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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Çok değerli Çameli’ ler; "İlçemizi birlikte yönetelim, birlikte güzelleştirelim"
vizyonuyla oluşturduğumuz çalışmalarımızı içeren " Çameli Belediyesi 2016 Yılı
Faaliyet Raporu’nu sizlere sunmaktan mutluluk duyarım. Göreve başladığım ilk gün,
belediye binasının bakımsız durumunu ve çalışma arkadaşlarımın sağlıksız
koşullarda iş üretme çabasını gördüm. İlk iş, belediye binamızı modern çalışma
ortamına dönüştürmek oldu. Çameli’ ye ve vatandaşlarımıza yakışır bir belediye
binasını hizmete sunduk. Geçtiğimiz yıl, yeşil alan, park ve mesire yerlerini,
çocuklarımızın olduğu kadar her yaşa huzur veren ortamlar olduğu düşüncesiyle
yeniden düzenledik. Yardıma muhtaç ailelerimize ulaşmak ve destek olmak için
açtığımız "Sevgi Eli" hizmet bürosu yardımlarına aralıksız devam etmekte. Yine
çocuklarımız için; sanat, eğitim, kültür ve sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle birlikte yaz spor okulları ve kültürel
etkinlikler düzenledik. İlçemizin alt yapısını düzeltmek adına; sokakların ve
caddelerin çevre düzeni ile sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için parke taşı
döşemeleri ve asfalt yol düzenleme çalışmaları yaptık. Çameli Spor Kulübüne maddi
manevi gelişmesi için tam destek verdik. Kadınlarımıza yönelik sağlık eğitimleri
aldırdık, kanser taraması yaptırdık, Dünya Kadınlar Gününü hep birlikte kutladık.
Ve biz bu çalışmaları sadece sosyal belediyecilik anlayışını Çameli ‘nde kurmak için
değil, "insanımıza temelden dokunmak" için yaptık. Bu hizmetlerimizi, maliyetleri
ile birlikte faaliyet raporumuzun içerisinde detaylı olarak değerlendirmelerinize
sunarım. Çameli Belediyesi olarak; her gün daha iyiye ve daha güzele ulaşma
arzusuyla çalıştığımızı belirtir, önümüzdeki yıllarda Çameli’nde çok şeyin
değişeceğini ve gelişeceğini hep birlikte göreceğimizin şimdiden teminatı veririm.
Hizmetlerimizi yerine getirirken önceliği halka dönük olanlardan yana kullanıyoruz.
Gözüm odaklı katılımcılık anlayışıyla; ilçemizde ve çevre mahallelerimizde
yaptığımız istişare toplantıları, sorunların yerinde gözümü amacıyla birebir yaptığım
incelemeler ve mahalle muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda Çameli’mizi çağdaş
bir kent yapma isteğiyle çalışmaktayız.
Çameli’ ye hizmet sevdası yolunda; bizden desteğini esirgemeyen Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman ZOLAN' a, siz değerli meclis üyesi
arkadaşlarıma ve tüm belediye çalışanlarına gösterdikleri özverili çalışmalarından
dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Gelecek nesillerimize bırakacağımız mirasta,
daha güzel, modern ve gelişmiş bir Çameli için hep birlikte el ele, gönül gönüle nice
hizmetler temennisiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
İMZALIDIR
Cengiz ARSLAN
Çameli Belediye Başkanı
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A. MİSYON, VİZYON VE İLKELERİMİZ
Misyonumuz
Katılımcı bir yönetim anlayışıyla; sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam kalitesinden
ödün vermeden insanımızı, çevremizi ve toplumsal değerlerimizi pekiştirmek,
atalarımızdan miras kalan doğal, kültürel ve tarihi varlıklarımızı korumak ve gelecek
nesillere Çameli’ni yaşanır bir ilçe olarak teslim etmektir.

Vizyonumuz
"İlçemizi birlikte yönetelim, birlikte güzelleştirelim" anlayışı ile toplumsal
eşitliğin ve huzurun var olduğu, özgün nitelikleri ile Türkiye'de ve Dünya'da tanınan,
sürdürülebilir tarımda ve turizmde öncü, hizmet kalitesi yüksek bir Çameli’ ye
kavuşmaktır.
İlkelerimiz
•Hukuka Uygunluk,
•Eşitlik ve Adalet,
•Dürüstlük ve Güvenilirlik,
•Çağdaşlık,
•Nitelikli Hizmet ve Verimlilik,
•Şeffaflık, Açıklık, Saydamlık,
•Çevre Değerlerine Saygı,
•Kaynak Kullanımında Verimlilik ve Hizmette Kalite,
•Katılımcılık,
•Paylaşımcılık,
•Fırsat Eşitliği,
•Hoşgörü ve Saygı,
•Vatandaş Memnuniyeti,
•Çalışan Memnuniyeti,
•Sosyal Belediyecilik
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B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Çameli Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ndan Gelen (
Madde:7 ) Görevleri:
İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci
fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve
aktarma istasyonuna taşımak.
c) Sıhhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat
ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda
belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, 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.
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan
binaları tahliye etmek ve yıkmak.
g) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla
her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.
Çameli Belediyesinin 5393 Sayılı Yasadan Gelen Görev Ve Sorumlulukları:
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) 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,
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meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
hizmetlerini yapar veya yaptırır. 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.
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 işletebilir;
mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları
ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden
inşa edebilir. 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.
Belediyelerin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek
amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden
belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini,
diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine 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. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye
sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye
hizmetleri götürülebilir.
Çameli Belediyesinin 5393 sayılı yasadan gelen yetkileri ve imtiyazları:
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
belediye yasakları koymak ve uygulamak, 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 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.
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, işletmek ve işlettirmek; kaynak
sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel,
raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak,
işletmek ve işlettirmek.
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 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.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek
veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) 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.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) 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.
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p) 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.
q) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde5/11/2008 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 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,
r) 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.
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
Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından
belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
t) 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.
u) Bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci 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 görüşü ve
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz 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.
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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 İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı
idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve
kullanma suyu verebilirler.
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. 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. İcra dairesince haciz kararı
alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi
istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz
işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Fiziksel Yapı
Çameli Belediyesi iş ve işlemleri 11 müdürlük aracılığıyla yürütülmektedir.
Bunlar; Başkanlık Makamı ve Başkan Yardımcısı, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü,
İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek
hizmetleri Müdürlüğü, 1 nolu Belediye ek ve hizmetler binasında Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü,2 nolu belediye ek ve hizmetler binasında belediye şirketi Çambel Tar.
Tur. Tan. Müh. Müş. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti ve sevgi Eli Hizmet Birimi
bulunmaktadır. Hizmete sunulan bu mekânlar ile diğer hizmet birimlerimiz
aşağıdaki tabloda arz edilmiştir.
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Bina Adı

Kullanıcı Birim
Fen İşleri Müdürlüğü

1

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Belediye Hizmet Binası(Cumhuriyet
Meydanı No:31)

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü

2

Ek Hizmet Binası 1(Yeni Mahalle
Atatürk Bulvarı 70/f 105)

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

3

Ek Hizmet Binası 2(Yeni Mahalle
Cumhuriyet Meydanı Belediye İş
Hanı)

Çambel
Tar.Tur.Tan.Müh.Müş.inş.San.ve
Ltd.Şti.
Sevgi Eli Hizmet Birimi
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Belediye Hizmet Araçları
Sıra No
1

Aracın cinsi
Binek Araç
(hizmet)

Resmi
5

Kiralik
-

Faal
5

Gayri
-

Toplam
5

2

Minibüs(25
kişilik)
Minibüs(17
kişilik)
Traktör
Kamyon
İş
makinası(kepçe
vb.)
Hasta nakil
aracı
Çöp arabası
Grayder
Su tankeri
Yol süpürme
aparatı
Ekskavatör

2

-

1

-

1

1

-

1

-

1

2
5

-

2
5

-

2
5

2

-

2

-

2

1

-

1

-

1

3
1
1
1

-

3
1
1
1

-

3
1
1
1

1
25

0

1
25

0

1
25

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
Toplam

2. Örgüt Yapısı
Çameli Belediyesi üç temel organa sahiptir. Bunlar; Belediye Meclisi,
Belediye Encümeni ve Belediye Başkanlığıdır. Belediye Meclisi belediyenin karar
organı niteliğindedir. Yürütme organı, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni'dir.
Belediye yönetimi; 1 başkan, 1 başkan yardımcısı ve 11 müdürlükten oluşmaktadır.
Teşkilatlanmamız sonucu oluşan idaremizin organizasyon yapısına ait şema
aşağıdaki gibidir.
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Çameli Belediyesi’nin Çeşitli birimlerinde bulunan bilgisayar ve donanımların,
teknik servis hizmetleri, koruyucu ve periyodik bakım hizmetleri ile destek
hizmetleri bu konuda deneyimli personellerimiz tarafından yürütülmektedir.
Donanım Türü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BİLGİSAYAR DONANIMI
Fiziksel Sunucu
Veri Depolama Sunucusu(Storage)
Bilgisayar(Pc)Masaüstü
Bilgisayar(Pc)Diz Üstü
Yazıcı(Printer)
Tarayıcı(Scaner)
Access Point
Modem
Firewall
Tablet
SWİTCH/ ROUTER
Ethernet Switch 48 Portlu
Ethernet Switch 4 portlu
OFİS MALZEMELERİ
Fotokopi Makinası
Projeksiyon (Taşınabilir)
KGK(UPS)
Yazıcı(Plotter)
Pos Makinası

1 adet
2 adet
28 adet
3 adet
10 adet
3 adet
1 adet
3 adet
2 adet
2 adet
1 adet
9 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

KULLANILAN PROGRAMLAR
İLETİŞİM SİSTEMLERİ
Windows 7
Windows s
Windows 10
PROGRAM TİPİ
Takbis
E-İmza Yazılımı
Windows 2003-200S Server
Mİcrosolft SQL Server 200S
Çameli Belediyesi Beyaz Bilgi Sistem Yazılımı
Beyaz EBYS Yazılım Programları
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4. İnsan Kaynakları
4.1.Personel Sayısı ve Dağılımı
2016 yılı içerisinde Belediyemiz, faaliyetlerini norm kadro düzenlemesine uygun
olarak oluşturulan 11 müdürlük ile yürütmüştür. Belediyemizde 2016 yılı sonu
itibariyle farklı müdürlüklerde farklı unvanlarda 13 Memur, 5 Daimi işçi, 13 Tam
zamanlı sözleşmeli personel olmak üzere toplam 31 kişi istihdam edilmiştir.
Bubilgilere dayalı oluşturulan belediyemiz personel dağılımını gösteren grafik
aşağıda sunulmuştur.

14
12
10
8
6
4
2
0
Memur

Sözleşmeli Daimi İşçi
Personel

Belediye personelinin çalışma yerlerine göre olan dağılım tablosu ve grafiği
ise aşağıdaki gibidir:
Çalışma Yeri

Memur

Sözleşmeli Personel

İşçi

TOPLAM

Ana Hizmet Binası

13

13

-

26

Fen İşleri Şantiyesi

-

-

5

5

TOPLAM

13

13

5

31
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Personelin Çalışma Yerlerine Göre Dağılım Grafiği
30
25
20
15
10
5
0
Ana Hizmet binası

Fen İşleri
Şantiyesi

Yukarıdaki grafiğe göre kurum çalışanlarının öncelikli olarak Belediye ana
hizmet binasında daha sonra fen işleri şantiyesinde görev aldıkları görülmektedir.

4.2.Personelin Cinsiyeti, Eğitim Düzeyi ve Yaş Aralığı
Çameli Belediyesi'nde 5 kadın, 21 erkek çalışmaktadır. Çalışanların eğitim
düzeyine bakıldığında ise % 58.06'lik (18 kişi) kısmın ön lisans ve lisans mezunu
olduğu, % 25.80'lik (8 kişi) kısmın lise mezunu, % 16.14'lük (5 kişi) kısmın ise
ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir.
Çalışanların Eğitim Durumu Tablosu
Öğrenim Durumu
İlk Öğretim
Mezunu
Lise Mezunu
Ön Lisans ve
Lisans Mezunu
TOPLAM

Sözleşmeli
Memur

Daimi İşçi

Toplam

-

-

5

5

6

2

-

8

7

11

-

18

13

13

5

31

Kadrolu
Memur

Çalışanların Yaş Aralığı Tablosu
Yaş Aralığı
20 - 30 yaş
30 - 40 yaş
40 - 55 yaş
TOPLAM

Personel Sayısı
12
4
15
31

Yaş Ortalaması
%23
%19
%58
%100
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5. Sunulan Hizmetler
5.1.Fen işleri Müdürlüğü





















Yapım, mal alımı ve hizmet alımı ile ilgili işlerde etüt ve projelerin
yaptırılmasını sağlamak, projesi hazırlanmış işlerin ihaleye gidilmesini
sağlamak ve sözleşmenin imzalanarak için kontrol edilmesi aşamasına
getirmek,
Yönetimi ve denetimi verilen işlerin, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen
ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılmasını,
işlerin süresinde bitirilmesini sağlamak,
Yapı tesis ve büyük onarım işlerinin ihale şartnamesi kontrolünü yapmak,
hak edip ve kesin hesapları hazırlamak ve bunlara ait tüm işlemleri takip
etmek,
5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi gereğince belirtilen işleri
yapmak veya yaptırılması sağlanmak,
Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası: Asfalt yol yapımı ve onarımı, bordur
döşenmesi, tretuvar yapımı, yeni yol açılması, aydınlatma elemanlarının
yapımı ve tamiri ve her türlü bakım, onarım ve tamiri yapmak, ilgili
kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını ve
bahçe düzenlemelerini yaptırmak. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin
korunmasını sağlamak amacıyla bakım onarımını yapmak,
Cadde, sokak ve refüjleri düzenlemek, rekreasyon alanları yaratmak,
parklarda bozulan kırılan oturma, oyun ve aydınlatma elemanlarının,
korkulukların, bordur ve kaldırımların tamiri ve havuzların temizliğini
yapmak, hizmet araçlarının aksamaya neden olmadan bakım ve
onarımlarının yaptırılması ve araçların sevk idaresini sağlamak,
Araçların park edilmesini önlemek için gerekli tedbir işlemlerini uygulamak,
Vize işlemleri: Vatandaşın dilekçe ile başvurusu üzerine değerlendirmeye
alınan ve ücret karşılığı gerçekleştirilen ruhsat, vize, raporlama işlemlerini
kapsar,
Belediyemiz hizmet binalarının ve şantiyelerinin güvenlik, denetim ve
koruma hizmetini sağlamak amacıyla hizmet alımı ihalesi yapmak,
Belediyemiz hizmet binalarının genel temizliğini sağlamak amacıyla hizmet
alımı ihalesi yapmak,
Dilekçelerin Değerlendirilmesi: Pis su şikâyetlerinin değerlendirilmesi, yol
ve tretuvar yapılması talepleri (yeni veya tamir, kilit parke, beton, asfalt),
moloz şikâyetleri, aydınlatma arızası şikâyetleri, kanal arıza giderme
talepleri, istinat duvarı talepleri, kot farkından dolayı merdiven talepleri.
Yapım, mal alımı ve hizmet alımı ile ilgili işlerde etüt ve projenin
yaptırılmasını sağlamak, projesi hazırlanmış işlerin ihaleye çıkılmasını
sağlamak ve sözleşmenin imzalanarak işin kontrol edilmesi aşamasına
getirmek.
Yönetimi ve denetimi verilen işlerin, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen
ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılmasını,
işlerin süresinde bitirilmesini sağlamak.
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Yapı tesis ve büyük onarım işlerinin ihale şartnamesi kontrollüğünü
yapmak, hak ediş ve kesin hesapları hazırlamak ve bunlara ait tüm işlemleri
takip etmek..
Park bahçe, koru yeşil alanlarda düşünülen bakım ve her türlü fiziki ve
mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve müsaade etmek. Park ve yeşil
alanların ağaçlandırılması ile ilaçlama, budama, sulama gibi periyodik bakım
çalışmaları yapmak.
Yol ve tretuvar vizesi onayı.
Dilekçelerin Değerlendirilmesi: Pis su şikayetlerinin değerlendirilmesi, yol
ve tretuvar yapılması talepleri (yeni veya tamir, kilit parke, beton, asfalt),
moloz şikayetleri, aydınlatma arızası şikayetleri, kanal arıza giderme
talepleri, istinat duvarı talepleri, kot farkından dolayı merdiven talepleri.
Belediyenin diğer birimleri ile işbirliği içerisinde tehlikeli ve
kamulaştırılması yapılan binaların, kaçak yapıların hukuki ve yasal
işlemlerinden sonra yıkım işlerini gerçekleştirmek ve bununla ilgili
çalışmaları tamamlamak.
UKOME ve AYKOME ile olan çalışmaların yürütülmesi.
Moloz ve hafriyat atıklarını kaldırmak ve bertaraf alanına nakletmek
Eski ev eşyalarının toplanmasını sağlamak

5.2.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü




















İmar durumu düzenlemek,
İnşaat ruhsatı düzenlemek,
Tadilat ruhsatı vermek,
Yapı kullanma izin belgesi vermek,
Yapı denetim şirketlerinin hak edişlerini onaylamak,
Yapı denetim faaliyetlerini yürütmek,
Yapı uygunluk belgesi vermek,
Belirli hak ediş seviyelerinde binanın yerinde tetkiki (kaba inşaat) yapmak,
İmar planı değişiklik taleplerinin değerlendirilerek meclise sunulması ve
sonrasındaki iş akış şemasında belirtilen tüm işlemlerin yapılması,
Meclise sunulan konuların imar Komisyonu'nda görüşülmek üzere
hazırlanması,
İmar değişikliği konularının imar Komisyonu'nda görüşülmesinin
sağlanması,
İmar Komisyonu ve ilgili komisyonların görüşleri doğrultusunda kararların
hazırlanması,
Komisyon Kararlarının onayından sonra Meclise sunulması,
Meclis gündeminde ilgili konuların yer almasının sağlanması,
Belediye Meclisi'nden geçen konuların Denizli Büyük Şehir Belediyesi'ne
gönderilmesi,
Onaylanan imar planı değişikliklerinin 1 ay süreyle askıya çıkarılması,
DBŞB onayından sonra vatandaşa, ilgili kurumlara ve ilgili müdürlüklere
tebligat yazıları yazılması,
Teknik Komisyon konularının incelenmesi,
1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalan alanlara ilişkin ilgili yasa
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ve yönetmelikler kapsamında vatandaşın taleplerinin değerlendirilerek
yanıtlanması ve imar durumu taleplerine cevap verilmesi,
Uygulama sorunları ile karşılaşılan alanlarda gerekli plan değişikliklerinin
hazırlanması ve çözüm yollarının aranması,
Kamu Kurumlarından gelen taleplerin değerlendirilmesi,
Mahkemelerden gelen yazıların değerlendirilmesi,
Belediye birimlerinden gelen yazılara cevap yazılması ,
Vatandaşların değişik talepli dilekçelerine cevap yazılması ,
Meclis gündemine alınan dosyaların ilgili müdürlüklere bildirilmesi,(Yeni
havaleler ile Komisyon Kararları)
Gerektiğinde Koruma Amaçlı imar Planlarının hazırlanarak, yasa
yönetmelikler uyarınca gerekli prosedürlerin sağlanması.
Yapı Kullanma İzin Belgesi vermek
Yapı denetim şirketlerinin hak edişlerini onaylamak
Kısıtlılık Belgesi vermek
Yapı denetim şirketlerinin eleman değişikliklerini onaylamak
Sistemde hakediş ödemeleri onaylamak
Yapı Uygunluk Belgesi vermek
Belirli hakediş seviyelerinde binanın yerinde tetkiki(kaba inşaat) yapmak
İmar planı değişiklik taleplerinin değerlendirilerek meclise sunulması ve
sonrasındaki iş akış şemasında belirtilen tüm işlemlerin yapılması
Meclise sunulan konuların İmar Komisyonu’nda görüşülmek üzere
hazırlanması
Öneri planların meclis sunumlarının hazırlanarak, meclis toplantısına
katılımın sağlanması,
1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalan alanlara ilişkin ilgili yasa
ve yönetmelikler kapsamında vatandaşın taleplerinin değerlendirilerek
yanıtlanması ve imar durumu taleplerine cevap verilmesi

5.3.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü












Toplantı, sempozyum, panel vb. etkinlikler düzenlemek,
Hobi, beceri ve meslek kazandırma kursları düzenlemek,
Kadınlara yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek,
Mesleki eğitim kursları açılmasına katkıda bulunmak,
Spor okulları açmak, sportif faaliyetler düzenlemek,
Sosyal ekonomik durumu zayıf olan vatandaşlarımızın çocuklarına sünnet
yardımı yapmak,
Engelli vatandaşlarımıza yönelik; engelli araç ve gereçleri yardımında
bulunmak,
Engelli ve yatalak hasta vatandaşlarımızın sağlık kurumlarına ve resmi
kurumlara nakli için araç tahsis etmek,
Maddi durumu sağlık harcamalarını karşılayamayacak durumda olan ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımıza ilaç, tıbbi cihaz vb. ürünler alabilmeleri hususunda
nakdi destekte bulunmak,
Basın kuruluşlarıyla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,
Çameli Belediyesi ve Çameli ile ilgili basında ve internet sitelerinde çıkan
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haberleri ve ülke gündemini takip etmek, dosya halinde Başkan, Başkan
Yardımcısı ve ilgili müdürlüklere ulaştırmak ve arşivlemek,
Belediyenin tüm çalışma ve organizasyonlarını takip etmek, kamuoyunun
bilgilendirilmesi için basın bültenlerini fotoğraflı ve görüntülü olarak
hazırlamak, yazılı ve görsel basın kuruluşlarına iletmek,
Basında çıkan yanlış ya da eksik bilgileri takip etmek, ilgili müdürlüklerden
doğru bilgileri alıp basın kuruluşlarına tekzipleri iletmek,
Gerekli zamanlarda yapılacak basın toplantılarını, plan, proje ve belediye
hizmetlerinin anlatıldığı toplantıları organize etmek,
Başkanın basın kuruluşlarıyla gerçekleşecek olan faaliyetlerini organize
etmek,
Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarını hazırlamak, hazırlatmak, halka
ulaştırmak ve arşivlenmesini sağlamak,
Belediye çalışmalarının kamuoyunda yansımasını ölçmek için belirli zaman
aralıklarında kamuoyu araştırması yapmak veya yaptırmak,
Belediye faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik tanıtım ve iletişim
çalışmalarını yapmak, yaptırmak. Bu kapsamda kitap, bülten, takvim, broşür,
afiş, ilan panosu, davetiye, CD vb. tanıtım araçlarının grafik tasarım, basın ve
yayımını yapmak veya yaptırmak.
Özel gün ve haftalarda festival, şölen ve sergi gibi kültürel ve sanatsal
etkinlikler düzenlemek
Toplantı, sempozyum, panel vb. etkinlikler düzenlemek
Sosyo-ekonomik durumu zayıf olan vatandaşlarımıza; Erzak ve eşya
yardımında bulunmak
Sel, yangın gibi afetler karşısında mağdur olmuş ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza nakdi yardımda bulunmak

5.4.Yazı İşleri Müdürlüğü



















Gelen-giden evrak kayıt ve dilekçe işlemlerinin yapılması,
Encümen Kalemi hizmeti,
Meclis Kalemi hizmeti,
Posta işlemleri takip ve koordinasyonu,
Dava dosyalarının hazırlanmasını sağlamak,
Duruşmalara katılmak,
Keşiflere katılmak,
Savcılık şikâyetlerini takip etmek,
Diğer birimlere hukuki görüş sunmak,
Belediye Başkanının resmi ve özel yazışmalarının yürütülmesi,
Başkanlık Makamı tarafından konukların kabul edilmesi ve yapılan
ziyaretler,
Çalışanlar arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek için etkinlik düzenlenmesi,
Protokol ve benzeri hizmetlerin düzenlenmesi,
Vatandaşlar ve Başkanlık Makamı arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi,
Belediye Başkanının günlük çalışma programının hazırlanması,
iletişim ve randevu programlarının düzenlenmesi,
Toplantıların hazırlık ve organizasyonunun yapılması,
Temsil, tören ve ağırlama,
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Belediye hizmetlerinin tanıtılması,
Başbakanlık iletişim Merkezi (BİMER) uygulamasını takip etmek.
Halkla ilişkiler koordinatörlüğü faaliyeti
Bilgi Edinme faaliyeti

5.5.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü















Personel istihdamı ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi,
Emeklilik, naklen ayrılma ile ilgili faaliyetler,
Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile ilgili düzenlemelerin yapılması,
Memur personellerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) tescil işlemleri ile
ilgili faaliyetler,
Kurum içi ve kurum dışı yapılan atama ve görevlendirmeler,
Kadro ve unvan değişikliklerinin takibi ve uygulaması,
Disiplin işlemlerinin yapılması,
Memur derece ve terfi işlemlerinin yapılması,
Memur maaş ve tahakkuk ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
İşçi maaş ve tahakkuk ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
Sözleşmeli personel ile işlemlerin yürütülmesi,
Belediyemiz mal ve hizmet alımı ihaleleriyle ilgili işlemlerin yürütülmesi,
İzin, kayıt, arşiv, sevk ve pasaport işlemleri,
Stajyer öğrencilerle ilgili faaliyetler

5.6.Zabıta Müdürlüğü

















Vatandaş şikâyetlerinin toplanması ve değerlendirilmesi,
İşyerlerinin denetimi, kontrolü, ruhsatlandırılması ve mevzuata uygun
olmayan faaliyetlerinin men edilmesi,
Seyyar satıcıların men edilmesi,
Kaldırım ve yol işgallerini engellenmesi,
İlan ve reklam işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi ve kontrol altına
alınması,
Semt pazarlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi,
Çevre sağlığının sağlanması ve korunması,
Ulusal tatil ve bayramlardaki düzen ve nizamın sağlanması,
İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılaşmaların denetim, yıkım
ekiplerine destek hizmeti verilmesi,
Dilencilik yapanların engellenmesi ve haklarında işlem yapılması,
Diğer birimlere destek hizmetinin verilmesi,
Umuma açık eğlence ve istirahat yerleri ve sıhhi işyerlerine işyeri açma ve
çalışma ruhsatı düzenlemek,
Mesul müdürlük belgesi vermek,
Canlı müzik belgesi düzenlemek,
Gıda, eğlence vb. çalışan işletmelerin denetlenmesi,
İşyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikâyetleri yerinde
inceleyerek, ilgili yasa ve yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak, gerek
görülürse ilgili birimlere havale etmek,
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Ruhsat verilen işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek,
Gerekli görülmesi halinde müdürlük çalışması ile ilgili olarak Belediye
Meclisi ve Belediye Encümeninden kararlar aldırmak,
Yapılan çalışmalarla ilgili rapor hazırlayarak Başkanlığa sunmak,
Ruhsatsız olduğu veya kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri ile ilgili
gerekli yasal işlemleri yapmak,
Ruhsat işlem dosyası ile ilgili gerekli tetkiklerin (gurultu ölçümü, itfaiye,
yapı uygunluk, hijyen, sağlık) teknik elemanlarca yapılmasını sağlamak
Vatandaş şikâyetlerinin toplanması ve değerlendirilmesi
İşyerlerinin denetimi, kontrolü, ruhsatlandırılması ve mevzuata uygun
olmayan faaliyetlerinin men edilmesi
5199 sayılı yasa gereğince sokak hayvanlarını kısırlaştırmak, aşılamak ve
rehabilite etmek.
İlçe sınırları içerisinde kuduzla mücadele etmek
İlçe sınırlarımızda bulunan sahipli hayvanların kayıt işlemini yapmak
Vatandaşı bilinçlendirmeye yönelik afiş ve broşür hazırlamak
Umuma açık eğlence ve istirahat yerleri ve sıhhi işyerlerine işyeri açma ve
çalışma ruhsatı düzenlemek
2559 sayılı PVSK’na göre işyerleri hakkında idari işlemler ile ilgili
belediyemiz encümeninde kararlar aldırmak

5.7.Muhtarlık İşleri Müdürlüğü











Muhtarların bilgilerini tutmak,
Muhtarlıkları ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek,
arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,
Muhtarların mefruşat vb. ihtiyaçlarının temininde, gerektiğinde yardımcı
olmak,
Belediyenin sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen
talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin
yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek,
ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,
Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin
gerekçesini sisteme işlemek,
İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam
talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek,
Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak,
Başkanın, muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak,
takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilekçe, şikâyet,
öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda
iletilmesini sağlamak.
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5.8.Emlak ve İstimlak Müdürlüğü









Kamulaştırma işlemlerini ilgili mevzuatına bağlı kalarak yürütülmesini
sağlamak,
Kamulaştırma
işlemleri
tamamlanan
binaların
yıkım
işlemini
gerçekleştirmek,
Kamulaştırma, kiralama, takas, trampa, devir, alım-satım, irtifak hakkı, üst
hakkı, intifa hakkı işlemlerini gerçekleştirmek veya onlarla ilgili iş ve
işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
Uzlaşma sağlanamayan taşınmazlarla ilgili hukuki işlemlerin yapılmasını
sağlamak,
İlgili mevzuat uyarınca arsa, konut ve işyeri üretmek,
Toplu konut uygulamaları yapmak ve/veya yaptırmak,
Başkanlığa verilecek diğer görevleri yerine getirmek
Emlak beyan değerlerini almak ve tahakkuklarını yapmak,

5.9.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü







Katı atık yönetimi yapmak,
Meydan, bulvar, cadde ve sokakların temizliğini yapmak,
Pazaryerlerinin temizliğini yapmak,
Atık pil, elektronik atık, atık yağ ve ambalaj atıklarının toplanmasını
sağlamak.
Moloz ve hafriyat atıklarını kaldırmak ve bertaraf alanına nakletmek.
Park ve yeşil alanların ağaçlandırılması ile ilaçlama, budama, sulama gibi
periyodik bakım çalışmaları yapmak,

5.10.Mali Hizmetler Müdürlüğü



















Belediye gelirleri ve Belediye giderleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
Muhasebe hizmetleri,
Belediye bütçesi ile ilgili hizmetler,
İç kontrol hizmetleri,
Harcama birimlerinin ve dış kurumların mali konularla ilgili istedikleri
raporların hazırlanması,
Harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmetleri,
Olgu ayar işleri faaliyeti,
İdari faaliyet raporunun hazırlanması,
İdari yıllık performans programının hazırlanması,
İdari stratejik planın hazırlanması,
Asker ailelerine nakit yardımda bulunmak,
Kiralama işlemleri ve kira ödemeleri takibi,
Belediyeye ait her türlü tahsilat ve ödeme hizmetlerini sağlamak.
Dava dosyalarının hazırlanmasını sağlamak
Davaların takibini yapmak
Duruşmalara katılmak
Keşiflere katılmak
Savcılık şikâyetlerini takip etmek
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Diğer birimlere hukuki görüş sunmak
Belediye gelirleri ile ilgili faaliyetler
Belediye giderleri ile ilgili faaliyetler
Muhasebe hizmetleri
Belediye bütçesi ile ilgili hizmetler
Ölçü ayar işleri faaliyeti

5.11.Destek Hizmetleri Müdürlüğü
























Birimlerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden
tahmini bedel tespiti yapmak ve teklif almak
Yurt içi ve yurt dışı ilanlar yapmak
Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri İdari ve Teknik
Şartnameleri
dâhilinde tetkik ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve
dokümanlarla birlikte Belediye kamu ihale komisyonuna arz etmek.
İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yapmak,
Sözleşmeler hazırlamak ve sonuçlarını talep etmek.
Temin edilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını
sağlamak.
Bu cümleden olarak:
Belgeleri incelemek ve irdelemek
Ayniyat defterine kayıt yapmak, işlemi vize etmek, demirbaş sayısını
vermek;
Ödeme için muhasebe yetkilisine bildirmek
Demirbaş numarasını ilgili birime zimmetle bildirmek
Sarf malzemelerini kartotekse işlemek,
Tüketilen sarf malzemelerini ihraç belgesi düzenlemek
Yılsonu sayımını yapmak; eksiklik ve fazlalıkları saptamak,
Sayım raporu ve sonuçlarını denetlemek,
Sayım sonucu raporunu Encümene bildirmek,
Ayniyata ilişkin sayım sonucu raporunu, Belediye başkanının talimatıyla
ilgili yere göndermek.
Dış piyasalardan temin edilen malzemenin akreditif, yurda nakil, ithal ve
sigorta ile ilgili işlemlerini yapmak.
Gerek dış piyasadan ve gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik
şartnameler uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini
yaptırmak ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını
yaptırmak.
Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu çerçevesinde mal ve hizmet alımı yapmak,
Belediyemiz hizmet binalarının ve şantiyelerinin güvenlik, denetim ve
koruma hizmetini sağlamak amacıyla hizmet alımı ihalesi yapmak
Belediyemiz hizmet binalarının genel temizliğini sağlamak amacıyla hizmet
alımı ihalesi yapmak
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii Balçova Belediyesi
çalışanlarına öğle yemeği yardımı sağlamak amacıyla hizmet alımı ihalesi
yapmak
Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediye Başkanının görev ve yetkilerine
ilişkin 38. Maddesinin (a) bendinin uyarınca '' Belediye teşkilatının en üst amiri
olarak belediye teşkilatının sevk ve idare etmek belediyenin hak ve menfaatlerini
korumak'' Belediye Başkanın görev ve yetkisindedir. Belediye Başkanı en üst amir
olarak sevk ve idare ederek gerektiğinde bazı yetkilerini yardımcılarına devredebilir.
Balkan yardımcıları bağlı müdürlüklerle görevlerini ifşa ederken Belediye
Başkanına karşı sorumludur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununu ile harcama yetkilileri birim müdürüne verilmiştir. Destek Hizmetleri
Müdürlüğü'ne ortak alımları gerçekleştirme imkânı sağlanmış olup ihale sürecinin
etkin ve verimli yürütülmesi için 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı
Kamu ihaleleri Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yapılan ihalelerin yapım işi
yürüten hizmet birimlerinde gerçekleştirilmesi benimsenmiştir. 2886 sayılı Devlet
ihale Kanunun kapsamındaki işlemler ise Belediye Encümeni kararıyla
sonuçlanmaktadır. Harcama öncesi kontrol ve muhasebe işlemleri hali hazırda Mali
Hizmetler Müdürlüğünce yapılmaktadır. Birimlerin harcamaya ilişkin işlemleri
ayrıca süreç içindeki personel ve yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Disiplin
konusu işlemler hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce inceleme
yapılmaktadır.
7. Temel Politika ve Öncelikler
7.1.Kentsel Gelişim
Çameli İlçesi, hem yer altı kaynakları hem de ilçeye has doğal güzellikleri
sebebiyle Denizli’nin gözbebeğidir. Bu nedenledir ki ilçemizin tercih edilen,
sağlıklı ve planlı gelişen, modern bir kent durumunu sürdürmesi önemli bir
amacımızdır.
Bu amaca uygun olarak,
ilçemizin dokusunu geliştirmeye yönelik
stratejilerimizin, ulaşabileceği en son nokta bu başlıkta altında toplanmıştır. Bu
kapsamda, imar planlarının uygulamaya geçirilmesi, revizyonların tamamlanması
ve geliştirilmesi gelecek dönemdeki önemli unsurlardır. İmar planlarına uygun
yapılaşmayı sağlamak için gereken her türlü teknik altyapıyı hazırlamak, yeşil
alanları arttırmak ve Çameli’nin kentsel dokusunu en iyi şekilde geliştirerek kent
kalitesini yükseltmek amacımızdır.
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7.2.Çevre ve Sağlık Uygulamaları
Çevre duyarlılığını ve tüm canlıların sağlığını korumayı temel alan hizmet
felsefesiyle, Çameli İlçesi’ndeki halkın, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamasını
sağlamak için gereken etkili çevre ve sağlık politikaları geliştirmek amacımızdır. Bu
amaca uygun olarak da halk sağlığına yönelik tedbirler almak ve çağdaş, yaşanabilir
bir çevre oluşturmak için gereken her türlü faaliyet planlarımız arasındadır.





Katı atık yönetimi yapmak
Meydan, bulvar, cadde ve sokakların temizliğini yapmak
Pazaryerlerinin temizliğini yapmak
Atık pil, elektronik atık, atık yağ ve ambalaj atıklarının toplanmasını
sağlamak

7.3.Sosyal Belediyecilik
Belediyemiz, Çameli’nde toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis
etmek için her türlü faaliyeti yerine getirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu ilkeye
yönelik olarak da, amacımız ilçemizde Sosyal Belediyecilik olgusunu hayata
geçirerek, sosyal refah faaliyetlerini yerine getirmek, ihtiyaç sahiplerine nakdi,
ayni ve psikolojik yardım etmek, engellilerin topluma kazandırılması için çalışmalar
yapmak, istihdama yönelik meslek kursları açmak, kadınlar, çocuklar, gençler ve
yaşlılara yönelik hizmetler vermektir.
7.4.Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor
Amacımız; eğitime odaklanmak, yeni eğitim tesisleri yapmak veya olanları
daha elverişli hale getirmek, öğrencilerimizi teşvik edici yarışmalar açmak, ödüller,
hediyeler vermek, okuma kültürünün arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
okuryazar olmayan oranını düşürmek için kurslar açmaktır.
Ayrıca ilçemizde yaşayanların, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda
gelişimini teşvik etmek amacıyla faaliyetler düzenlenmesi, amatör spor ve
sporculara destek verilmesi, genç nüfusun ücretsiz spor okulları sayesinde spora
yönlendirilmesi, spor yapılacak alanların arttırılması ile yaşam kalitesi yüksek bir
kent yaratmaktır.
7.5.Kurumsal Yapı
Çameli Belediyesi’nin hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde
sunabilmesi için kurumsal kapasitesinin arttırılması ve geliştirilmesi
amaçlarımızdandır.
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A. MALİ BİLGİLER
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
2016 Mali Yılı Bütçe Giderleri Cetveli
1
PERSONEL GİDERLERİ
2
SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
3
MAL ve HİZMET ALIMI GİDERLERİ
4
FAİZ GİDERLERİ
5
CARİ TRANSFERLER
6
SERMAYE GİDERLERİ
7
SERMAYE TRANSFERLERİ
9
BORÇ VERME
TOPLAM

1.778.679,49
225.519,07
4.897.739,95
433.066,98
1.441.648,10
7.431.030,36
2459,73
0,00
16.210.143,68

2016 Mali Yılı Bütçe Gelirleri Cetveli
1
VERGİ GELİRLERİ
3
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ
4
ALINAN BAĞIŞ ve YARD.
5
DİĞER GELİRLER
6
SERMAYE GELİRLERİ
TOPLAM
RED VE İADELER (-)
NET GELİR

839.802,43
711.256,14
85.890,43
9.644.154,31
115.962,14
11.397.165,45
-291,76
11.396.873,69

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2016maliyılındabütçeharcamalarınınkendiprogrambütçesinekonulanödenek
lerineoranı;01Personelgiderlerinde%100SosyalGüvenlikKurumunaDevletPrimigid
erlerinde%95,03 Malve Hizmet Alım Giderlerinde%100,04 Faiz Giderlerinde
%87,05CariTransferlergiderlerinde%44,06Sermaye Giderlerinde%3 oranlarında
gerçekleştirilmiştir.
Yine 2016 mali yılında bütçe harcamalarının Genel bütçeye konulan
ödeneğine oranı;01 Personel Giderlerinde %11, 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna
Devlet Primi Giderlerinde % 1,03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %30,0 4 Faiz
Giderlerinde %3,05 Cari Transferler giderlerinde %8,06 Sermaye Giderlerinde
%47 olarak gerçekleşmiş olup toplam harcamaların genel bütçeye oranı ise %97
oranında gerçekleşmiştir.
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3. Mali Denetim Sonuçları
Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine
yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol
sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek
amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve
hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz
etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen
sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.
5393 sayılı belediye kanununda belirtildiği üzere belediyelerde iç ve dış
denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans
denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan
diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri
Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmelerde
yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır
ve meclisin bilgisine sunulur.İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer
katmak ve geliştirmek için kaynakların etkili, ekonomik ve verimli esaslara göre
yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan
bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.
Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği her yıl
Ocak ayında belediye meclis üyeleri arasından seçilerek oluşturulan Denetim
Komisyonu’nun iç denetimine tabidir. Denetim komisyonu bir önceki yılın gelir ve
gider hesap iş ve işlemlerini denetlemekle ve denetim raporunu Mart ayı sonuna
kadar meclis başkanına sunmaktadır. Bu kapsamda meclis denetim komisyonu, 2016
yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini
yapmış ve denetim ile ilgili raporunu hazırlamıştır. Bu mali yılı takiben meclis
denetim komisyonu 2016 yılına ilişkin mali hak ve yükümlülük doğuran işlemleri
denetlemeye devam etmektedir. 2015 yılı Denetim komisyonu raporundaki
eleştiriler ve öneriler titiz bir şekilde takip edilerek sonuçlandırılmıştır.
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ



Kilit Taşı Yapım İhalesi.



Pazaryeri Çevresi Kilit Taşı Yapım İşi İhalesi.



Pazaryeri Çok Amaçlı Sosyal Tesis Yapım İhalesi.
Çameli Belediyesi tarafından yapılması planlanan modern pazaryeri
projesinin ihalesi gerçekleştirildi. Çameli Belediye Başkanlığı Konferans
salonunda Destek Hizmetleri Müdür Vekili İsmail DURMAZ başkanlığında
gerçekleştirilen ihaleye 14 firma katıldı.9.604 Metre kare alan üzerine inşa
edilecek 140 adet Sergi Alanı kapasiteli Uzay Kafes Çelik Çatılı Pazar Yeri
21 Adet İşyeri ve yaşam alanı ile 4 Adet Hal ve Umumi Tuvaletli , Çevre
Düzeni ve Otoparkı ile Pazar Yeri Çok amaçlı olarak Düğün, Mevlütler,
Organisazyonlar ile hizmet verecektir. Vatandaşlarımıza daha rahat ve
konforlu bir alışveriş ortamı sunmak amacıyla 2 katlı olarak planlanan yeni
işyerleri Yeni Kapalı Pazar Yerinde Otoparkı ,140 Adet Sergi Alanı ve 21
Adet İşyeri kapasitesi mevcut



Akaryakıt Ürünleri Alım İhalesi.



Pazaryerleri ve Sosyal Tesisler (Köylerde) İhalesi.
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Bina Tadilat İşleri İhalesi.



Kilit Parke ve Büz Döküm Makinesi Satış İhalesi.



Kirazlıyayla, Arıkaya, Belevi, Kalınkoz, Gökçeyaka, Güzelyurt, İmamlar,
Akpınar, Elmalı mahallelerine Çok Amaçlı Sosyal Tesis Arıkaya
mahallesine; içerisinde 3 adet hal ve wc bulunan 500m²’lik Kapalı Sosyal
Tesis (Çelik) yapıldı. Belevi mahallesine; 300m²’lik Kapalı Sosyal Tesis
(Çelik)yapıldı. Kalınkoz mahallesine; içerisinde şadırvan ve wc bulunan
900m²’lik Kapalı Sosyal Tesis (Çelik)yapıldı. Kirazlıyayla mahallesine;
içerisinde wc bulunan 270m²’lik Kapalı Sosyal Tesis (Çelik)yapıldı.
Gökçeyaka mahallesine; içerisinde wc bulunan 500m²’lik Kapalı Sosyal
Tesis (Çelik) yapıldı. İmamlar mahallesine; içerisinde muhtarlık odası ve
mutfak bulunan375m²’lik Kapalı Sosyal Tesis (Çelik) yapıldı. Akpınar
mahallesine; 200m²’lik Kapalı Sosyal Tesis (Çelik)yapıldı. Güzelyurt
mahallesine; içerisinde muhtarlık odası, mutfak ve genel wc bulunan
1000m²’lik Kapalı Sosyal Tesis (Çelik)yapıldı.



Elmalı mahallesine park ve muhtarlık binası yapıldı



Elmalı mahallesine çelik çatılı sosyal tesis yapıldı



Ayvacık mahallesine 150 m²’lik çelik çatılı sosyal tesis yapıldı
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Kızılyaka, Çamlıbel, Taşçılar, Kolak, Cumaalanı Mahallesi ve Çameli Canlı
Hayvan Pazarına Çelik Montaj Yapım İşi tamamlandı



Sofular, Taşçılar, Karabayır, Yeşilyayla, Bıçakçı, Ericek ve Kalınkoz
Mahallelerindeki muhtarlık binalarının tamiratı tamamlandı.



Yol kumlama çalışmaları.
Çameli Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire
Başkanlığı koordinesi içerisinde Cevizli Mahallesi Kavaklı mevkii, Cevizli
Şervin mevkii, Yaylapınar mahallesi, Cumaalanı Mahallesi Ova, Yılancı ve
Akçapınar Mevkiileri, İlçemiz Karaman Gölü ve çevresinde bulunan ova
yolları ve Çamlıbel mahallesinde yol kumlama çalışmaları yapıldı.
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Kilitli parke çalışmaları.
Elmalı Mahallesi Cami bahçesi, İlçemiz Akpınar ve Hürriyet Caddeleri,
Cevizli, Bıçakçı, Kolak, Gökçeyaka ve Kalınkoz mahallelerinin belirli
kısımlarına üst yapı çalışması kapsamında kilitli parke çalışmaları yapıldı.



Sarıkavak mahallesine büz çalışması.
Sarıkavak Mahallesindeki su taşkınlarının önüne geçildi. Çameli Belediyesi
ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesi
içerisinde Sarıkavak Mahallesinde Büz Çalışması Yapıldı.
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Şehrimizin fiziki görünümünde en güzeline ulaşmak, daha iyi bir şehir
anlayışınla çalışmak, yol, kaldırım ve yeşil alanların düzenlenmesi ile görsel refah
ve huzurlu bir şehir sağlamak için çalışan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde;
Belediye sınırları içinde imar planı bulunan kısımları 3194 sayılı imar Kanuna ve
3030 sayılı Belediye Tıp imar Yönetmeliği ve 4708 sayılı yapı denetimi kanunu
uyarınca imar uygulamaları, ifraz-tevhit-irtifak hakkı işlemleri, numarataj işlemleri,
kat mülkiyeti işlemleri, kamulaştırma, 18. Madde işlemleri, imar durumu, temel ustu
vizesi, imar durumuna göre inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi işlemleri
yapılmaktadır. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünde yapılan işlemler;
Yapılan İşin Adı
İnşaat Ruhsatları
Yapı Kullanım İzin Belgeleri
İmar durum
İfraz-Tevhid-İrtifak Hakkı
Plan Tadilatı ve Mevzii İmar Planı
Kamulaştırma
Numarataj İşlemleri
Kat Mülkiyeti
Temel Üstü Vizesi

Sayısı
56
29
72
21
3
1
121
6

Toplam
56
29
72
21
3
1
121
6

39

Kültür; bir toplumu diğerlerinden farklı kılan, kimliğini tanınan, geçmişten
geleceğe köprüler kurarak ilerleyen, insanın insana kattığı maddi ve manevi değerler
bütünüdür. Kentte yaşayan insanların yaşam kalitesini, kişisel gelişmişlik düzeyini,
bilgi ve becerilerini, sosyal yaşam standartlarını ve topluluk içinde yaşama bilincini
arttırmak Çameli Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü'nün temel
misyonudur.

Müdürlüğümüz bu misyon doğrultusunda; Çameli ilçesinde yaşayan
insanlara; kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında hizmet vermektedir. Bu
kapsamda; yıl içerisinde tiyatro, seminer, konferans, konser, anma programları,
sportif etkinlikler, önemli gün ve haftalarda vatandaşlarımıza, sivil toplum
kuruluşlarına, esnaflara ve öğrencilerimize yönelik eğitici- öğretici, kurs ve
programlar, anne-çocuk, genç ve yetişkinler için eğitim programları
düzenlemektedir. 2015 yılı içerisinde kültür ve spor festivali, yaz akşamları, sünnet
organizasyonları, ramazan etkinlikleri ve spor müsabakaları gibi geleneksel hale
gelmiş sayısız etkinlik gerçekleştirilmiştir.



Elektrik, su aboneleri mekanları kontrol edildi.
Mekanlarda ki demir kontrolleri yapıldı
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3.1.EVLENDİRME HİZMETLERİ
26/11/2015 tarihi itibari ile evlendirme memurluğu müdürlüğümüz
bünyesinde görevlendirilmiştir. Müdürlüğümüz bünyesinde evlendirme birimimiz
01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında 83 adet evlendirme gerçekleştirilmiştir.
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3.2.SOSYAL HİZMETLER


Spor Malzemesi Hediye Edildi

Çameli Belediyesi Çameli Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne forma ve spor
malzemeleri hediye etti.
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Anadolu Lisesi Spor Kompleksi ve Kütüphane Açıldı

Çameli Anadolu Lisesinde bugün Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediye
Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa projelendirilen "Spor
Kompleksi" ve İstanbul Üsküdar Belediyesince temin edilerek oluşturulan
"Kütüphane" açılışı gerçekleştirildi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Güzelyurt Mahallesi Güzelyurt İlkokulu Bahçesinde de 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramının 96. Yıl Kutlamaları vardı. Çameli Belediyemizin
düzenlemiş olduğu programla 23 Nisanı dolu dolu geçirdi Programda Palyaçolar,
Çocukların pastel renklerle yüz boyamaları, lahmacun ve ayran dağıtımı, Oyun
Parkuru alanı kuruldu. 23 Nisan’ı coşkuyla kutladığı etkinlikte palyaçolar da
yaptıkları gösterilerle çocukları eğlendirdi.
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Çanakkale Gezisi

Çameli Belediyesi, okullarında başarılı olan 46 lise öğrencisi ve 7 öğretmeni bir
devrin battığı bir devrin başladığı Çanakkale’ye götürdü. Öğrenciler Çanakkale
gezisi kapsamında, Türkler’in küllerinden filizlendiği toprakları gördü.



Bisiklet Dağıtımı

Çameli’ndeki bütün okullarda okul birincilerine hediye bisikletlerini almak
için aileleri ile birlikte Çameli Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen törende
Çameli’nde ki Okullardan 22 Okul Birincisi Öğrencilere Başkan ARSLAN
Tarafından Bisiklet hediye edildi.
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Çamelili Hanımlar Toplantısı

Çameli İlçesinde Çameli Belediyesi Çambel Şirketi tarafından Çamelili
kadınlara bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı Çameli Belediye Konferans
Salonunda gerçekleşen toplantıda Proje Uzmanı Pınar Gözde ÜNSALAN ve Aile ve
Evlilik Danışmanı Pınar ÖZMEN 31 Mahalleden gelen toplam 127 bayanın katıldığı
Çameli ’de “Kadın Olmak” adlı konferans düzenlendi.



KOSGEB

Çameli Belediyesi ve KOSGEB işbirliğiyle girişimci adaylara yönelik olarak
4 oturum şeklinde 9 gün boyunca toplamda 70 saat süren ve ücretsiz verilen
uygulamalı girişimcilik eğitimi Çameli Belediyesi Konferans Salonunda
tamamlanmıştır.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Çameli Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşti.



Dikiş Makinesi ve Temindik Malzeme Hediyesi

Halk Eğitim ile ortak hizmet yapılarak hanımlara temrindik malzeme yardımı
3 dikiş makinesi, 1 adet ütü ve kumaşlar hediye edildi.
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Kutlu Doğum Haftası

Çameli Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Belediyemizce
lokma dağıtımı ve Çameli Müftülüğünce Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (S.A.V.), İlahiler, Şiirler ve Menkıbeler
ile anıldı.



Çanakkale Şehitlerini Anmak İçin Şahadet Çorbası Dağıtıldı



Engelliler Meclisi Farkındalık Konseri

Çameli Belediyesi konferans salonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent
Konseyi Engelliler Meclisi Farkındalık Konseri gerçekleştirildi.
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Karkın Şenliği

Kar Şenliğini bu yıl ikinci defa düzenlendi. Gürsu Kargın Yaylası Kar
Şenliğimiz yoğun katılımla gerçekleşti.



Ceviz Fidanı Dağıtımı

Çameli Belediyesi, Çameli Ziraat Odası ve Çameli Sebze ve Meyve
Üreticileri Birliği ile ortaklaşa yapılan protokol ile Çamelili 400 çiftçiye 8.000 adet
ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.
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 EXPO City Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarı
Çameli Belediyesi, Antalya 6.City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri
Fuar’ında stant açtı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN fuarın ilk gününde
standı ziyarete gelen konuklara Çameli ilçesini coğrafyasını, turizmi. Örf ve
adetlerini ve tarım alanındaki faaliyetlerini tanıttı. Çameli İlçesinin meşhur tarım
ürünlerinden olan Çameli Cevizi ve Fasulyesini gelen misafirlere tanıttık ve ikram
edildi Standımızı gezen binlerce misafirlerimize İlçemizi tanıtan tanıtım kitapçıkları,
broşürler ve cd dağıtıldı, stantta yer alan televizyon ekranında Çameli İlçesinin
tanıtımı fuar boyunca gösterildi. Çameli Eko turizm altyapı geliştirme projesi
hakkında gelen misafirlere Çameli’nde yapılacak olan turizm alanında faaliyetler
tanıtıldı.

 Mahallemde İftar Var
Çameli Belediyesi On Bir Ayın Sultanı mübarek Ramazan ayının önem ve
anlamına uygun olarak yaşanması amacıyla ilçe genelinde Belediye olarak her yıl
gerçekleştirdikleri “Mahallemde İftar Var” programı bu yıl 29 programda 31
mahalleyle bir arada yapıldı.
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 Çameli XCM Bisiklet Maraton Yarışı
5 Haziran 2016 tarihinde dağ bisikleti Maraton yarışları Çameli Kupası
yapıldı. Organizasyona yurdumuzun birçok ilinden ve yurtdışından 110 sporcu ve
seyircilerle beraber 1000 kişilik katılım gerçekleşti.
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Çameli Demokrasi ve Cumhuriyet Bisiklet Şöleni

27-28-29-30 Ekim 2016 tarihlerinde Çameli Demokrasi ve Cumhuriyet
Bisiklet Şöleni düzenlendi. Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Trabzon, İzmir, Muğla,
Bodrum, İstanbul, Antalya, Aydın, Karşıyaka, Bornova, Alanya, Mersin, Burdur,
Denizli, Fethiye, Dalaman, Ortaca, İzmit, Ankara İl ve İlçelerinden toplamında 500
kişilik katılım sağlandı.



Pamukkale Üniversitesi Çameli Günleri Köşesi Açıldı

23-25 Kasım 2016 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Kültür
Merkezinde kurulan Çameli Belediyesi tanıtım günlerinde stant açtı. Çameli
ilçemizin bütün değerlerinin ortaya konduğu tanıtım günlerinde belediyemiz
tarafından açılan standı beğeniyle gezildi. El emeği göz nuru eserler büyük ilgi
görürken yine Belediye Halk eğitim Merkezi iş birliğinde açılan kurslarda yapılan
ürünlerde göz kamaştırdı.
İlçemizin tarımından turizmine Çameli dağcılık tanıtımlarından yöresel ürünlerine
kültüründen sanatına kadar birçok ürün yer aldı.
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Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 2. Akdeniz
Belediyecilik Proje Yarışması Üçüncülüğü

Akdeniz Belediyeler birliği tarafından ikincisi düzenlenen Akdeniz
Belediyecilik Proje Yarışması ödül töreni Antalya Kepez Mimar Sinan Kongre ve
Sergi Merkezinde gerçekleşti. Belediyemiz Sosyal ve Kültürel Belediyecilik
uygulamaları kategorisinde Yaylacık Dağı Yamaç Paraşütü Pisti Projesi ile ödül
sahibi oldu.
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Jeep Safarileri Düzenlendi

Belediyemiz Turizm Danışmanı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda
Fethiye, Ölüdeniz, Dalyan bölgelerinde tur acenteleri ile görüşmeler yapılarak
ilçemize Köy ve Kültür turları düzenlenmeye başlandı. Bu çalışmalar sonucunda on
beşin üzerinde tur ofislerinde Çameli turları satılmaya başlandı. İlçemize gelen
11.035 yerli-yabancı turist ile birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinden 2.300 yabancı
turist jeepler ile ilçemizi ziyaret etti.



Çameli Belediyesi Gençlik Futbol Turnuvaları

2016 yılında Belediye tarafından Çameli merkezindeki halı sahanın tüm
bakımları yapılmıştır. Çameli ilçesine bağlı mahalleler arasında düzenlenen futbol
turnuvasında tüm bölge gençlerinin birbirlerini tanıması, dostluk ve spor ahlakının
pekiştirilmesi sağlanmıştır.
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 Çameli Belediyesi Gençlik Voleybol Turnuvaları
20 Mayıs 2016 Günü saat 13.30’da Çameli Belediyesinin organize ettiği
Voleybol Turnuvası için kura çekimi Çameli Belediyesi Konferans Salonunda
yapıldı. Kalınkoz Y.R.D, Çameli Ç.P.L, Önder Hoca, İlçe Milli Eğitim, Kalınkoz2,
Akkanlar Kuyumculuk, Efem Butik, Arçelik, Çameli Belediyesi, Yediveren,
Osmanlı, Türk Tarım, Müftülük, Güzelyurt, G.U.P ve Orman İşletme Takımları
katıldı.



Sonbahar Bisiklet Etkinliği

27-28 Kasım 2016 tarihlerinde Denizli Pamukkale Üniversitesi öğrencileri ve
Ortaca Hürpedal Bisiklet Grubunun katılımıyla Sonbahar Bisiklet Etkinliği yapıldı.
Arıkaya, Gürsu, Elmalı, Emecik Kanyonu güzergâhı kullanıldı ve yaklaşık 150
kişilik bir katılım sağlandı.



Aşure Ekinliği

Çameli Belediyesi’nin Muharrem Ayı nedeniyle düzenlediği aşure etkinliği,
İlçedeki birlik, beraberlik, paylaşım ve hoşgörü duygularını pekiştirmeye vesile
oldu. Çameli Kapalı Pazar Yeri Girişinde açılan stantta aşure etkinliğine Çameli
Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN, Belediye Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarları,
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Sabah Çelenk sunma töreninden sonra Çameli Belediye Konferans
Salonunda saat 14.30’da başlayan etkinliklere Çameli Kaymakamı Şeref
ALBAYRAK, Çameli Belediye Başkan Yardımcısı Atila AYDIN Çameli İlçe Milli
Eğitim Müdürü Murat UZUN, Çameli’ndeki daire amirleri, Protokol Üyeleri ve
Öğretmenler katıldı. Program Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Türk Milli Eğitimine
hizmet verip ebediyete intikal etmiş ve şehit öğretmenlerimize manevi huzurunda
saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Öğretmenler Günü’nün anlam ve önemini
belirten konuşmasını İlçe Eğitim Müdürü Murat UZUN yaptı. Program, Öğretmen
Marşının okunması, Öğretmenler Günü ile ilgili slayt ve video sunumu ile devam
etti.
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı Çameli
Belediyesi çay bahçesinde 19 İlçe Belediye Başkanları ve Meclis Üyelerin
katılımlarıyla gerçekleşti. Toplantıda Çameli Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN
konuklara Çameli'nin ürünleri olan Çameli cevizi, kirazı ikram etti.
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 Asker Eğlencesi
Çameli merkez ve mahallerinde askere gidecek gençler toplu olarak vatan
hizmetini yapmaya uğurlanmıştır. Çameli Belediyesi'nin hazırladığı bir eğlence
organizasyonu ile bir araya gelerek birbirlerini tanıma, dostluk, birlik ve beraberliğin
öne çıktığı bir etkinlik ile 100 genç askere gönderilmiştir.
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 Güreş Etkinliği
13 Haziran 2016 tarihinde yapılan Geleneksel III. İmamlar Saray Yıkığı Yağlı
Pehlivan Güreşleri yaklaşık 350 tane güreşçimizin katılımıyla gerçekleşmiştir.
Çevre ilçelerden gelen misafirler ve Çameli halkının yoğun ilgi gösterdiği yağlı
pehlivan güreşleri, bölgede en kalabalık katılımı gerçekleştirerek gurur kaynağı
olmuştur.

 TRT Haber Canlı Yayınında Çameli Tanıtımı Yapıldı
19 Ekim 2016 Çarşamba günü TRT Haber Kanalı Haber Kuşağı Programında
saat 08.00-08.30 arasında Çameli Paşa Deresinde canlı yayın yapıldı. Canlı yayın
konuğu Çameli Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN İlçemizdeki turizm, tarım ve
gelişmeler hakkında bilgi verdi.
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Kadınlara Yönelik Tarama Testi:

Çameli Belediyesi 2016 yılında kadınlara yönelik faaliyetlerine sağlık
konusunda devam etmiştir. Çameli’li 40-69 yaş arasındaki bayanları Denizli Kanser
Erken Teşhis Eğitim Merkezi'ne (KETEM) götürerek kanser konusunda
bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.

 Belediye Piknik Organizasyonu
29 Mayıs 2016 tarihinde Çameli Belediyesi ailesi piknikte buluştu. Çeşitli
noktalardan kaldırılan otobüslerle piknik alanına getirilen personel ve aileler Çameli
yörük oturağında bir araya geldiler. Doğanın ve yeşilin ortasında gerçekleştirilen
piknik etkinliğinde Çameli Belediyesi personeli ve aileleri eğlenceli anlar yaşadı.

z
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3.3. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİ
Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi aynı
birim teşkilat üzerinden aynı teknolojik bilgi donanım ve personel ile
yürütülmektedir. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Birimi, Belediyemiz tarafından
yapılan hizmet ve projelerden vatandaşlarımızın zamanında doğru bilgilendirilmeleri
konusunda önemli bir görev üstlenmiştir. Hizmeti üretmek yeterli değil, bu hizmeti
vatandaşlara zamanında ve doğru bir şekilde iletmek için güçlü bir iletişim
köprüsünün kurulması da gereklidir. Hizmet ve projelerin kamuoyuna duyurulup
tanıtılması amacıyla her türlü kitle iletişim kaynaklarından etkin biçimde
yararlanmak müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır. Müdürlük,
ilgili belediye kanunu gereğince yasadan kaynaklı yetkileri, kendisine yüklenmiş
sorumluluklar çerçevesinde ve amaca hizmet edecek şekilde kullanılmaktadır:
















Ulusal ve Yerel basında Çameli Belediyesine ait görsel basında çıkan
haberlerin ve gazetelerin arşivlenip saklanması.
Çameli Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Çameli ilçe sınırları
içinde yapmış olduğu çalışmaları görüntülemek.
Çameli Belediyesine ait olan görsel haberlerin gazetelere aktarılması,
gazetenin alınıp Çameli ilçesindeki devlet kurumlarına ve 31 mahalle
muhtarlarına dağıtılması.
İlçemizde olan haberlerin kamerayla görüntülenerek transfer yoluyla ulusal
ve yerel televizyonlara aktarılarak yayınlanmasını sağlamak.
Çameli Belediyesi web sitesini güncelleyerek vatandaşları ilçemizde yapılan
faaliyetleri ve haberleri aktarmak.
Çameli Belediyesi güncel haberleri 2016 yılı toplam 1280 adet belediye
haberi hazırlanıp yayınlanmıştır.
Çameli İlçesi ile ilgili haberler 2016 yılı itibari ile 4440 adet haber hazırlanıp
yapılmıştır.
Genel Toplamda 2016 yılı itibari ile 5720 adet haber yapılmıştır.
Denizli'de faaliyet gösteren 5 adet günlük çıkan gazete alınmakta ve Çameli
ilçesi ile çıkan haberler arşive konulmaktadır.
Batı Haber Çameli Gazetesi alımı yapılmakta 31 Mahalle'ye eşit olmak üzere
ve Kamu Kuruluş ve Resmi kurumlara dağıtımı yapılmaktadır.
Haftalık yapmış olduğumuz çalışmaları aylık faaliyet raporu olarak
hazırlanıp Başkanlığa sunulmakta ve arşivde saklanmaktadır.
Havadis Gazetesi 2 hafta bir alımı yapılmakta 31 Mahalle Muhtarına eşit
olarak dağıtımı yapılmaktadır.
Sosyal Medya Hesaplarından Çameli Belediyesi hakkında çıkan haberler
takip edilmekte doğrulayıcı olmayan haberler hakkında kişi ve kişilerle
irtibata geçilip tekzip ( doğrulayıcı haberin tekrardan yazılması )
sağlanmıştır.
Başkanlığın hafta sonu faaliyetleri ve gezi programları takip edilerek sosyal
medya hesabından ve yerel gazetelere haberleri aktarılmıştır.

60












Başkanın Faaliyetleri ve çalışmaları Yerel Basınla paylaşılması sağlandı.
Belediye haberleri fotoğraf makinesi ve video kamera kaydı yapılarak
haberler yapılmaktadır.
Belediyeye ait sosyal medya hesaplarının ve web sayfasının güncellenmesi
ve geliştirilmesi yapılmaktadır.
Belediyemizdeki tüm birimlerin yaptığı çalışmaların basın aracılığı ile
kamuoyuna yansıtılması, basın kuruluşları ve diğer kurum, kuruluş ya da
kişilere, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bilgilerin aktarılması,
etkinliklerin daha çok kişiye duyurulması ve etkinliklere katılımın
arttırılması amacıyla toplu mesaj gönderimlerinin yapılması birimimiz
tarafından yapılmaktadır.
Yerel medyada yayınlanan haber, köşe yazısı ve eleştiriler, günlük olarak
takip edilmektedir.
Türkiye genelinde yayın yapan ve bölge haberleri sayfası bulunan Anadolu
Ajansı, TRT, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Show Haber
Ajansına görüntü, haber ve fotoğraflar internet üzerinden gönderilmekte ve
çıkan haberler takip edilmektedir.
Etkinliklerimize tüm basın kuruluşlarının temsilcileri çağrılmakta, katılımın
olmadığı basın kuruluşlarına haber bülteniyle birlikte fotoğraf ve kamera
görüntüsü servisi yapılmaktadır.
Müdürlüğümüzün Bünyesindeki iki adet personelimizde İhlas Haber Ajansı,
Anadolu Ajansı ,Yerel Basın ve Ulusal Gazetelerin Çameli Temsilciliği
bulunmakta olup , Foto Muhabir elamanımızın Anadolu Ajansı muhabirliğin
üyeliğine kabulü Aralık 2016 itibari ile onaylanmıştır.

Sosyal medya adreslerimizde ki takipçi sayısı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Çameli Belediyesi: 4.900
Çameli Belediyesi: 4.800
Çameli Belediyesi Grup Sayfası: 8.800
Çameli Belediye Başkanlığı: 6.680
Çameli Belediyesi Twittet: 1.800
Çameli Belediyesi İnstagram: 2.800
Çameli Haber Grup Sayfası: 20.013
Çameli Haber Sayfası: 9.980
Çameli Belediyesi Swarm: 1100

Toplamda Çameli Belediyesi’nin sayfalarını takip eden kişi sayısı 60.873,
internet ve sosyal medya haberlerinin günlük erişim okunma sayısı 200.000 –
300.000 arasındadır.
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Çameli Belediyesi ve Çameli İlçesi ile İlgili Haberler
Yerel Kanallar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pamukkale TV
Deha TV
Fethiye TV
Kanal1
TRT TV
Ege TV

Ulusal Kanallar
TRT 1, Ana Haber Bülteni, TRT Haber, Show TV kanalları ile Çameli Belediyesinin
Haberleri milyonlara ulaşmaktadır. Basın Yayın Birimi Anadolu Ajansı, İhlas Haber
Ajansı, Denizli Gazeteciler Cemiyeti, İnternet Medyası Gazeteciler Derneği üyesidir.
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ÇAMELİNİN YEREL DERGİ VE GAZETELERDE ÇIKAN HABERLERİ
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Çameli İlçesinde Yapılan Etkinliklerden Bazı Resimler
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Birimimiz, Belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümenin toplanması,
ayrıca karar organlarının birbirleri ile Belediye Başkanı ve Belediyenin diğer birimleri ile
olan iletişimin düzenli işleyişini sağlar.

MECLİS İŞLEMLERİ
Belediyenin en yüksek organı olan Meclis çalışmalarının yürütülmesine esas;
gündemin hazırlanması, üyelere tebliği, toplantılara katılması, toplantı esnasında alınan CD
görüntüleri ve notların doküman edilerek kararların yazımı, imzaların alınması,
Kaymakamlık Makamına gönderilmesi, alınan kararların konularına göre ilgili birimlere
gönderilmesi, konularını içeren Meclis dosyasının tanzimi, Meclis faaliyet ve yazışmalarını
içeren dosyalarda arşivlenmesini yürütür. Ayrıca, Meclis ile ilgili gündem, alınan
kararların özetleri, meclis toplantılarına ait tutanaklar Belediyemiz web sayfasında
yayınlatılmaktadır. Belediye Meclisimiz 11 Belediye Meclis üyesi ve Belediye
Başkanından oluşmaktadır.
30 Mart 2014 Yerel Yönetimler seçimlerinden sonra Belediye Meclis üyelerinin 9'u Adalet
ve Kalkınma Partisinden, 2'si Cumhuriyet Halk Partisinden seçilmiştir. 5393 Sayılı
Yasanın 19. Maddesi gereğince Belediye Meclisimiz yasa ve yönetmelik hükümlerine
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uygun olarak Nisan Ayı birleşiminde 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili, 2'si asil 2'si yedek
olmak üzere Meclis Divan Katibi ve 6 ihtisas komisyonunu seçimle belirlenmiştir.
Meclisimizce seçilen ihtisas Komisyonları; İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu,
Emlak İstimlak ve Gayrimenkulleri Değerlendirme Komisyonu, Tarım Hayvancılık ve
Ziraat Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür Sanat Turizm ve Eğitim Komisyonu
bulunmaktadır.
Meclisimizce 01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında 5393 Sayılı
Belediye Kanununun Meclis Toplantısı Başlıklı 20. Maddesi uyarınca her ayın ilk haftası
ve ilgili Kanunun 64. maddesi ile Mayıs ayı toplantısında 2016 yılına ait Kesin Hesabının
Kabulünün yapılması işin 2 oturum, ilgili Kanunun 61.maddesi ile Analitik Bütçe
sistemine göre Ekim ayı toplantısında 2017 yılına ait Bütçenin kabulünün yapılması ile 2
oturum yapılmıştır. Belediye Meclisimizce 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine eklenen
fıkra uyarınca Aralık ayında 1 Olağanüstü Meclis Toplantısı yapılmıştır. Belediye
Meclisimiz yıl içerisinde 23 kez toplanmış ve yukarıda bahsedildiği üzere bahse konu 188
adet kararın yürütümü birimimizce sağlanmıştır.


Meclis toplantılarından kareler.

ENCÜMEN İŞLEMLERİ
Birimimizce; Encümen toplantıları ile ilgili, Encümen hazırlık dosyasının
tekemmülü, Encümen kararlarının yazımı, üyelerin imzalarının alınması, ilgili birimlere
tebliği, Encümen karar defterinin tutulması ve imzalarının alınması ve ilgili kararların
asılları ve eklerinin arşivlenmesi yapılmaktadır.
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Belediye Encümeni; Belediye Başkanının Başkanlığında, katılamadığı toplantılarda
ise görevlendirdiği Başkan Yardımcısı Başkanlığında bir yıllık süre ile Belediye
Meclisince seçilen 2 Meclis üyesi ve Belediye Başkanının birim amirlerinden atadığı Yazı
işleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürü olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır.
Belediye Encümeni Başkanlıkta hazırlanan gündem doğrultusunda her hafta çarşamba
günleri toplanmakta ayrıca ihtiyaç duyulması durumunda her zaman toplanabilmektedir.
Belediye Encümeni 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinde Kanunla verilen
görevlerin yanında diğer kanunlarda Belediye Encümenine verilen görevleri yerine
getirmektedir.
Belediye Encümenimiz 2016 yılında;














Stratejik plan ve yıllık çalışma program ile bütçe ve kesin hesap konusunda
incelemeler yapmış ve bu hususta Belediye Meclisine görüş bildirmiştir.
Yıllık çalışma programlarında bulunan hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi için
öngörülen kamulaştırma kararlarını belediye bütçesi de göz önünde bulundurularak
almıştır.
Ödenek yetersizliğinden dolayı belediye bütçesinde fonksiyonel sınıflandırmanın
ikinci düzeyleri arasında ve yedek ödenek tertibinden ihtiyaç duyulan ödeneklere
aktarmalar yapılmıştır.
Belediyemiz taşınmazlarına ilişkin kira artışları tüketici fiyat endeksine göre
yapılmıştır.
İmar Kanununun 18. maddesine göre belirlenen düzenleme sahaları kararlarını
almış ve yapılan planlara ilişkin itirazlar detayları ile incelenerek
sonuçlandırılmıştır.
İmar Kanununa dayalı olarak yola terk, yoldan ihdas, tevhit (birleştirme) ve ifraz
(ayırma) işlemleri ile irtifak hakkı tesisi kararlarını (Çameli Belediyesi 3030 Sayılı
Kanun kapsamı dışında kalan Belediyeler tip) İmar Yönetmeliği ve ilgili
mevzuatlar göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
İmar Kanununun 18-33. maddesine tabi alanlarda vatandaşlardan gelen muvakkat
(geçici) inşaat talepleri bölgenin özelliği ve imar programları göz önünde
bulundurularak karara bağlanmıştır.
Belediyemizin hissedar olduğu arsalar hisse oranları ve imar durumları göz önünde
bulundurularak satışına karar verilmiştir. İlçemiz sınırları içinde tehlike arz eden
yapılara düzenlenen Fen Heyeti Raporu doğrultusunda yıkım kararları veya
onarılma kararları alınmıştır.
İmar Kanununun 32. Maddesine göre ruhsatsız inşa faaliyetlere ilişkin yıkım
kararları alınmıştır. Ruhsat alınmadan projesine uygun olarak başlanan inşa
faaliyetlerin ruhsata bağlanmaları için imar Kanununun 42. Maddesine göre idari
Para Cezaları verilmiştir.
İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğine aykırı olarak ruhsatsız açılan işyerleri
hakkında kapatma kararları alınmıştır.
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Umuma açık işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri yeniden belirlenmiştir. Umuma
açık işyerlerinde 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa aykırı olarak
çalışan işyerlerine idari para cezası verilmiştir.
2886 Sayılı Yasaya göre yapılan ihalelerde ihale Komisyonu Encümen olduğundan
belediyemiz mülklerinin kiralanmasına ilişkin ihaleler yapılmıştır.
ENCÜMENİMİZİN 01.01.2016 VE 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI
TOPLANTI DÖKÜMÜ
TOPLANTI DÖNEMİ

KARAR SAYISI

OCAK DÖNEMİ

7

ŞUBAT DÖNEMİ
MART DÖNEMİ
NİSAN DÖNEMİ
MAYIS DÖNEMİ
HAZİRAN
DÖNEMİ
TEMMUZ
DÖNEMİ
AĞUSTOS
DÖNEMİ
EYLÜL DÖNEMİ
EKİM DÖNEMİ
KASIM DÖNEMİ
ARALIK DÖNEMİ

12
13
11
12
16
16
7
14
21
28
19

Belediye Encümenimiz yılı içerisinde 63 oturum yaparak 176 adet karar alınmıştır.
GELEN EVRAK İŞLEMLERİ
Belediyemize posta ve zimmetle gelen resmi ve özel evraklar teslim alındıktan
sonra, incelenip ilgili birimlere havaleleri yapılıp, kayda alınarak, yine ilgili birimlerine
zimmetle teslim edilmiştir. Yazı işlerine ait olan evraklar ve ilgili cevap yazıları
Müdürlüğümüze ait arşivimize konulmaktadır.
2016 yılında 4616 adet gelen evrak kaydı yapılmış ve ilgili servislere zimmetli
olarak gönderilmiştir.
GİDEN EVRAK İŞLEMLERİ
Belediye Başkanlığı adı altında Yazı İşleri ve diğer birimlere ait yazılar özel veya
resmi kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere Giden Evrak ve zimmet defterine ilgili
birimleri de belirterek işlenerek, numara verildikten sonra, posta ile veya elden dağıtıcılarla
ilgilisine ulaştırılmaktadır. Ayrıca Başkanlık Makamı tarafından ilgili birimlere gönderilen
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yazılar, Kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişi ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar ile,
Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından gönderilen evrak suretleri ilgili dosyalarına konularak
arşivlenmektedir.
2016 yılında 723 adet evrak kaydı yapılmış ve ilgili servislere evrak çıkış numarası
verilmiştir

.
2016 yılında Belediyemiz Teşkilatı ihdas edilen Yeni Norm Kadroya göre Belediye
Teşkilat şeması yeniden düzenlenmiş ve bununla ilgili Çameli Belediyesi birimlerinin
kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve
yürütülmesi için Belediye Teşkilat yönetmeliği Belediye Meclisimizin 04.08.2015 tarih ve
74 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesine göre Belediye Meclisimizin
04.08.2015 ve 75 sayılı kararı ile insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün Görev ve
Çalışma Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 2670 sayılı
Kanunla değişik 55 inci maddesine dayanılarak; 21/02/1983 tarih ve 83/6061 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin
Genel Yönetmeliğin 33'üncü maddesi uyarınca düzenlenen Çameli Belediyesi Aday
Memurları Yetiştirme Yönetmeliği Belediye Meclisimizin tarih ve 116 sayılı kararı ile
yürürlüğe girmiştir.
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14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi
uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesine göre
Disiplin Amirleri Yönetmeliği Belediye Meclisimizin 08.09.2015 tarih ve 114 sayılı kararı
ile yürürlüğe girmiştir. Belediyemizin misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri
çerçevesinde sorumluluklarında bulunan görevleri kalite, etkinlik, verimlilik, şeffaflık,
sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler vererek sunan personel
yetiştirmek amacıyla, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükte bulunan Toplu İş
Sözleşmesi vb. sözleşme hükümleri uyarınca düzenlenen Çameli Belediyesi Hizmet içi
Eğitim Yönetmeliği Belediye Meclisimizin tarih ve 115 sayılı kararı ile yürürlüğe
girmiştir.
Çameli Belediyesinde memur ve sözleşmeli çalışanlar ile orta ve üst düzey yönetici
personelin iş verimliliğini artırmak ve sürdürebilmek için performans ölçme ve
değerlendirme sisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla, 24.12.2003 tarih ve 25326
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu", 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren "5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18-a ve 38-b maddeleri" ile 5393 sayılı
Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin Üçüncü Fıkrası gereğince hazırlanan "Tam Zamanlı
Olarak Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele ilişkin Hizmet Sözleşmeleri" ve Maliye
Bakanlığı tarafından yayınlanan iç Kontrol Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uyarınca düzenlenen "Çameli Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel için Performans
Değerlendirme Yönetmeliği Belediye Meclisimizin 08.10.2015 tarih ve 127 sayılı kararı ile
yürürlüğe girmiştir.
İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından 10 Nisan 2015 tarih ve
28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare
Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
ilişkin Yönetmeliğine göre 31.12.2016 tarihi itibariyle;

Memur Norm Kadro Sayısı
Dolu Memur Kadro Sayısı

117
13

Sözleşmeli Personel Sayısı

13

Boş Memur Kadro Sayısı

91

Belediyemizde Norm Kadro ile ilgili yönetmeliğe göre kadrolu işçi sayısı 59'dur.
31.12.2016 tarihi itibariyle Belediyemizde çalışan işçi sayımız;
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Kadrolu İşçi Norm Kadro Sayısı
Dolu Kadrolu İşçi Sayısı
Boş Kadrolu İşçi Sayısı
Engeli İşçi Sayısı

59
5
54
-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı
Devlet memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu,
506 Sayılı Sosyal Sigortalar kanunu, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
kanununa göre yapılmış bulunan Mer'i Toplu İş Sözleşmesi bu konulara ek kanunlar,
yönetmelikler, tüzükler ve çalışma hayatımızı düzenleyen diğer kanunların Belediyelere
vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde Belediye Başkanımızın direktifleriyle Belediyemizde
görev yapan memur ve işçilerimizin kazanılmış kadro ve özlük hakları korunmuştur.
BELEDİYE PERSONELİMİZ
Belediyemizde 31/12/2016 tarihi itibariyle 13 adet memur 5 adet kadrolu işçi 13
tam zamanlı sözleşmeli memur olmak üzere toplam 31 personel ile hizmet vermektedir.
ÇAMELİ BELEDİYESİ NORMAL KADRO YAPISI
İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından 10 Nisan 2015 tarih ve
28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare
Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
ilişkin Yönetmeliğin 1. maddesine göre "22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve
Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "2010" ibaresi
"2013" olarak değiştirilmiştir."
Yönetmeliğe göre; 6360 Sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir İlçe Belediyesi
olduğumuzdan, C-5 Grubundaki ilçe belediyeler içerisinde sanayi - ticaret ve turizm
niteliklerine sahip olmasından dolayı üç üst nüfus grubuna çıkarılmış olup;
Buna göre; C-5 Grubundaki Norm Kadroya göre yeniden düzenleme yapılmıştır.
Belediyemiz hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve halkın memnuniyetlerinin
kazanılmasında büyük fedakârlıklar yapmış olan, yetersiz mevcuduyla yetmeye çalışan
memur kadromuz 23 personelden oluşur.
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|Hizmet Sınıfı
Genel Idari Hizmetleri
Teknik Hizmetler
Avukatlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
|Yardımcı Hizmetler

Memur
11
1
-

Tam Zamanlı Sözleşmeli
6
-

YILLIK İZİNLER
01.01.2016 tarihi itibariyle Belediyemizde çalışmakta olan memurlarımızın hizmet
yıllarına göre durumları değerlendirilerek, 2016 yılında 657 Sayılı Devlet memurları
kanununun 102. ve 103. maddelerine göre amirlerin uygun gördükleri tarihlerde
memurlarımıza yıllık izinleri kullandırılmıştır.
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL DURUMU
2016 yılında 13 adet Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapmaktadır. 7
ekonomist, 1 Peyzaj Mimarı, 1 Mimar, 2 Teknisyen ve 2 Tekniker.
İŞÇİ DURUMU
Belediyemize hizmetler kazandırmakta en büyük neferliği yapmakta olan, kar, kış,
yağmur, çamur, sıcak, soğuk, gece veya gündüz demeden çalışan ve verilen emirleri
uygulayan fedakar, güvenilir, başarılı işçilerimizin kadro dağılımı ; 5 adet Daimi işçimiz
bulunmaktadır. 14/07/2016 tarihinde 2 tane işçimiz emekliye ayrıldı, 14/11/2016 tarihinde
de bir işçimiz kendi isteği ile istifa etti.
ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİLER
4857 Sayılı İş Kanununun 30. maddesi kapsamına giren kamu yerlerinde engelli ve
eski hükümlü işçi çalıştırılmamaktadır.
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Zabıta Müdürlüğü olarak kurum içi - kurum dışından gelen tüm yazışma
evraklarının kontrolü, kabulü ve dağılımı sağlanarak geri dönüş yapılmaktadır. 2016 yılı
içerisinde 781 adet gelen evrak olup, 665 adet evrak çıkışı olmuştur.
Zabıta Müdürlüğünün bünyesinde; 1 Zabıta Müdürü, 1 Zabıta Komiser Yardımcısı,
1 Zabıta Memur ve 2 hizmet alımı personel olmak üzere toplam 5 personel görev
yapmaktadır.
İşyeri Ruhsat İşlemleri
Müdürlüğümüz tarafından görev, yetki ve sorumluluğumuz dahilinde, işyeri açma
ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlandırılmak suretiyle
kayıt altına alınması, kayıt dışı faaliyetlerin sonlandırılması, çevre ve gürültü kirliliğinin
önlenmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır. 2016 yılı içerisinde kişilerin toplu olarak
eğlendiği, dinlendiği, konakladığı umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gıda ve gıda
katkı maddelerinin üretildiği satış ve toplu tüketiminin yapıldığı, depolandığı sıhhi ve gayri
sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırma ve denetim işlemlerine devam edilmiştir.
Ayrıca ruhsat işlemleri sürecinde vatandaşlarımızın ruhsat talepleri işyerlerinde
mahallen yapılan kontroller neticesinde değerlendirilmiş; mezkur kanun ve yönetmeliğe
uygun şekilde işyerlerini düzenleyen ve işyerlerinde aranan genel ve asgari şartları
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sağlayan işyerlerinin faaliyet göstermesi uygun görülerek ruhsat tanzim işlemleri
yapılmıştır.
Çameli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce 2016 yılında;
 21 adet Sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı,
 1 adet 2. Sınıf GSM ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı,
 7 adet 3. sınıf GSM ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı
 6 adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri işyeri açma ve çalışma ruhsatı, olmak
üzere 35 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. 2016 yılı içerisinde
toplam 13.831,00 TL işyeri ruhsat Harcı alınmıştır.
Pazaryeri İşlemleri
Belediyemiz sınırları içerisinde ilçemizde kurulan Merkez Pazaryeri, Kalınkoz
Mahallesi Pazaryeri ve Güzelyurt Mahallesi Pazaryeri olmak üzere toplam 3 adet
pazaryerimiz vardır. Zabıta Müdürlüğü olarak semt pazarlarındaki esnafların denetim ve
kontrolü, tahsilatlarının takibinin yapılması ayrıca, işyerleri önüne Belediyemiz izniyle
işgaliye koyan işyeri ilgililerinin işgaliye ücretlerini ödemeleri sağlanmakta, gerekli
işlemlerin takibi yapılmaktadır.
2016 yılı içerisinde 92.564,00 TL pazaryeri işgaliye harcı,
Ölçüler ve Ayar İşlemleri
Acıpayam Belediyesi Ölçüler ve Ayar Memurluğu tarafından ölçü ve tartı
aletlerinin muayenesi ile ilgili müracaatlar ve şikayetler değerlendirilerek gerekli kontroller
yapılmıştır. Müdürlüğümüze 101 adet terazi muayene müracaatı yapılmıştır. 2016 yılı
içinde 152 adet ölçü-tartı aleti kontrol edilmiştir. Bunun haricinde muhtelif zamanlarda
semt pazarlarında 25 ölçü-tartı aleti kontrol edilerek toplamda 177 adet ölçü ve tartı aleti
kontrol edilmiştir. Ölçü ve Tartı aletleri muayene harcı olarak 3.407,00 tl tahsilat
yapılmıştır.

2016 Yılı İşyerleri Denetimi
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Denetim İşlemleri 2016 yılında Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan umuma
açık iş yerleri, gıda ve gıda katkı maddelerinin üretildiği satış ve toplu tüketiminin
yapıldığı, depolandığı sıhhi ve gayri sıhhi iş yerleri hem rutin denetimle hem de şikayetler
doğrultusunda titizlikle denetlenmiş, noksanlıkları tespit edilen işyerlerine süre verilerek
eksikliklerin giderilmesi sağlanmış olup, yıl içerisinde toplam 377 adet işyeri
denetlenmiştir.
Belediyemiz sınırlarında bulunan işletmelere fiyat etiketi, işyeri mevzuatı yönünden
gerekli denetimler hassasiyetle sürdürülmektedir. Bakkallar, kantinler, fırınlar ve
kahvehanelere yapılan denetimlerde işyeri mevzuatına uygun olmayan işletme sahipleri
uyarılarak gerekli işlemler yapılmıştır.

75

Çameli Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğünde 1 Asıl Müdür görev yapmaktadır.
Muhtarların mahalleleri ile ilgili sorunlarının en kısa sürede çözümü için taleplerini ilgili
birimlere iletmek ve sonucundan Muhtarlara bilgi vermek için kurulan müdürlüğün
görevleri;





İl Mahalli idareler Müdürlüğünden istenilen gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak
üzere alt yapı oluşturup veri hazırlamak ve kayıt altında bulundurmak,
Elektronik ortamda gelen talepleri sisteme kaydetmek,
Elektronik ortamda ve şahsi olarak yapılan müracaatları 15 gün içerisinde
cevaplamak,
Sistem üzerinden üç ayda bir rapor hazırlamak, hazırlanamayan raporların
nedenlerini yine sistem üzerinden bildirmektir.
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Müdürlüğümüz tarafından yerine getirdiğimiz hizmetler şunlardır:










Belediyemizin bütün tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılması,
Emlak vergilerinin ve Çevre Temizlik vergilerinin Tahakkuk tahsilatının yapılması,
İş makinesi, Otobüs işletme hasılatı ve diğer gelirlerin tahakkuk ve tahsilatı
yapılması,
Halkımızın gayrimenkul alım satım işlemleriyle ilgili Tapu Müdürlüğüne gerekli
yazışmaların yapılması,
Halkımızın yeni aldıkları gayrimenkullerle ilgili gerekli beyannameler servisimizde
doldurularak kabul edilmesi,
Birimimizle ilgili resmi yazıların cevaplandırılması işlemleri yapılması,
Belediyemize Bağlı diğer birimlerle ilgili tahakkuku yapılan alacakların tahsilatının
yapılması,
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Derneğinden istenen Emlak Beyan Değeri
yazılarının hazırlanması,
Alacaklarımızla ilgili tahsilat sürecinde Belediye Başkanı'nın bilgi ve talimatıyla
Belediye Avukatlarıyla uyum içinde icra dosyası açtırılıp takibinin yapılması.

2016 yılında;





2886 D.İ.K göre ihale ve sözleşme yapıldı(300 adet)
Asliye, sulh hukuk ve icra mahkemesinden gelen yazılara cevap verildi
Dükkan sözleşme devirleri gerçekleştirildi(4adet)
Sulama suyu tahakkukları oluşturuldu(3000adet)
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Sicil güncellemesi, arsa, arazi bina güncelleme çalışmaları yapıldı
Tapu devri ve tapu alımı gerçekleştirildi(10adet)
Kıymet takdir ve uzlaşma komisyonu oluşturuldu
Milli Eğitim Bakanlığına taşımaz tahsisi yapıldı (131 ada 29 parsel)
Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğüne Taşkın koruma
inşaatı nedeniyle kamulaşma kararı onaylandı(Çameli İmamlar 166-14 ve 139-4
Değirmendere ve kapız Dereleri)
Hayri Dev Kültür Merkezi yapılması ile Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsis
yapıldı(Yenimahalle 561 ada 1 parsel)
SYDV gelen evraklara cevap verildi
Vatandaşların dilekçelerine cevap verildi
2017 mali yılı bütçesi hazırlandı
Kent Bilgi Sistemi çalışması yapıldı

2016 yılı içerisinde tahsisi alınan taşınmazlar;



Gökçeyaka Mahallesi, 177 ada 5 parsel
Cumaalanı Mahallesi, 282 ada 5 parsel

2016 yılı içerisinde tahsisi verilen taşınmazlar;




Kirazlıyayla Mahallesi, 421 ada 2 parsel
Yenimahalle, 561 ada 1 parsel
Çalışmalarını Belediyecilik hizmetlerini her yönüyle zamanın şartlarına
uyarlamak hedefiyle sürdüren Çameli Belediyesi, Kent Bilgi Sistemi’ne (Coğrafi
Bilgi Sistemi) geçiş için çalışmalara başladı. Oluşturulan 6 kişilik ekip, ellerindeki
sahada çalışarak sokak, cadde ve numarataj fotoğraflandırması yaptı.
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PARK ve BAHÇE




2016 yılı içerisinde Fethiye-Çameli Karayolu Orta refüj peyzaj çalışmaları
tamamlandı.
31 mahallede bulunan Çocuk oyun parklarında tadilat ve tamirat işlemleri yapıldı.
Elmalı Park ve Cumaalanı park yapımı tamamlandı.

SULAMA





Belediye Parkı
Şehit Er Ali Akyol Parkı
Paşa Deresi Piknik alanı
Çameli-Fethiye Karayolu refüj çalışması
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BUDAMA
Çameli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğü bünyesinde görev alan
ekipler, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda, bahçelerden ya
da dikildiği noktadan dalları ve yaprakları vasıtasıyla yola doğru uzanarak ulaşımda
sürücülerin görüşüne mani olan ağaçların dallarını budadılar.

TEMİZLİK
Çameli Belediyesi Çevre Koruma Daire Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehir
merkezinde bulunan mesire alanında temizlik çalışmaları yapıldı.
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FİDAN DİKİMİ
Çameli Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Ekipleri tarafından Çevre
yolunda orta refüje fidan dikimi yapıldı.

2016 Yılı Faaliyet Sonuçları













3 adet çöp kamyonu 650 adet çöp konteyneri ile 08:00-17:00 arası evsel atıklar
toplandı.
Toplanan çöpler, Yumru taş çöp depolama alanına dökümü yapılmıştır
İlçemizde bulunan esnaflarımızın çöpleri ve ambalaj atıkları her gün alınmıştır
Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Hastane caddesi, İşletme caddesi, Paşa
deresi Mevkileri temizlik işçileri tarafından süpürülmüştür.
İlçemiz içerisinde bulunan bütün çöp konteynırları yıkanıp; ilaçlaması yapılmıştır
Haftada 2gün 1mahalle komple süpürülmüştür
Her gün 7,5 ton evsel katı atık toplanmıştır
2016 yılı içerisinde 200 ton Ambalaj atığı kaynağında ayrı toplanmıştır
İlçemizde kurulan Pazar yerlerinin atıkları toplanıp; Pazar yerleri yıkanmıştır
1 adet süpürge aracı ile (08:00/17:00) arasında her gün Cadde ve sokaklar
süpürülmüştür
Yaya süpürgeciler tarafından (08:00/17:00) arasında her gün Cadde ve sokaklar
süpürülmüştür
Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Lise Sokak, Caddelerindeki otobüs
durakları çevrelerine ayaklı sallanan çöp sepetleri yerleştirilmiştir.
81




















Birimlerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden
kontrole tabi tutmak.
Tahmini bedel tespiti yapmak ve teklif almak
Yurt içi ve yurt dışı ilanlar yapmak
Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri İdari ve Teknik Şartnameleri
dâhilinde tetkik ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve
dokümanlarla birlikte Belediye kamu ihale komisyonuna arz etmek.
İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yapmak,
sözleşmeler hazırlamak ve sonuçlarını talep etmek.
Temin edilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını sağlamak.
Bu cümleden olarak:
Belgeleri incelemek ve irdelemek
Ayniyat defterine kayıt yapmak, işlemi vize etmek, demirbaş sayısını vermek;
Ödeme için muhasebe yetkilisine bildirmek
Demirbaş numarasını ilgili birime zimmetle bildirmek
Sarf malzemelerini kartotekse işlemek,
Tüketilen sarf malzemelerini ihraç belgesi düzenlemek
Yılsonu sayımını yapmak; eksiklik ve fazlalıkları saptamak,
Sayım raporu ve sonuçlarını denetlemek,
Sayım sonucu raporunu Encümene bildirmek,
Ayniyata ilişkin sayım sonucu raporunu, Belediye başkanının talimatıyla ilgili yere
göndermek.
Gerek dış piyasadan ve gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik
şartnameler uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak
ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmak.
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İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek
ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin
ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin
icmal cetvellerini düzenlemek.
Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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12. ÇAMBEL TARIM TURİZM MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1. Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediye Başkanlığı ortaklığında GEKA hibe
destekli dağcılık ve arama kurtarma eğitimi, kaya iniş çıkış, ip kullanımı eğitimi
kursları verildi.
2. Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti projeleri yapılarak güzelleştirme ve tanıtım
çalışmaları devam etmektedir. Bu proje kapsamında yamaç paraşütü Dünya Kupası
Süper Finali, Dünya Kupası Ön elemeleri, Türkiye Şampiyonası’na Çameli ev
sahipliği yaptı.
3. İngiltere’den Delta kanat uçuşlarını Çameli’de misafir ettik.
4. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Doğrudan Faaliyet programından Çameli Ziraat
Odası ile birlikte Çameli ’ye özgü ceviz tiplerinin ve fasulye çeşitlerinin milli
ekonomiye kazandırılması projesi yazıldı ve yürütüldü.
5. Türkiye ilk defa Çameli de yapılması planlanan dağ bisikleti uzun mesafe maraton
yarışmaları için ETÜD çalışmaları yapıldı. 05 Haziran 2016 tarihinde 87 km
mesafede yarışmalar yapılarak 2017 Dağ Bisikleti (XCM) Türkiye Şampiyonasının
Çameli’ de olması için federasyon takvimine alındı.
6. Uluslararası Dağ Bisikleti Olimpik XCO Yarışlarına ve Türkiye Şampiyonası’na
Karabük Yenice’ de katıldık.
7. GEKA hibe ve teknik destekli ‘‘Çameli Projelerle Gelişiyor’’ konu başlığı altında
Proje Yazma eğitimi yapıldı.
8. Belediyemizce teknik destek için Kalkınma Bakanlığı onayları ve hibeleri alındı.
Bu kapsamda;







.Mutlu Yarınlar Köyü Projesi
Teşhir ve Tanzim Evi Projesi
WC Tip Proje
Çameli’de Lavanta Yetiştiriciliği ve Geliştirilmesi Projesi
Lohman Brown Salma Tavuk Projesi
Çameli Güreş Alanı ve Çok Amaçlı Kullanılabilecek Spor Eğitim Tesisleriprojeleri
hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı’na teslim edilmiş olup onay beklenmektedir.

9. Çameli ’de Lavanta Yetiştiriciliği ve Geliştirilmesi Projesi, Belediye Başkanı
Cengiz ARSLAN ve Meclisimizin teşviki ile hayata geçirildi. Bu proje ile İlçemiz
ve mahallelerimizdeki 7 çiftçi ve 50 dönüm arazide lavanta yetiştiriciliğine
başlamıştır.
10. İş Güvenliği Eğitimleri verildi.
11. KOSGEB destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve Proje Yazma Eğitimleri
verildi.
12. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Kayıtları Yapıldı. Toplam 574
çiftçi başvuru yaptı.
13. Gençlik Voleybol Turnuvası ve halı saha turnuvaları düzenlendi.
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14. Çameli Belediyesi Spor Kompleksi ve Kütüphane açılışı yapıldı.
15. Çanakkale Gezisi Düzenlendi.
16. İlkbahar ve sonbahar bisiklet etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, kanyon geçişleri, kar ve
kayak festivalleri, dağcılık, tırmanış, macera sporları yapılmakta ve
organizasyonları yürütülmektedir. Ayrıca toplum sağlıkları müdürlükleri ile ortak,
sağlıklı yaşam etkinlikleri, obezite ile mücadele, kötü alışkanlıklardan (sigara,
alkol, uyuşturucu vb.) kurtulma ve gençlerimizi bilinçlendirme etkinlikleri, yöresel
halk oyunlarımız ve tiyatro çalışmaları yapılmaktadır.
17. Çameli’ li Hanımlar Sohbeti, Çameli Belediyesi ve şirketimiz tarafından yapılmış
olup sürekliliği sağlanacaktır.
18. 6’ncısı düzenlenen Antalya Şehircilik &Teknolojileri Fuarı’na katılarak Çameli
İlçesi’nin tanıtımı için stant açıldı.
19. İlçemizin coğrafi yapısı dolayısıyla Muğla, Antalya, Burdur gibi önemli turizm
bölgelerine yakınlığı ve komşu ilçe olması sebebi ile turizm acenteleri ile
görüşmeler yapılarak Çameli ’ye turların satışlarına başlatılmış olup bölge halkına
katma değer sağlanmıştır.
20. Çameli turizm tanıtım filmleri, broşürler, harita gibi çalışmalar yapılarak yurt içi ve
yurt dışında görüşmeler yapıldı ve fuarlara katılındı. Ayrıca yerel, ulusal ve
uluslararası dergiler, gazeteler ve televizyonlarda ve sosyal medyada geniş yer
alarak bölgenin tanıtımında etkin rol oynamıştır.
21. İngiltere, Pakistan, Hollanda, Kore, Belçika, Almanya, İskoçya, Galler, Rusya,
İrlanda, Amerika, İran, Hindistan, Yunanistan, Yeni Zelanda gibi birçok ülkeden
turistlerimizi ağırladık.
22. 3.Çameli Yağlı Pehlivan Güreşlerini yaptık ve 5 ayrı ülkeden 61 seyircimiz geldi.
23. Çambel şirketi yukarıda belirttiğimiz projelerin devamının sağlanması ve
koordinasyonunu yönetmektedir.
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A. ÜSTÜNLÜKLER
1. Üst yönetiminin belediye yönetiminde ve hizmet verme aşamasında kararlığı,
2. Katılımcılığa ve şeffaflığa önem veren güler yüzlü bir yönetim anlayışının

benimsenmiş olması,
3. Sorunların çözüm odaklı olması, pozitif düşünce tarzı ile yaklaşılması,
4. Projelerin desteklenmesi,
5. Koordinasyon ve denetimin etkin kullanılması,
6. Sosyal ve kültürel hizmetlerin desteklenmesi,
7. Kurumlar arası işbirliğinin aktif şekilde yerine getirilmesi,
8. Sağlam ve sürekli bir mali yapının oluşturulması,
9. 5393 Sayılı Belediye Kanununun vermiş olduğu geniş yetki,
B.ZAYIFLIKLAR

Teknik ve uzman personelinin yetersizliği,
Hizmet içi Eğitimin yetersizliği,
Hizmet alanının çok geniş ve dağınık olması,
Belediye ile ilgili mevzuattaki değişikliklerin yeterince takip edilememesi ve
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ile öngörülen yapı ve süreçlerin
tamamlanamaması,
5. Birim Hizmet Binaların yetersizliği,
6. Trafik ve Otopark sorunun artması,
7. Hizmet sunumu ve tanıtım eksikliğinin oluşması,
8. Belediyenin devam eden taksitlendirilmiş borçları,
1.
2.
3.
4.

C.DEĞERLENDİRME
Çameli İlçesi, hem yer altı kaynakları hem de ilçeye has doğal güzellikleri
sebebiyle Denizli'nin gözbebeğidir. Bu nedenledir ki ilçemizin tercih edilen, sağlıklı ve
planlı gelişen, modern bir kent durumunu sürdürmesi önemli bir amacımızdır. Bu amaca
uygun olarak, ilçemizin dokusunu geliştirmeye yönelik stratejilerimizin, ulaşabileceği en
son nokta bu başlıkta altında toplanmıştır. Bu kapsamda, imar planlarının uygulamaya
geçirilmesi, revizyonların tamamlanması ve geliştirilmesi gelecek dönemdeki önemli
unsurlardır. İmar planlarına uygun yapılaşmayı sağlamak için gereken her türlü teknik
altyapıyı hazırlamak, yeşil alanları arttırmak ve Çameli’nin kentsel dokusunu en iyi şekilde
geliştirerek KENT KALİTESİNİ YÜKSELTMEK amacımızdır. Çevre duyarlılığını ve tüm
canlıların sağlığını korumayı temel alan hizmet felsefesiyle, Çameli İlçesi'nde yaşayan
vatandaşlarımızın, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamasını sağlamak için gereken etkili
çevre ve sağlık politikaları geliştirmek amacımızdır. Bu amaca uygun olarak da halk
sağlığına yönelik tedbirler almak ve çağdaş, yaşanabilir bir çevre oluşturmak için gereken
her türlü faaliyet planlarımız arasındadır. Belediyemiz, Çameli de toplumsal dayanışmayı
ve yardımlaşmayı tesis etmek için her türlü faaliyeti yerine getirmeyi kendisine ilke
edinmiştir. Bu ilkeye yönelik olarak da, amacımız ilçemizde Sosyal Belediyecilik olgusunu
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hayata geçirerek, sosyal refah faaliyetlerini yerine getirmek, ihtiyaç sahiplerine nakdi, ayni
ve psikolojik yardım etmek, engellilerin topluma kazandırılması için çalışmalar yapmak,
istihdama yönelik meslek kursları açmak, kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik
hizmetler vermektir. Çameli Belediyesi'nin hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde
sunabilmesi için kurumsal kapasitesinin arttırılması ve geliştirilmesi amaçlarımızdandır.
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin
mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, 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. idaremizin 2016 Yılı
Faaliyet Raporu'nun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu teyit ederim. Çameli 31/03/2017
İMZALIDIR
Evrim GENÇ
Mali Hizmetler Müdür V.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst Yönetici olarak yetkim dahilinde; Çameli Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet
Raporunda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsisi edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullandığım ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin 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. Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Çameli 31/03/2017
İMZALIDIR
Cengiz ARSLAN
Belediye Başkanı
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