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Misyon Vizyon
Misyon: Çevresel değerlere duyarlı, marka haline gelmiş, 
yaşanabilir, halkın ihtiyaçlarına cevap veren, yaşam kalite-
sini yükselten belediyecilik

Vizyon: Doğasıyla, Tarihiyle, Kültürüyle ve Sanayisiyle 
bütünleşen ve En Kısa Sürede En Kaliteli Hizmeti Sunan 
bir Belediyecilik Anlayışıyla Kemalpaşa’yı Mutlu İnsanların 
Kenti Yapmak        

Yetki Görev ve Sorumluluklar
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ndan gelen 
(madde:7) görevleri:
İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şun-
lardır:

a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen 
görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevle-
ri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı 
atıkları toplamak ve aktarma
İstasyonuna taşımak.

c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî mües-
seseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsat-
landırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, 
dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaslılar, 
özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve 
kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kurs-
ları açmak; 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.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 4562 sayılı Organize 
Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumlu-
luklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

Belediyenin 5393 sayılı yasadan 
gelen görev ve sorumlulukları:
Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla (Bü-
yükşehirlerde bu maddeden doğan görevlerin bir kısmı ilçe 
belediyesine bir kısmı Büyükşehir belediyesine verilmiştir.

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; 
coğrafi 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; ağaçlan-
dırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm 
ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, 
nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir 
belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadın-
lar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) 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 isletebilir; kültür ve tabi-
at varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından 
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını 
sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, ko-
runması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeni-
den inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor 
kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her 
türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt 
dışı müsabakalarda üstün basarı gösteren veya derece 
alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. 
Gıda bankacılığı yapabilir.

c) Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kurulu-
suna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev 
ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine 
getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve 
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

d) Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve 
en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, 
yaslı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntem-
ler uygulanır.

e) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye 
sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir 
alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

f) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümle-
ri saklıdır.

Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen 
yetkileri ve imtiyazları:
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaç-
larını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde 
bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yö-
netmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygula-
mak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
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c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak 
kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, 
harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tah-
silini 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.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma 
ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun 
uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri 
kurmak, kurdurmak, isletmek ve islettirmek; kaynak sula-
rını isletmek veya islettirmek.

f) Toplu tasıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su 
ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü top-
lu tasıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, isletmek ve 
islettirmek.

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

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getiril-
mesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içeri-
sinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak 
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar 
üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar 
alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele 
kurmak, kurdurmak, isletmek, islettirmek veya bu yerle-
rin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda stan-
dartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığı-
na 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.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde isletilen her tür-
lü servis ve toplu tasıma 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 isletmek, islettirmek veya kiraya vermek; kanunların 
belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği 
bütün isleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birin-
ci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, 
Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde 
il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) 
bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüsü ve 
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geç-
memek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu tasıma 
hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde 
ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu 
tasıma hatlarını kiraya verme veya 67 enci maddedeki 
esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getire-
bilir. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye 
ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 
10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağ-
lık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumları-
nın su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydın-
latma 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 geliştire-
cek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya 
düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla 
arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye 
hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karsı suç isleyenler Devlet malına 
karsı suç islemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanu-
nunun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmaz-
ları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı 
borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve 
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile beledi-
ye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri 
haczedilemez.
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Belediye Meclisi

Divan Katipleri

Meclisçe Seçilen Çalışma Komisyonları

Meclis Başkanı Arif UĞURLİ
1. Başkan Vekili Mehmet TÜRKMEN
2. Başkan Vekili Mustafa KÖSE

Divan Katibi Mustafa DERDİYOK
Divan Katibi Dede Murat AYDEMİR
Yedek Divan Katibi Mehmet Ali KADOĞLU

Yedek Divan Katibi Yılmaz GÜNEŞ

Plan ve Bütçe Komisyonu Nergis KARAKELLE, Dede Murat AYDEMİR, Yılmaz GÜNEŞ, 
Selme ASAL, Canip HAN

İmar Komisyonu Nuri TURAN, Mehmet Ali KADOĞLU, Ziya BALTA, Hasan Ali 
ORAY, Canip HAN

Tarım ve Hayvancılık 
Komisyonu

Macit ŞİMŞEK, Mehmet Ali KADOĞLU, Adil ÇAPANGÜL, Ah-
met ERTEN, Hasan Ali ORAY

Hukuk Komisyonu Dede Murat AYDEMİR, Nergis KARAKELLE, Mustafa DERDİ-
YOK, Ahmet ERTEN, Ayhan GÖKDEMİR

Çevre ve Sağlık Komisyonu Ziya BALTA, Mehmet Ali KADOĞLU,Adil ÇAPANGÜL, Mehmet 
ÖNLÜ, Selme ASAL 

Esnaf Komisyonu Yılmaz GÜNEŞ, Veysel AĞMİL, Adil ÇAPANGÜL, Mehmet 
AYÇİL, Mehmet ÖNLÜ

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Yılmaz GÜNEŞ, Nergis KARAKELLE, Veysel AĞMİL, Selme 
ASAL, Mehmet AYÇİL

Turizm ve Eğitim Komisyonu Nergis KARAKELLE, Mehmet Ali KADOĞLU, Adil ÇAPANGÜL, 
Ahmet ERTEN, Hasan Ali ORAY
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MEMUR
SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL

İŞÇİ

90 10 63





















































 

 

DESTEK 
HİZMETLERİ 

MÜDÜRÜ

İDARİ 
HİZMETLER 

BİRİMİ

SATIN ALMA VE 
İHALE BİRİMİ

ABONE SERVİSİ







































































































































































































































Sınıf Kayıtlı Öğrenci Sayısı

7. Sınıf 172

8. Sınıf 239

11. Sınıf 206

12. Sınıf 384

Mezun 140

TOPLAM 1141
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ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT KADRO DURUM CETVELİ

MEMUR İŞÇİ

Mevcut İhtiyaç Mevcut İhtiyaç

Müdür 1 - - -

Uzman 1 - - -

Şef 1 - - -

Memur 1 1 - -

Mühendis - - - -

Tekniker - - - -

Teknisyen - - - -

Şoför - - 7 -

Usta - - 9 -

Büro Per. - - 5 -

Kademe İşçi - - 7 -

Toplam 4 1 21 -

Sunulan Hizmetler
- Müdürlüğümüzce sunulan hizmetler “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ile 
oluşturulan üç alt birim tarafından yürütülmektedir.

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü’ne 2016 Yılı için verilen ödenek toplamı 
5.979.000,00-TL olup bu ödeneğin 4.781.435,77 -TL si harcanmıştır. Bütçe gerçekleşme oranı 2016 Yılı için % 80 dir.

ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BÜTÇE ÖZETİ

HESAP ADI ÖDENEK KULLANILAN KALAN

Memurlar 249.000.00 187.010,46.00 61.989,54

İşçiler 829.000.00 799.592,56.00 29.407,44

Geçici Personel 4.000.00                0.00  4.000.00

Memurlar 25.500.00   25.340,51.00 158,49

İşçiler 169.000.00 165.182,14.00 3.817,86

Tüketime Yönelik mal ve malzeme alımı 103.000.00   65.401,18.00 37.598,82

Yolluklar 10.000.00             138.00   9.862.00

Görev Giderleri 75.000.00      21.913,24.00 53.086,76

Hizmet Alımları 2.280.000.00 1.914.207,85.00 365.792,15

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım 814.500.00    755.270,50.00 59.229,50

Mamul Mal Alımları 1.420.000.00    847.379,33.00 572.620,67

TOPLAM 5.979.000.00 4.781.435.77.00 1.197.564,23
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İdari Hizmetler Biriminin Faaliyetleri;

 - Müdürlüğümüze ait tüm gelen giden yazışma ve İhale 
Satın Alma Açık ve Doğrudan temin ihale işlemleri yerine 
getirilmiştir. 
- Araç Vize ve Sigorta işlemleri idari birim tarafından 
yapılmıştır.
- İhale ve Satın alma işlemlerinin tümü İdari Hizmet Biri-
mi tarafından yapılmaktadır.

İhale ve Satın alma Biriminin Faaliyetleri;

- 4734 Sayılı yasanın 22/d maddesi gereğince Doğrudan 
temin yöntemiyle mal ve hizmet alımı yapılmıştır.

- Müdürlüğümüz Bünyesinde, Belediyemiz hizmetlerinde 

kullanılması amacıyla 4 Araç Ki-ralanması Hizmet Alımı 
İşi için,  4734 sayılı yasanın 21/f  Maddesi gereğince 
Pazarlık Usulü ihale yapılmıştır. 

- 2016 Yılı içersinde Belediyemize ait 106 Aracın Zorunlu 
Trafik Sigortası ve 69 Aracın Muayene (Vize) işlemleri 
Müdürlüğümüz tarafından yaptırılmıştır.

Araç Sevk Amirliği Biriminin Faaliyetleri;

- Araçların Takibi için OLGU programı üzerinden günlük 
araç görev kağıdı verilmektedir.
- Araçların anlık takibi ve günlük, haftalık, aylık, yıllık 
raporları Arvento araç takip programı üzerinden takip 
edilmekte ve incelenmektedir.

•Kültürel Faaliyetler kapsamında;  “Çanakkale Şehitliği”  gezilerine, müdürlüğümüzce otobüs tahsisi yapılmaya devam 
etmektedir. 





























































MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürü-
tüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek 
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve 

önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2016 yılı Faaliyet Raporunun  “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güveni-

lir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (3)

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğ-
rultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlem-

lerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.(4)

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadığını beyan ederim. (5)

Arif UĞURLİ
Kemalpaşa Belediye Başkanı
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