    
 

    
 

 

 

  



 

BAYINDIRLIK HİZMETLERİ 
 
Asfalt Yama Çalışmaları 
Mordoğan Mahallesi’nde; 

Atatürk Caddesi, İnönü caddesi, Fatih Caddesi, Mordoğan Mahallesinin muhtelif yerleri, Çatalkaya 
Mahallesinin muhtelif yerleri, 92 Sokak. 93 Sokak, 114 Sokak, 477 Sokak, Namık Kemal Caddesinin muhtelif yerleri, 136 
Sokak, 479 Sokak, 481 Sokak, 97 Sokak, 261 Sokak, 263 Sokak, Tengri sitesi girişi ile 27 ve 28 sokak kesişimi, 120 sokak, 
Nurettin Soyer Sokak, 456 Sokak, Ayı Balığı Caddesinin muhtelif yerleri ve 32 Sokak, 
Merkez Mahallesi’nde; 

Bodrum Caddesi’nin muhtelif yerlerinde, Burgaz Caddesi’nin muhtelif yerlerinde, Değirmen Sokağın muhtelif 
yerleri, Bodrumiçi Sokak, İzmir Caddesi, Liman Caddesi, İstiklal Caddesinin muhtelif yerleri ile Yayla Mahallesi yolu (22 
km’lik bölüm) olmak üzere toplamda 45.740 m

2
 asfalt yaması yapılmıştır. 

 
Sıcak Asfalt Çalışmaları 

Karaburun Aslanburnu Sokak, Kepez Caddesi, Nergiz Sitesi Caddesi, Bodrum Caddesi (Hastane Yolu ve Polis 
Kontrol Noktası ile DHMİ Lojmanlarının arasında kalan bölgeleri), Akasya Sokak, Değirmen Sokak, Deniz Sokak, Karayel 
Caddesi, Burgaz Caddesi, Papatya Sokak, Poyraz Caddesi, Karaburun Konak Otel’in bulunduğu bölgenin tamamı, Saip 
Köyü iç yolu, Akçakilise yolu, Bozköy köy içi yolu ve Deliklitaş Caddesi olmak üzere toplamda 140.800 m

2
 sıcak asfalt 

serimi yapılmıştır. 
 
Genel Çalışmalar 

 İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında toplamda 24.350 m
2
 kilit taş tamiri yapılmıştır. 

 Mahallerimizde üretim yollarının açılması ve iyileştirilmesi ile birlikte, Merkez Mahallesi Fırın üstündeki bağlantı 
yolu, Öğretmenevi üstü bağlantı yolu, Emniyet Lojmanları yolu, Papatya Sokak, Merkez Mahallesi Dolungaz mevkii, 
Saip Taş avlu çevresi, Saip 3257 No’lu Sokak, Söğüt-1 Sokak, Namık Kemal Caddesi Kütlücek bağlantı yolu, Yeniliman 
Tepeboz Mahallesi köy içi yolu, 589 Ada çevresinin yol açımı ve iyileştirmesi çalışmaları yapılmıştır. 

 İller Bankası kredisi ile iki adet 26+1 kişi kapasiteli Otokar Tempo otobüs, bir adet 16+1 kişi kapasiteli Fiat Ducato 
minibüs alınmıştır. 

 İzmir Büyükşehir Belediyesinden bir adet Ford Cargo çöp kamyonu, bir adet Massey Ferguson traktör ve sahil 
kumu temizleme aracı ile bir adet 46 yolcu kapasiteli Mercedes 0345 otobüs hibe yoluyla alınmıştır. 

 120 Adet 800 lt çöp konteynırı, 400 lt eski çöp konteynırları ile değiştirildi. 

 Mordoğan Mahallesi Kocakum mevki, Bodrum Caddesinde bulunan çöp sepetlerinin yenileme işlemi ile yeni bank 
montajları yapıldı. 

 Milli Bayramlarımız, Denizle Buluşma Şenlikleri ve Kurtuluş Günleri’nde ilçemizdeki cadde ve sokakların bayrak ile 
donatılması yapıldı. 

 İlçemizde kurulan Pazar yerlerinin her Çarşamba ve Perşembe günü genel temizliği yapıldı. 

 Muhtelif zamanlarda ilçemizde bulunan sokak ve caddelerin ot temizliği yapıldı, 

 İlçemizde bulunan çocuk parklarının ot kesimleri, temizlikleri ve bakımları ile zeminlerinin kauçuk kaplamaları 
yapıldı. 

 Muhtelif zamanlarda ilçemizde bulunan okulların bahçelerinin ot temizliği ve diğer genel temizlikleri yapıldı. 

 İlçemizde mevcut plajların Mayıs-Eylül ayları boyunca haftada 2 defa olmak üzere temizliği yapıldı. 

 İlçemizde bulunan Camilerimizin bahçe ve tuvaletleri her hafta Perşembe günü temizlikleri yapıldı. 

 İlçemizde mevcut yeşil alanların bakımları yapıldı. 

 İlçemizde yıl boyunca muhtelif saatlerde olmak üzere ilçe içi ulaştırma hizmeti (öğrenci servisleri de dahil olmak 
üzere) verildi. 

 Belediyemize ait çöp toplama araçlarıyla toplamda 19.200 ton katı atık toplanmış ve döküm sahasına taşınmıştır. 

 Muhtelif zamanlarda, yağmur kanalları ve mazgalların temizliği yapıldı. 

 İlçemizde vektör mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine destek olmak üzere Haziran-Ekim ayları 
içerisinde 680 lt İnsektisit kullanılmıştır. 

 Sahillerdeki gece aydınlatmalarının yaz başında bakım ve onarımıyla direklerin boyaması yapıldı. 

 Gece pazarındaki aydınlatma ve enerji kullanım aparatları yapıldı. 

 Belediye Ana Hizmet binası, düğün salonu ve belediyeye ait diğer binaların elektrik arızaları giderildi. 

 Çocuk parklarında gece güvenliğini sağlamak amacıyla aydınlatmaların periyodik bakım ve onarımı yapıldı. 

 İlçemizde yapılan şenlik, panel ve diğer organizasyonlardaki gerekli enerji ihtiyacı karşılandı. 



 

ZABITA KOMİSERLİĞİ 
 

Amacımız 

Karaburun ilçesi sınırları içerisinde İlçenin düzenini, halkın sağlık ve huzurunu sağlamak yetkili 

organların bu konularda aldıkları kararların yürütülmesini, suç unsurlarının işlenmesini önlemek ve tedbirleri 

almak ve takip etmektir. 

 

Misyonumuz 

İlçemizde halkın huzur ve sağlığını bozacak her türlü olumsuzluğa karşı sevgi ve barış içerisinde 

sürekli ve etkin bir mücadele vermek. 

 

Vizyonumuz 

Yasalara saygılı, mevzuat bilgisine sahip, ayrımcılık yapmadan, demokratik kurallara saygılı, etkin 

ve ahlaki değerlere sahip, şeffaf, adil ve hoşgörü içerisinde yaratıcı ve yenilikçi bir kurum olarak varlığını 

sürdürmek. 

 

Kapsamımız 

Belediyemizin icra organ konumunda olan birimimiz günün 24 saatinde belediye sınırları içerisinde 

kanun, yönetmelikler dahilinde sorumluluklarını yerine getirmektir. 

 

 5393 sayılı belediye kanunu 

 1608 sayılı belediye ceza kanunu 

 5326 sayılı kabahatler kanunu 

 4207 sayılı tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi dair kanun 

 7201 sayılı tebligat kanunu 

 4077 sayılı tüketiciyi koruma kanunu 

 İş yeri açma ve çalışma ruhsatları yönetmeliği 

 Zabıta yönetmeliği 

 G.S.M. ruhsat yönetmeliği 

 Gıda üretim ve satış yerleri yönetmeliği 

 Belediye ve Pazar yeri tembihnamesi 

 

Birim Örgüt Yapısı: 

Belediye Başkanı 

Zabıta Komiseri 

Zabıta Memuru (6) 

 

Birimimizin Zayıf Olan Yanları: 

İlçe sınırlarının dağınık yerleşmesi ve ikinci konutların yoğun olması, yaz aylarında nüfusun en az 5 

katına çıkmasından dolayı personel sayısının teçhizat ve ekipmanın yetersiz olmasından kaynaklanan 

olumsuzluklar görülmektedir. 

 

 

  



 

2016 yılında İş Yeri Açma ve çalıştırma Ruhsat müracaatlarından; 01.01.2016 tarihinden 31.12.2016 

tarihine kadar; 65 adet İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir. 

 

2016 yılı içinde belediyemize ait mezarlıklar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmiştir. 

151 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Her cenaze evine 50 pide, 50 ayran yardımı yapılmıştır. 

 

Yaz sezonunda açılan gece pazarında el işleri, takı, hediyelik ve tekstil olmak üzere tezgâh tahsisleri 

yapılarak ücretleri tahakkuk edilmiştir. 

 

İlçemiz Karaburun Merkezde Çarşamba günleri ve Mordoğan Mahallesinde Salı günleri kurulan 

pazarlarda denetimler yapılarak tezgâh ücretleri toplanmıştır. 

 

2016 yılı içinde pazar yeri talepleri değerlendirilerek uygun yer bulunmadığından tahsis 

yapılamamıştır. 

 

2016 yılı içinde 23 Mükellefe ait 53 adet ölçü tartı aleti beyannameleri kabul edilip terazilerin 

damgalanması sağlanmıştır. 

 

2016 yılı içinde birimimize ve diğer birimlere ait tebligatlar usulüne uygun olarak yapılmış tebliğ ve 

tebellüğ belgeleri birimlere teslim edilmiştir. 

 

Kurumlar arası yazışmalarda tekide mahal verilmeden cevaplanması sağlanmış, vatandaşlarımızdan 

gelen dilekçelere de süresi içerisinde cevap verilmeye çalışılmıştır. 

 

2016 yılı içinde 320 muhtaç aileye ramazan ayında gıda yardımı, 160 aileye kömür yardımı, 120 

haneye İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak gıda yardımı, 10 kişiye sürekli yiyecek yardımı, 

muhtaç yatalak hastalara bez yardımı, muhtaç ailelerin yeni doğan çocuklara bez, süt ve bebe bisküvisi 

yardımı yapılmıştır. 

 

2016 yılı içinde yerli üreticiye kendi ürettikleri malları satmak için pazar yerinde Karaburun ilçe 

merkezinde ve Mordoğan Mahallesinde ücretsiz tezgah tahsisi yapılmıştır. 

 

2016 yılı içinde 92 adet ihtar, 8 adet zabıt varakası, 8 adet encümen kararı ile yazılan ceza ve 

encümen kararı ile 5 adet nakdi yardım, 10 adet gıda yardımı, 6 çocuğa bez, süt ve bebe bisküvisi yardımı,  9 

öğrencimize nakdi yardım, 10 hastamıza hastaneye gidip gelmesi için araç tahsisi, 5 asker ailesi için yardım 

yapılmıştır. 

  



 

VETERİNERLİK HİZMETLERİ 
 

 Sokak Hayvanlarının popülâsyonun kontrolü, sağlığı ve halk sağlığının korunması amacı ile yapılan 

çalışmalarda; 

 Karaburun Merkez,  Mordoğan Mahallesi ve bütün mahalleler kapsamında 124’ü dişi, 52’si erkek 

olmak üzere toplam 176 adet sokak köpeği kısırlaştırılmış; iç-dış paraziter ilaç uygulamaları ve kuduz 

aşılaması yapılıp, kulak küpesi takılarak kayıt altına alınmıştır. 

 Karaburun Merkez,  Mordoğan Mahallesi ve bütün mahalleler kapsamında 384’ü dişi, 175’i erkek 

olmak üzere toplam 559 adet sokak kedisi kısırlaştırılmış; iç-dış paraziter ilaç uygulamaları ve kuduz 

aşılaması yapılıp, kayıt altına alınmıştır. 

 İlçemizdeki sokak hayvanlarına yönelik Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ortak 

yapılan kısırlaştırma faaliyetlerinde yıllık toplamın içinde yer alan 42 adet sokak kedisi ve 11 adet sokak 

köpeği kısırlaştırılıp iç-dış paraziter ilaç uygulamaları ve kuduz aşılaması yapılarak kayıt altına alınmıştır. 

 Zoonoz bir virütik hastalık olan kuduz hastalığının yayılmasını ve bulaşmasını önleme mücadelesi 

kapsamında Karaburun Merkez ve Mordoğan Mahalleleri başta olmak üzere 89 adet kuduz aşısı sokak 

köpeklerine yapılmıştır. 

 Paraziter ilaç uygulamaları ve kuduz aşısı ile toplamda 1.286 adet sokak hayvanının aşılanması 

yapılarak sokak hayvanları ve halk sağlığı ile ilgili görevler yerine getirilmiştir.  

 Karaburun Geçici Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinden kedi ve köpek toplamda 17 

adet sokak hayvanı sahiplendirilip kayıt altına alınmıştır. 

 Karaburun Geçici Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde toplamda 870 hayvan tedavi 

edilmiştir. 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik işlerinde tedavi edilmek üzere veteriner ambulansımız ile 84 

adet sokak hayvanı nakledilmiştir. 

 Hayvan sevgisini aşılamak ve hayvan davranışları konularında Karaburun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

bünyesinde bulunan okullarda eğitim seminerleri verilmiştir. 

 13.305 kg köpek maması, 690 kg kedi maması alınmıştır. 

  



 

SPOR BİRİMİ 
 

Spor birimimize bağlı olarak 15 Mart 2016 da açılan sağlıklı yaşam salonu hafta içi her gün tüm 

vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamıştır. 

    
 

    
 

Spor birimi olarak, Çevrik Koyunda 2016 yazında birincisi düzenlenen geleneksel kumsal voleybol 

turnuvasını gerçekleştirdik. 

    
             

 
Karaburun İncirlikoy’da ve Mordoğan Çevrik Koyu’nda yaz boyunca açık havada spor etkinlikleri 

gerçekleştirilmiştir. 



 

    
 

    
 

 
 

Çocuklar için yaz kursu olarak, çocuk jimnastiği ve yaratıcı drama dersleri verilmiştir. 

   
Hareketsiz yaşamın zararlarını anlatmak ve önlem almak amacıyla gerçekleştirilmeye başlayan 

Avrupa merkezli “NowWeMove” ‘Şimdi Hareket Zamanı’  adlı kampanyayla ilgili Şubat ayında çalıştay 

gerçekleştirdik. 



 

    
 

    
 

Her yıl bahar aylarında ilçemizi ziyaret eden Özel Piri Reis Okulları öğrencilerini bu yıl tekrar 

ağırladık. 

 

    
 

 
 

 


