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meyen artışın gururunu yaşıyoruz.
55,000.000-YTL.
ile hayal
devraldığımız
Öncelikle
bütçemizdeki
edilebütçemiz 3. yılın sonunda 250 trilyona yük-

seldi. Bu yükseliş kaynakların tamamen doğru

kullanımıyla ilgilidir.

Bir taraftan yapılan

özelleştirmelerle hem maliyetler düşürülmüş,

Kentsel dönüşüm projelerimizin ilk göz ağrısı
Aktepe Konut[arını bitirip anahtarlarını haksahiplerine verdik. Dar gelirli aileleri konut sahi-

bi yapmak için oluşturduğumuz 1044 adetlik
800.yıl Konutları büyük hızla devam ediyor.
°/o50 oranında fiziki gerçekleşme sağladık.

29 Ekim 2007'de haksahiplerine anahtarları

lediye bütçesine artı değer olarak alınmıştır.

teslim edilecek. Hedefimiz 2009 yılı sonuna
kadar 11200 konut ve bunlar için 500 milyon
YTL. yatırım yapacağız.

Altyapıda devrim başlattık. Cumhuriyet tarihinde yapılandan daha fazlasını 3 yılda yap-

Denizli'de pazardan alış-veriş yapmak geleneğimizdir. Ancak çok kötü şartlarda alış-veriş

tık. Bundan sonra da yapmaya devam ede-

yapan vataındaşlarımız için kapalı .pazaryer-

ceğiz. Bugüne kadar oy kaygısıyla alt yapıya

leri projelerirT`izi hayata geçirdik. lncilipınar,

kazma vurmayan zihniyetlerin aksine 2007'de

Karaman,

yapılan yatırımlarla Denizli'de yaklaşık 5000

kişiye çalışma imkanı sunulmuş, hem de be-

Sevindik

ve

Yenişehir

Kapalı

Pazaryerlerini bitirdik. Amacımız Denizli'ye 9

şehrin tüm alt yapısını değiştirmek için kollaı
rı sıvadık. Oy için değil, insan için yola çık-

yada 10 pazaryeri yapmaktır.

tık ve yola devam ediyoruz. Bunu da Dünya
Bankasından alınan 30 milyon Euro'yu ve Öz

Yeşil alanlarda 3 dev projeyi hayat? geçirdik.

kaynaklarımızı kullanarak yapacağız.

Denizli'nin akciğeri, Ege'nin incisi lncilipınar
Parkı adını aldığı pınarlara tekrar kavuştu.

Türkiye'nin sayılı Atıksu Arıtma Tesisi'ni 16,5
milyon YTL. yatırımla hayata geçirdik. Denizli

Cazibesini

Havzası'nı kapsayacak 2. Arıtma Tesisi ile
arıtılmamış 1 Lt. suyumuz kalmayacak.

Konut sorunun da sona doğru geldik. 13
yıldır sürünen toplam 1320 Umutkent-1 ve
Umutkent-2'yi bitirdik. Umutkent-3'de 240
konutu teslim ettik. Çok yakında 920 konutu da bitireceğiz. Birikmiş çilemiz Bel-Kon
Projesinde 264 konutu teslim ettik.192 konutu da yakında teslim edip projeyi sonlandıracağız.

kaybetmeye

başlayan

Çamlık

Mesireliği'ni de ele aldık ve orada doğal bir
dünya yarattık.
Özelleştirme nedeniyle beton yığınına dönmek üzereyken kurtardığımız Sümer Park
Koruluğu'nu halkın özlemini çektiği bjr park
haline getirdik. Tüm bu projelerin dışında
Kentin birçok yerinde loo'ü aşkın park ve
oyun alanları yaptık. Kentin yeşil alanlarını 2
katına çıkardık.

Denizli'deki kötü kentleşme beraberinde tra-

fik sorununu ortaya çıkarmış. Ancak, Şehrin
giriş çıkışlarına yaptığımız 5 köprülü kavşak

ile trafiği büyük ölçüde rahatlattık. 2007'de

yapılacak 2 köprülü kavşak ile bu rahatlamayı
daha iyi hissedeceğiz. Kavşaklar trafik akışını
hızlandırdı. Bunun için de yayalarımızın can

güvenliği için 4 adet yaya üst geçitleri yapıyoı
ruz. Çoğu bölgedeki sinyalizasyon sistemini
yeniledik, yönlendirme levhaları koyduk. Artık

trafik daha rahat. 235 bin ton asfalt kullanarak
toplam 200 km şehriçi ve Şehirlerarası yolları
asfaltladık.

sanatta da alt yapı önemli. Eğer biz Denizli'yi

kültür merkezi haline getireceksek önce hak
ettiği salonlara kavuşturmalıyız.

Şimdiye kadar bizim çocuklarımız, bizim
gençlerimiz sporu mahalle aralarında yapıyorlardı. Bu çileyi görüp 55 mahallemize 652
basketbol ve voleybol sahaları yaptık. Bizim
kentimiz 1 tek Kapalı Spor Salonunu hak etmiyordu. Ama Cumhuriyet tarihinden bugüne
kadar tek spor salonuna mahkum edilmiştik.
Dokuzkavaklar Mahallesinde 2500 kişilik kapalı spor salonu yapımına başladık. Yakında

F]aylı sistem çağdaş toplumların toplu taşımacılığında önemli rol oynar. Biz ilk raylı sis-

tem dediğimizde imkansız demişlerdi. Ancak

bu konuda da büyük yol katettik ve bu projeyi
de en yakın zamanda hayata geçireceğiz.

bitireceğiz. Diğer 3 salonu da en kısa zamanda bu kente kazandıracağız. Yenişehir'de
yaptığımız 2,5 km.'lik bisiklet ve koşu yolu
kentin prestij caddesi oldu. Sıkışık kentleşmenin içinde insanlarımızın spor yapacağı

mekanlar oluşturduk.

Sümer Mahallesindeki 25.cadde bizim örnek
caddemiz oldu. Şehirlerarası ve şehriçi trafiği
rahatlatacak. Bozburun Çevre Yolu'nu 50mt.
genişliğe çıkardık. Çevre yolu da en kısa zamanda asfaltlanıp hizmete açılacak.

Ege'nin vizyon kenti olmaya aday Denizli,

Bizim geleneğimizde bir sÖz vardır. "Sağ elin

verdiğini sol el görmeyecek., duymayacak,"
Bu söz bizim sosyal belediyecilik çalışmalarında ilkemiz oldu. Sevgi Eli Projemiz ile 10

binlerce insana ulaştık. Engelli vatandaşlarımıza her an yardım etmeye hazır olduk.

Türkiye'nin havası en kirli ili olmayı hak etmiyor. Bu bizim kaderimiz değil dedik kenti

Yaşlılarımızı

unutmadık.

Bizim

işimiz değil

doğalgazla tanıştırdık. Kaleiçi Çarşısı kenti-

mizin 800 yıldır gözbebeği ve ticaret merkezi

hale getirdik. Çocuklarımızın eğitimine destek olduk. Kitaplar, önlükler, t-shirtler dağıttık,

olmuştur. Ancak yılların ilgisizliği Tarihi çarşıyı

eğitimler verdik, bilgi evleri ve kurs merkezleri

cazibe merkezi olmaktan çıkarmıştı . Kaleiçine

açt,k.

demedik, huzurevini daha modern ve sağlıklı

sahip çıktık ki yeni nesil kentimizin tarihi de-

m2 traverten döşedik. Diğer tüm çalışmaları

Yukarıda Özetle anlatmaya çalıştığım tüm bu
hizmetlerimizi gerçekleştirirken bir ekip ruhu

da bitirdik, Kaleiçini artık yerli yabancı turistlerin ilgi odağı haline getireceğiz. Bayramyeri

sonelimize, Başkan Yardımcılarımıza, Meclis

Meydanı deriz hepimiz. Ama gerçek anlamda
bir meydan yoktur Bayramyeri'nde. Burayı da

zandırdıkları ve yaptıkları tüm hizmetler için

ğerlerini

görebilsin.

Kaleiçi

yollarına
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bin

yapılacak yeni düzenlemelerle adına yakışır

hale getireceğiz.
Birçok alanda çoğu illerden bir adım önde
olan Denizli'nin kültür-sanat ve sporda da
yerini koruması için çalıştık. Gerek konserva-

tuvarımız ve bandomuzla gerekse yurtiçi ve
yurt dışından gelen kişi ve ekiplerle sadece
2006 yılında 100'ü aşkın konser, tiyatro, gösı
teri, söyleşi ve diğer etkinliklerimizi Denizli
halkına sunduk.

Tarihi Külahçıoğlu un Fabrikası'nı restore edip
Belediye bünyesine aldık ve Denizli Belediye

Konservatuvarı olarak hizmet vermeye başladı. 2004 yılında çıkan yangın sonucunda

küllerinden yeniden doğan Külahçıoğlu 7'den
70'e Denizlililerin sanat yuvası oldu.
Çamlıkta Nikah Salonu olarak kullandığımız
binayı yıktık. Yerine Kültür Merkezini yapacağız. Hep alt yapı dedik ya, bizim için kültür-

içinde gece gündüz çalışan tüm belediye per-

Üyelerimize ve Encümenimize bu kente kateşekkür ediyorum. Saygılarımla.

1-GENEL BILGILER
A- M'ısyon ve Vizyon

>> MiSYONU MUZ
metler aynı zamanda kentsel gelişimi de

D::Nr:ZkE],NaT:nT,,#t,ş:l,:ejiş;Tms%:%:::::
Açıklama: Kamu Yönetimleri toplumun ortak
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Örgütlenen,
toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kurumlardır. Belediyeler de kamu yönetiminiyerelalandaörgütlenmesidir.Dolayısıyla;
belediyelerin de varlık sebebi belde halkına
hizmet sunmaktır.

Belediye kanununda da bu şekilde tarif edilmiştir. Fakat; belde halkına sunulacak hiz-

kapsamaktadır.
Çünkü
gelişimini
sağlıklı
sürdüremeyen kentlerde kent halkının ihtiyaçlarını karşılanması da mümkün değildir.
Dolayısıyla; belediyeler kentin gelişimini ve
kent halkını yerel nitelikli ihtiyaçlarını karşıla-

makla görevlidirler.

DENiZLi
BELEDiYESi
kendi
misyonunu
"DENiZLi'nin Kentsel Gelişim seviyesini ve
DENiZLi Halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak" biçiminde belirleyerek varlık sebebine
vurgu yapmıştır.

>>ViZYONUMUZ
ları ortak değer ve amaçlar etrafında kenet-

Belediyecilikte Öncü ve Ornek olmak.
Açıklama: DENiZLi BELEDiYESi, belediye
hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, çtkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir

yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir
belediye olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu sayede kent yönetiminde ortaya
koyduğu açılımlar ve performansla diğer belediyelere de örnek olmayı amaçlamaktadır.
Bu amaca ulaşabilmek için;

lenmiş; kabul edilebilir ve sürekli iyileştirme
sağlayan; teknolojik altyapıyı etkin ve verimli

kullanan; Öğrenen organizasyon yapısına sahip öncü ve örnek bir belediye,
Şeffaf, katılımcı, verimli, sosyal sorumluluk
sahibi, adil bir belediye yönetimi,

Fiziki, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik
ve siyasi kalkınması sağlanmış bir DENiZLi
oluşturmak için çabalarını yoğunlaştıracaktır.

Yüksek nitelikli insanların çalıştığı, çalışan-

B-Y(etkl, Görev ve Sorumluluklar
5393
Sayılı
Belediye
Kanununa
Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

göre;

MADDE 14.-Belediye, maham müşterek ni-

geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i

geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açar.

telikte olmak şartıyla;

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının

a) imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentı

inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya

sel alt yapı; coğraffl ve kent bilgi sistemleri;

yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme

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; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek
ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin

ihtiyaçlarını

karşılayabilir;

sağlıkla

ilgili

her

türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarim dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması

mümkün olmayanları aslına uygun olarak ye-

niden inşa edebilir. Gerektiğinde, Öğrencile-

re, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve

gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor
karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı

müsabakalarda üstün başarı gösteren veya
derece alan sporculara belediye meclisi karaı
rıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sı-

rası, belediyenin man durumu ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yap-

mak ve yaptırmak.
h) Maham müşterek nitelikteki hizmetlerin yeı
rine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir
alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, ka-

mulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya
vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar
üzerinde sınırlı aym hak tesis etmek.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın

yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve
dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan,r.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı

göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak,
işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek

belediye sınırlarını kapsar.

ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava
konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiye-

hükümleri saklıdır.

sine karar vermek.

MADDE 15.-Belediyenin yetkileri ve imtiyaz-

1) Gayrisıhm müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak

ları şunlardır:

ve denetlemek.
a) Belde sakinlerinin maham müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilme-

türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çer-

si ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz

çevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda
belirtilen cezaları vermek.

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

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili

Ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan

olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı

gıda dışı malları yoksullara vermek.

vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konu-

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait

sunda standartlar getirmek.

vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının

tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine

o)

Gayrisıhm işyerlerini,

eğlence yerlerini,

halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer

veya yaptı rmak.

işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak;
hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme,
kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su

sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür
ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda

göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve
hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak

ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağIamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak
sularını işletmek veya işlettirmek.

çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs,

ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini,

deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini
kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

zaman ve güzergahlarını 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.

su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve

(1) bendinde belirtilen gayrisıhm müessese-

karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir;

lerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılma-

aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz al-

maksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun

sı ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez

tşfeğ::ki:iğjLTörsoişYşi:fi`gTi:nv,:#[hz:hagy:'',f;

belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi
tarafından yapılır.

ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında
kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belinilen hizmetleri Dan]ştay'ın görüşü ve içişleri

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetı
leriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit et-

Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı

mek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araş-

geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devrede-

tırması yapabilir.

bilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya

tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek
suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşı-

ma hatlarını kiraya verme veya 67. maddel
deki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla
yerine getirebilir.
il sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, beIediye ve mücavir alan sınırları içinde il bele-

diyeleri ile nüfusu l o.000'i geçen belediyeler,
meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve
ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının

;#:#:T:aıı:Saruiaiş::#:i#:a#:8:ii:S::Vyf:
leri belediye taşınmazları hakkında da uyguıanlr.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile bele-

diye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve
harç gelirleri haczedilemez.

C- İdareye llişkin bilgiler

1 - Fiziksel Yapı
tenerlik Birimi konuşlandırılmıştır..

#Zgnp:+eadjY8:#9mm2ü#lgğüapa:l:kllsç;fi?pr
ana hizmet binasında hizmet vermektedir. Bu

{{§:::ş:::§:ejuv:ei{ır:{#k:ee#ufi:[uı:#zra::b:,::
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itfaiye Müdürlüğü Merkezi Bahçeli Evler Mah.
ve Kayalık mah olmak üzere iki farklı noktada
hizmet vermektedir. izmir Asfaltı Hacı Eyüplü
de 230,000 m2 aüında Katı Atık Berteraf
ÜnitesibulunmaktadırAsfaltşantiyesiAktepe
Mahallesinde 80.000 m2 alan içerisinde üretim yapmaktadır.
Tüm müdürlüklerin kullanımında olan; 11 adet

#:u#Tzu[[§3tış:e[:#rı:dğuur:j§t:T[a:kaf#v:üzü::u#
Hizmetleri
Müdürlüğü,
Etüt
Proje
ve
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Toplu Konut
Müdürlüğü,
lnsan
Kaynakları
Müdürlüğü,
Sivil Savunma Uzmanlığı, Basın Yayın ve
Hakla ilişkiler Müdürlüğüdür.

Park ve
Bahçeler Müdürlüğü
incilipınar
F=ecep Yazıcıoğlu Kültür Parkı içerisinde hiz-

met vermektedir. Oda Tiyatrosu Çatalçeşme
Parkı içerisinde llyatro, Küçük Konser, Panel
ve Konferanslar için kullanılmaktadır. Sümer

mahallesinde bulunan yaklaşık 20.000 m2
alanda Atölye Şefliği, Kanal Arıza Birimi, ve-

açş--Ç-şZ52-r2!fyNRJ

otobüs, 32 adet kamyon, 5 adet kamyonet,
14 adet arazöz,15 adet pikap, 5 adet binek
otomobil, 4 adet minibüs, 4 adet kompresör,
32 adet iş makinası, 2 adet çekici, 3 adet cenaze nakil aracı, 25 adet motorlu bisiklet, 6
adet motorlu yunus, 1 adet mazot tankeri, 1
adet su tankeri, 1 adet jeep, 8 adet triportör,
1 adet vidanjör, 1 adet kanal açma aracı, 2
adet dorse, 1 adet kütüphane aracı, 1 adet
dikiş kurs aracı, 1 adet sağlık tarama aracı,
1 adet yol süpürme aracı, 1 adet kurtarıcı, 3
adet traktör, 1 adet tıbbi donanımlı kurtarma

aracı, 1 adet dorse römork olmak üzere toplam 183 adet araç bulunmaktadır.

2- Örgüt Yapısı
Belediye Meclisinin 07.09.2006 Tarihli ve
541 sayılı Norm Kadro ilke ve Standartlarına
k kararı gereğince, belediye teşkilatımıı
eniden yapılandırılması gerekmektedir.
h mizin hizli büyümesine paralel olarak
rtan belediye hizmetlerinin seri ve sağlıkbir şekilde yürütülmesi, denetlenmesi için
Beledi-ye Başkan Yardımcıları arasında aşağıda gösterildiği şekilde görev bölümü yapılı
mıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer
kanunlarla Belediye Başkanlığına verilen yetı
kilerin bir bölümü yine aşağıda yazıldığı şekilde Başkan Yardımcılarına verilmiştir. Buna

göre;

=£§Ef#liKMLEMRA:KAMINA

DOĞRUDAN

VERiLEN YETKiLER:
1-Kendisine bağlı olan birimlere ait;

a)| Belediye içi yazışmaların imzası,
b)- Encümene sunulan yazıların Başkanlık

Makamı'na havalesi,
c)- Personel izinleri, (Daire müdürleri hariç)
d)ı Toplu Konut Müdürlüğünün temsil edilme-

sinde, bankalar, resmi kurumlar veya diğer
işletmelerle yapılan sözleşmelere, yazışmalara, tahsilatlara, ödemelere ve yönetim kurulu kararlarına, Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı
ile imzas,.

2- Kendisine bağlı birimlerce gerçekleştirilen
ihalelerde ihale yazısı ve ihale komisyonları
ile muayene kabul komisyonlarının kurulma

1 -Özel Kalem Müdürlüğü
2-Zabıta Müdürlüğü

yetkisi.

3- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4- Etüd Proje ve Strateji Geliştirme

31 içjşleri Bakanlığı Mahalli jdareler Genel

Müdürlüğünün
24.02.2006
tarihli
ve
8050MAH0740001/45181
sayılı genelgesi

gereğince; ``02- Özel Kalem" kurumsal ko-

3=LED+YEERgfMŞEKKANYARDIMCısıARiF

dundan yapılacak giderlerde harcama yet-

BAĞLI OLAN BhiMLER:

kisinin belediyelerde Belediye Başkanında
olması ve aynı genelgenin devamında ise,
kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli
bir Şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla

i:7gzs,ai!ı:şr`ie#üTtç,Er#Ü

bu yetkilerini, 5018 sayılı Kanun'un 31 inci

3-Satın Alma Müdürlüğü,

maddesi gereği çıkarılan "1 No.lu Harcama
Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği" hükümleri-

VERiLEN YETKiLER:
1-Kendisine bağlı olan birimlere ait;

ne uymak kaydıyla yardımcılarına devredebilir şeklindedir. Bu sebeple "02- Özel Kalem"
kurumsal kodundan yapılacak giderlerde
harcama yetkisi Belediye Başkan Yardımcısı

a)-Belediye içi yazışmaların imzası,
b)- Encümene sunulan yazıların Başkanlık

Erhan ÇALIŞKAN'a devredilmiştir. Ayrıca
Avrupa Birliği ve Diğer Projelerde Belediye

Makamı'na havalesi,

Başkanını temsil etmekle görevlendirilmiştir.

c)- Personel izinleri, (Daire müdürleri hariç)
d)-Alacak, haciz, teklif yazılarının imzası,

2- Kendisine bağlı birimlerce gerçekleştirilen
ihalelerde ihale yazısı ve ihale komisyonları
ile muayene kabul komisyonlarının kurulma
yetkisi.

BELEDiYE BAŞKAN YARDIMCISI ERHAN

çALIŞKAN
BAĞLI OLAN BiRiMLER:

RELHEMDJ¥EOBĞAuŞzKANYARDIMcısı
BAĞLI OLAN BiRiMLEF]:

£:Fğa:ııEıykeıgııearşı#üEızrTüşt::r,Müdürıüğü,

3:!ffoai#y#düırLüişüı:riMüdürıüğü
VERiLEN YETKiLER:

2:bn:ş,T?3)rna#rL:Fk,Eğ,,:#,,Trü#Ei,Eğü,1 -Kendisine bağlı
3-Toplu Konut Müdürlüğü,
4-Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sivil Savunma

olan birimlere ait;
a)-Belediye içi yazışmaların imzası,
b)- Encümene sunulan yazıların Başkanlık

ile ilişkilendirilen özel güvenlik hizmetleri per-

Makamı'na havalesi,

sonelinin sevk ve idaresi.

c)- Personel izinleri, (Daire müdürleri hariç)
`;.`:"..).`:.:_-

2ı
Zabıta
Müdürlüğü'ne
ait
zabıtların
Encümen gündemine alınması için Başkanlık

de bulunduğu yardımcıları (Belediye Başkan

Makamına havalesi.

öncelik parafı aranacaktır.

3- Zabıta Müdürlüğü'ne ait yazışmaların imZasl.

3- Belediyemize gelen ve özellik arz et-

BELEDiYE BAŞKAN YAF]DIMCISI OSMAN

meyen yazılar (ilan, dilekçe vb.) Yazı işleri
Müdürlüğünce ilgili birimlere havale edilecek-

ZOLAN

tir.

BAĞLI OLAN BiRiMLER:

4-Daire Müdürlerinin izin formları, bağlı buIunduğu Başkan Yardımcısının parafesi ile
Başkanlığımca imzalanacaktır.

Yardımcıları) tarafından ödenek kullanımında

i:E#i#Jş:iSi,i##kürLüüğdülr,üğ„
5-Özellik arz etmeyen ve mutat konuları içeren dış yazışmalar Başkan Yardımcıları tarafından imzalanacaktır.

2:!Hdşa|Vvee#ia:ınMe#:ır::ığ#üdürıuğü
VERiLEN YETKiLER:

6-Memurlaraverilecekolan Yeşil Pasaportlara
atılacak imza konusunda ise Belediye

1 -Kendisine bağlı olan birimlere ait;

a)-Belediye içi yazışmaların imzası,
b)- Encümene sunulan yazıların Başkanlık

Başkanı ve Belediye Başkan
Erhan ÇALIŞKAN yetkilidir.

Yardımcısı

Makamı'na havalesi,

7- Bunların dışında Başkanlığımca bilinmesi

c)-Personel izinleri, (Daire müdürleri hariç)
d)-Açma ruhsatlarının imzalanması,

gereken ve önem arzeden konuları içeren
her türlü evrak ilgili

Başkan Yardımcısının

parafesi ile Başkanlığımca Encümene havale
edilecek ve bu kararlar tarafımca imzalana-

;AEFLLEIDNjxE,RABŞAKĞALT5£ERIFi3]i#LER:
lı Fen lşleri Müdürlüğü,
2-imar ve Şehircilik Müdürlüğü,

caktlr.

8-Belediye Başkanlığı adına su işleri Müdürlü

3-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü.

ile abone sahibi arasında düzenlenen su abone sözleşmelerinin, su abone ve su tahakkuk

VERiLEN YETKiLEF}:

şefliklerinin kendi bölümlerinde düzenlenen
sözleşmeleri imzalamalarına Başkanlığımca

1 -Kendisine bağlı olan birimlere ait;

yetki verilmiştir.

a)-Belediye içi yazışmaların imzası,
b)- Encümene sunulan yazıların Başkanlık

9-Türk Medeni Kanunu'nun 134 üncü mad-

Makamı'na havalesi,

kisi hususunda,. memur Ayşe Tennur OF}AL,
memur Gülnaz ÜNAL, Necdet OZKAN ve Arif
Yahya PAÇACIOGLU'na yetki verilmiştir.

c)-Personel izinleri, (Daire müdürleri hariç)
2- Kendisine bağlı birimlerce gerçekleştirilen
ihalelerde ihale yazısı ve ihale komisyonları
ile muayene kabul komisyonlarının kurulma
yetkisi.

BELEDiYE B.AŞKAN YARDIMCISI ALi
ALAYBEYOGLU

desinin Başkanlığıma verdiği nikah kıyma yet-

10-Denizli Valiliği

il

Emniyet Müdürlüğünün

31.08.2005 tarih ve B.05.1.EGM.420.00.4
1.01/05 sayılı yazısı gereğince; okul servisleri ve tüm servis araçlarının Güzergah izin
Belgesini vermeye, 5393 sayılı
Belediye

Kanunu'nun

15/p

maddesine

göre Trafik

ve Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili Mustafa

SOYUÇOK ve aynı müdürlükte görevli me-

DiĞER HUSUSLAR:

mur Cengiz ÇABUK'a yetki verilmiştir.
1-Her birimin Harcama Yetkilisi, o birimin en

üst amiridir. Ödeme Emirlerinde Harcama
Yetkilisi ile birlikte Gerçekleştirme Görevlisinin
imzası bulunacaktır.

2-

Harcama

yetkililerince

yapılacak

satın

alımlar, ihaleler ve yüklenimler ile ilgili kararı

lar alınmadan öncĞ Ust Yönetici (Belediye
Başkanı) veya Üst Yöneticinin yetki devrin-

Belediye Başkanı

BaşkanYardımcısı

Başkan Yardımcısı

NlhatzEYBEl(CI

Arif ünal MEF]CjMEK

Ali ALAYBEYOĞLU

Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Başkan Yaı-dımcı§ı

Erlıan çALlşKAN

Mahmut OĞUZ

şamil çlNAR

Osman ZOLAN

ıv _ü,

He§ap işıeri

insan Kaynakları ve

Sosyal Yardım işl. Müd.

Fen işleri Müdürlüğü

Hukuk işleri lvlüdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Müdürlüğü

Eğitim. M.

Hayrettin DUF`AN

H. ibrahim KAŞLIKÖSE

M. Aytaç TUF}GUT

Emin AKBULUT

Cengız ERDOĞAN

Eyüp ŞAF}BAK

Parkve Bah. Müd.
Serpil FENLi

Yazı işler"üdürlüğü
F`amazan KAF`

Basın Yayın ve Halkla
ilş.Müd.

Trafikveulaş. Hiz. Müd.
Mustafa soYUÇOK

imar işler"üdürlüğü

Emlakveistimlak Müd.

Niyazi DBYANrml

Muharrem çıNAF]

Suve Kanalizasyon M.

lktisatve Küşat Müd.

Nuray KAF}AYEL

Özel Kalem lvlüd.

Satın Alma lvlüdürlüğü

Zeliha MERCiMEK

Haşim soYUçOK

Toplu Konut Müdürlüğü
Nıyazi DAwmR}l'

Temizllkişleri Müdürlüğü
F}afet şAHiN

Şule vAFIDAFI

Emın AKBULUT

Sağlık ve Veteriner lşl.

Etüd Pr. Smleii

Müdürlüğü

Geliştiıme Müdüri]
Pınar GÜLMEZ
AĞIF]BAŞ

Hanife MUNGLAY

Günay KANBEF}

3- Bilgi ve Tieknolojik Kaynaklar
Belediyemiz Faaliyetlerinin planlanmasında,

gerçekleştirilmesinde ve kontrolünde süreçleri hızlandırmak olabilecek hataları öngörüp
tespit ederek çözümler getirmek, bilgi akışını
daha hızlı ve sürekli hale getirebilmek için en
üst düzey teknoloji ve bilgi işlem olanakların-

• Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme
Sistemi
Türkiye'de ilk defa vergi borçlarını internet
üzerinden ödeyebilmektedir.

dan faydalanmaktayız.

•..Toplu Konut Borcu Sorgulama ve
Odeme Sistemi :

A. OTOMASYON çALIŞMALARl:

Yine aynı şekilde Türkiye'de ilk defa olarak
vatandaşlarımız toplu konut borçlarını web

• Belediye Otomasyon Sistemi (Yönetim

bilmektedir.

üzerinde sorgulayabilmekte ve ödeme yapaBiıgi Sistemi):
Tüm belediye kullanıcılarını ortak bir yazılım

üzerinden çalışarak veri tekrarını önlemek,

veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla, 2006
yılında başlayan çalışmalar tamamlanarak
2006 yılı sonu itibariyle belediye otomasyon
yazılımının tüm

modüllerinin

kurulumu

ta-

mamlandı.

Bu çalışma ile;

• internet çözüm Takip Sistemi:
Geliştirmiş olduğumuz bu uygulamada, vatandaşlarımız belediyemiz internet sitesine
TC Kimljk numaraları ile başvurarak her türlü
şikayet ve önerisini iletebilmektedir. iletilen bu

şikayetveönerilerbaştaBelediyeBaşkanımız
ve Başkan Yardımcılarımız olmak üzere tüm
daire müdürleri ve ilgili personel tarafından
okunmakta ve değerlendirilmektedir. Verilen

cevaplar E-posta olarak kendisine ulaşmaktadlr.
tek havuzda toplandı.
• Mükerrer veri girişleri önlenerek hatalar en n
• Tüm Denizli Belediyesi verileri (veritabanı)

• çözüm Masası Sistemi:

aza indirildi.

• Tekrarları önleyerek zaman ve personel is-

Çözüm masası servisi Belediye Otomasyon

rafı önlendi.

Sistemi ile ilişkilendirilmiş olup vatandaşları-

• Yönetilebilir, ölçeklenebilir,

sorgulanabilir,

ulaşılabilir bir veritabanı oluşturuldu.

mızın istek, öneri ve şikayetleri sisteme girildiğinde, girilen bilgi ilgili müdürlüğe ulaşmakta ve müdürlükte ilgili çalışanlar tarafından

• Günümüzün gelişen teknoloji ve iletişim

cevaplanmakta ve raporlanabilmektedir.

raporlanabilir yazılım dışındaki araçlarla da

araçları ile haberleşebilecek ve yeni yazılımlara açık bir veritabanı ve yazılım çalışmaya
başladı.
• Vatandaşlarımızın

bilgi öğrenme

hakkını

anında cevap verebilecek bir yapıya dönüştürüldü.
• Yöneticilerimizin belediyeye ait ilgili tüm bil-

• Barkodlu Su ihbarname Sistemi:
Vatandaşlarımıza su borçlarını gösteren ihbarnamelerjn formatı değiştirilmiş ve üzer-

lerine abone numarasını gösteren barkotlar
eklenmiştir. Bu barkotlar sayesinde vezneye
gelen vatandaşlarımıza daha hızlı ve hatasız

gileri belgeleri ve raporları izleme ve incelemesine imkan verildi.

işlem yapma kolaylığı sağlanmıştır.

•SayısalHaritalar(CoğrafiBilgisistemleri):

Belediye çalışanlarının kolayca erişebileceği
web tabanlı telefon rehberi oluşturulnuştur.

Web sitemizde, belediyemiz sınırlarını kap-

• Dahili Telefon Rehberi:

sayan uydu görüntüleri, sokak krokileri ve
zemin haritaları vatandaşlarımızın bilgisine

sunulmuştur. Belediyemizde ilk defa sayısal
parselasyon haritası oluşturulmuştur.

• Bütün şehir ve Büyükşemr yakışır Bilgi

işlem Merkezi:

• Meclis karar takip sistemi:

Alınan sunuculurla Belediyemizin 2020 yılı

Oluşturulan bu meclis karar takip sistemi ile
alınan meclis kararları vatandaşlarımıza internet sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

yacak bir altyapı oluşturulmuştur. Bilgj işlem

için planlanan otomasyon sistemini karşıla-

• Su B'orcu Sorgulama ve ödeme Sistemi:

servisinde yeni yapılan sistem odasında yükseltilmiş taban, jeneratör ve Ups hatları, klimalı soğutma sistemi sağlanmış ve cihazlar

Vatandaşlarımız su borçlarını internet üzerin-

42U kabinler içine yerleştirilmiştir.

den sorgulayabilmekte ve Ödeyebilmektedir.

2006

8. SiSTEM VE ALTYApl çALIŞMALARl:

• işletim sistemleri Lisansı:
Bilgisayar kullanıcı ve ana sistemlere ait işletim sistemlerinin en son teknolojileri destekle-

yecek en güncel sürümlerini kullanmak ama-

yan numara ve görüşmenin içeriği ile kaydedilmekte ve raporlanabilmektedir.

• Anti virüs Sistemi:

cıyla Lisans Kiralama sözleşmesi yapılmıştır.

Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan
bilgisayarlar üzerinde çalışan tüm yazılımlar

• Gazlı yangın söndürme sistemi:

dış müdahalelere karşı virüs koruma prog-

Sistem odasının olası yangın tehlikelerine
karşı kuru gazlı yangın söndürme sistemi

ramı alınarak yüklendi. Alınan virüs koruma

olan FM200 gazlı yangın söndürme sistemi

güncellenebilmektedir.

programı tek merkezden yönetilebilmekte ve

kurulmuştur.

• Yedekleme Sistemi :
Sistemimizde mevcut olan veriler 200 Gb kapasiteli yedekleme ünitesine yedeklenmektedir.Bu yedekleme otomatik bir sistem olup
kartuşlar oto mekanik bir şekilde yüklenmekte ve her gün yedek alınmaktadır.

Ayrıca belediyemiz bünyesinde barındırılan
mail sunucuları üzerinde mail transferini de
denetleyen anti virüs yazılımı yüklenerek belediyemiz e-posta kullanıcılarına internetten
mail yolu ile bulaşabilecek virüslere karşı önlem alınmıştır.

• Başkanlık Günlük Program Takip

• Uzak Loka§yon Data Hatları

Sistemi:

20 adet dış birimler ile merkez bina arasında güvenli kesintisiz ve online çalışma ya-

Belediye başkanımız ve başkan yardımcılarımız ve tüm özel kalem sekreterliklerinde
kullanılmak üzere yöneticilerimizin program-

pılabilmesi a.macıyla router(yönlendirici) ve
modemler tedarik edilmiş olup, yüksek hızlı
data hatları ile bağlantıları gerçekleştirilmiştir.

Aynı noktalar yedek hat olarak ADSL hatları
ile desteklenmiştir.

larının takip edilebileceği NOW yazılımı kullanılır hale gelmiştir.

• Kablosuz Network Si§temleri:
Garaj ve Sümer mevkiinde bulunan otobüs

• Bina içi bilgisayar ağı:
1. 2. ve 4. 5. katlarda bilgisayar sistemlerinin yeniden yapılanma çalışmaları sürecinde; belediyemiz bilgisayarlarının birbirleri ile
iletişiminin alt yapısını oluşturan kablolama

sistemlerinde kullanılmakta olan mevcut kablo ve kanalların kurumsal kablolama teknik-

lerinden uzak, zamanla deforme olmuş ve
uluslararası standart ağ teknolojisine uymayacak şekilde olduklarından mevcut kablo ve
kanallar yenilenmiştir.Söz konusu katlarda
bilgisayar sistemlerinin UPS destekli çalışması için altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

işleri kanalizasyon veterinerlik birimlerinin
bulunduğu dağınık yapıdaki hizmet binaları

arasında kablosuz bilgisayar ağı kurulmuşve bölgedeki tüm bilgisayarlar belediye ana
binasındaki otomasyon yazılımına erişebilir
hale gelmiştir.

• Kamera Kayıt Sistemi:
Belediyemiz ana binasında ve 16 dış hizmet
biriminde toplam 95 Kamera ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Belediyemiz ana binasında
bulunan güvenlik merkezinden tüm bu dış
birimler canlı olarak izlenebilmekte ve kayıt

Belediyemiz ağ omurgasını oluşturan anahtarlama cihazları yönetilebilir ve yüksek hızda

altına alınmaktadır.

veri trafiğini destekleyen anahtarlama cihaz-

: Bilgisayar Yenileme çalışmaları:

larına yükseltilmiştir. Anahtarlama cihazları

Ihaleler ile alınan yeni bilgisayarlar talep edi-

arası veri transferi 1 gbps seviyesine yükseltilmiştir. Temin edilen bu anahtarlama cihaz-

len müdürlüklere kurulmuş ve çalıştırılmıştır.

Iarı her katta UPS'e bgğlı,Özel kabinler içine

Özellikle Hesap işleri müdürlüğü bünyesindeki merkez vezneler ve emlak servislerindeki,

yerleştirilmiştir.

çözüm masası ve başkanlık bilgisayarları yel
niıenmiştir.

• Se§ Kayıt Sistemi:
Belediye çağrı merkezinde bulanan 153 Alo
belediye ve 185 su arıza hatlarına gelen şika-

yet ve isteklerin ses kaydına alınmasına sağ-

C. PERiYODiK VE SiSTEMATiK

çALlşMALAR:
• Donanım Ve Yazılım Bakımı:

lamaktadır. Vatandaşımız çağrı kayıt merkezine ulaştığında görüşmenin kaydedildiğine
dair uyarı kaydı ile karşılanmakta ve kabul
ederse görüşme kayıt altına alınmaktadır.

miştir: lstemci ve çevre birimleriyle ilgili arıza-

Yapılan tüm görüşmeler tarih saat süre araı

değişimi, işletim sistemleri sorunlarının çö-

Bu kapsamda yapılan işler aşağıda belirtil-

ların giderilmesi ve gerekli durumlarda parça

uygulamalarında

trol kurallarının belirlenmesi ve uygulanması,

oluşan sorunların çÖzümü, MS Office uygu-

kullanıcıların tanımlanması ve yetki profillerin
oluşturulması, Kullanıcı/sistem admin şifre
tanımlaması/silinmesi/ reset, Sistem yazılım-

zümlenmesi,

kullanıcıların

lamaları için kullanıcı desteği verilmesi, Anti-

virüs programlarının yüklenmesi, Uzaktan
bağlantıyla sorunların giderilmesi, yerinde

çözüme

kavuşturulamayan

çevre

birimleri

için Bilgi .işlem Teknik Serviste'de sorunun

çÖzümü, lşletim sistemleri değişim/yükselimlerinin yapılması

ları sürüm ve yama yönetimi. Sistem sağlayıcılardan gelen teknik bilginin izlenmesi, Ön
testlerin yapılması, Sistem bakımı (logların
silinmesi, disk bakımı vb.), Otomatik periyodik işlemlerin çalıştırılması Veri yedeklenme-

si ve geri yüklenmesi.
• iletişim Ağı Bakımı:

Bu kapsamda yapılan işler aşağıda belirtilmiştir: lletişim ağının (LAN, WAN bağlantıla-

rı) bakımı, arızaların giderilmesi, gerektiğinde

parça/aktif cihaz değişimi, yazılım ve donanım desteğinin yerine getirilmesi, yapılandır-

• Güvenlik Yönetimi:
Bu kapsamda yapılan işler aşağıda belirtilmiştir: Güvenlik sistemleri (Anti virüs, masaüstü

firewall) yönetimi, Tüm masaüstü sistemler ve
dosya sunucular üzerindeki entegre güvenlik

ma ve hata yönetimi, periyodik bakım

programlarının kurulması, konfigürasyonu ve
bunların güncel tutulması, Virüs güncellen-

beğf;irTi#btaYer

tespiti ve müdahalesi, Virüs taraması, Sistem

mesi ,Virüs alarmlarının izlenmesi, ataklarının

Değiştirme,

Ekleme'

Sunucular, işlemci, çevre birimleri ve ağ ci-

güvenlik

hazları ile ilgili olarak; Birim, bölüm veya belirtilen lokasyonda kurulumun gerçekleştiril-

Kurumsal masaüstü güvenlik politikalarının
oluşturulması konusunda gerekli desteğin

mesi, cihazların sökülmesi ve değiştirilmesi,
belirlenen sistem ve ofis uygulama yazılımlarının yüklenmesi, personelin verisinin başka
bir bilgisayara aktarımı

sağlanması,

açıklarının

takibi

ve

Kullanıcıların

iyileştirilmesi,

bilgilendirilmesi,

Sunucuların anti virüs sistemleri yönetimi

• Varlık Yönetimi:
Bu kapsamda yapılan işler aşağıda belirtil-

• Sistem Yönetimi:
Bu kapsamda yapılan işler aşağıda belirtilmiştir: Sistemlerin performans, kapasite ve
iş yük dağılımları yönetimi, yapılandırma vee

değişikliklerin kaydedilmesi, yönetilmesi, ye-

miştir: Bilgisayar Ağını oluşturan tüm cihazlarla ilgili detaylı qonanım ve yazılım döküm
takibi yapılması, lşletim sistemi vb. lisans takibi, Envanterlerde sorguların oluşturulması,
Sorgulara dayalı kural ve politikalar tanımlan-

deklenmesi ve raporlanması, yönetilen sistemlerde yetkilendirme ve erişim kontrolü ça-

ması ve yönetimi, Elde edilen envanter liste-

lışmaları yetkilendirme, kimlik erişim ve kon-

satın almalarının planlanması

lerini değerlendirilerek donanım ve yazılım

3- Insan Kaynakları
2004Yılı sonu
itibariyle Mevcut

2005Yılısonu
itibariyle Mevcut

2006Yılı sonu
itibariyle Mevcut

2007Yılı Mart
Ayı itibariyle

Personel

Personel

Personel

Mevcut personel

Durumu

Durumu

Durumu

Durumu

351

319

299

304

Vekil memur

17

23

25

Kadrolu iŞçi

222

177

172

Geçici işçi

330

295

293

TOplam

888

794

794

Memur

2007 Yılı Mart Ayı itibariyle Birim Müdürlüklerine Göre Personel Durumu

Memır

Vekil Memur

Kadrolu işçi

Geçici işçi

Yazı lşl.Müd

ı50

67

Hesap işl.Müd.

690

1325

imar ve Şehircilik Müd.

1810

41ı

Fen işl,Müd

65

5471

Sağlık ve Veteriner Müd.

150

47

Zabıta Müd.

570

03

Hukuk işl.Müd.

40

02

Özel Kalem Müd.

40

24

Sosyal Yardım işl.Müd.

40

411

Park ve Bahçeler Müd.

120

822

Satın Alma Müd.

40

31

iktisat ve Küşat Müd.

01

05

Su ve Kanalizasyon Müd.

83

3736

Emlak ve istimlak Müd.

50

23

Temizlik işl.Müd,

40

27

520

05

Trafik ve Ulaşım Hiz.Müd.

30

627

Etüt Proje ve Stratejik Geliş[irme Müd,

20

0`1,

Toplu Konut Müd.

73

04

insan Kaynakları Müd.

Hi.

1522

Sivil Savunma Uzm.

20

22

Basın Yayın ve Halkl.llş.Mü

3`1

1020

itfaiye Müd.

Belediyemiz 2006 yılı itibariyle 304 Memur, 172 Kadrolu işçi, 293 Geçici lşçi olmak üzere toplam 794 persone.l ile işlerini yürütmektedir.

5- Sunulan Hizmetler

>> ALTYAPi VE KANALiZASYON
££ Denizli Belediyesi, Cumhuriyeİ tarihinden 28. Mart 2004 yerel
seçimlerine kadar alt yapıda yapılan yaiırımlardan daha fazlasını
son 2.5 yılda gerçeweştirdi.ıı

D

enizli Belediyesi, Cumhuriyet tarihin-

tirildi.

den 28 Mart 2004 yerel seçimlerine

ise 130 yıldaki 4 kilometrelik .i
hat yaklaşık 6 katına çıkarılarak 23.5 kilometreye ulaştı. Bu

kadar alt yapıda yapılan yatırımlardan
daha fazlasını son 2.5 yılda gerçekleştirdi.

Yağmursuyu

kısmında

-,jaJri

aşamada, yerin 30 santimetre
Denizli Belediyesi, son 2.5 yılda, hiçbir siya-

altından geçen hatlar 4 metre

si iradenin çözmeye cesaret edemediği içme
suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu gibi alt

derine alındı. Denizli tarihinde

ilk kez elektrofüzyon kaynaklı

yapı sorunlarının üzerine kararlılıkla gitti.

HDPE

borular

kullanılarak

içinden otomobil geçen büyük

Denizli Belediyesi'nin 130 yıllık tarihinde, 964

çapta hatlar yapıldı.

kilometre içme suyu, 301.6 kilometre kanali-

Bozburun Kanalizasyon Boru HE{İtı
Çalışmas,

zasyon ve 4 kilometre uzunluğunda yağmur-

Denizli

suyu hattı vardı. Bu rakamlar, 2 milyar dolar
ihracatıyla ülke ekonomisine önemli katkı
sağlayan bir il için oldukça yetersizdi. 65 yıldır açıkta akarak çocukların içinde oynadığı
Bağırsak Deresi tehlike saçıyor, şiddetli sayılmayacak bir yağmurda bile, Denizli'yi Ankara,
izmir, Aydın, Antalya ve Muğla'ya bağlayan

Merkez Efendi Yağmursuyu,
Bozburun Kanalizasyon, Fatih-

şehirlerarası yollarda sel sularından trafik
kilitleniyor ve evleri su basıyordu. Maddi

Atıksu

Cumhuriyet

Arıtma

Mahalleleri

Tesisi,

yağ-

mursuyu hattı temeli atılıp hizmete ;unularak sel baskınları Eİ
tarihe karıştı.

Denizli

Belediyesi

Su

ve

Kanalizasyon

Müdürlüğü'nün 2.5 yılda yeraltına yaptığı har-

ayanlarla sınırlı kalmayıp ülke eko-

cama kullanılan 105 bin metreküp beton ve
10 bin 500 ton demirle yerüstüne 3000 Konut

nomisini de olumsuz etkiliyordu.

yapılabilirdi. Ama, eksik ve yetersiz altyapı

e manevi kayıplar sadece zarara uğ

nedeniyle yağmurda yollar kapanır evleri su
Denizli'nin

o "değişmez" de-

basardı.

nilen kaderi, 28 Mart 2004
yerel

seçimlerinin

ardın-

Merkez Efendi Yağmur Suyu Projesi

dan iş başına gelen yen
yönetimle bir bir değişmeye başladı. Denizli
Belediye
Başkan ı

Nihat
yapı

Zeybekci,

alt

sine rağmen, alt yapıda yatırım yapmayacağız' dediği 2.5
yıllık süreçte bile 35 milyon YTL
yatırım gerçekleştirildi.

Mevcut içme suyu hattı 20 kilometre daha
uzatılırken, 130 yılda yapılan kanalizasyon
hattının yüzde 20'si ise 2.5 yılda gerçekleş-

( `ş

i*,fLa%J4„

^::&=/:ği'
'

,

kez 2 metre çapında dev borularla bu pr
le tan,şt,.

yatırımlarına

2006'nın
sonrasında
başlanacağını
seçim
kampanyasında bildirme-

ül?;ffitir ` .7 , '`¥

Denizli tarihinde ilk kez elektrofüzyon
naklı HDPE borular kullanıldı. Denizli yin

Bozburun Kanalizasyon Hattı
Birçok

sanayi

kuruluşlarının

bulunduğu

Bozburun'da, pis su gelişi güzel akıyor ya
da sızdırmalı foseptikle çözüm bulunuyordu.
Bura insanların geçerken burunlarını kapattıkları Bozburun'daki bu sorun 60 kilometre
kanalizasyon hattı yapılarak ortadan kaldırıld,.

Atık arıtma tesisi

2, Arıtma Tesisi

sularının görüntüleri artık tarihe karıştı. 2 ki-

Denizli'nin \artan nüfusu nedeniyle 1. Arıtma

lometre uzunluğundaki kollektör hattında, 2.4
metre çapında, içinden bir otomobilin rahatı

Tesisi'nin kapasitesi dolmadan 2. Arıtma
Tesisi'ne ihtiyaç duyuldu. Proje, kentin ta-

lıkla geçebileceği borular kullanıldı.

mamı dikkate alınarak hazırlandı. Denizli'nin
2. arıtma tesisin de başlangıcı niteliğinde

V©niş®hir Wöğmuff Suyü HaEEq

olan Bozburun Yağmursuyu hattıyla prgje-

Yenişehir Mahallesj'nde, aşırı yağmurlarda
sel sularının önüne geçmek için 1 metre çap

ye başlanmış olundu. 2. Arıtma Tesisi, lller
Bankası'nın hibe yoluyla Denizli Havzası'nda
bağışladığı yerde yapılacak.

genişliğine kadar borular kullanılarak 2,8 ki-

lometre uzunluğunda yağmursuyu hattı oluşturuldu.

Akçay Kollektörü
Sevindik Mahallesi'nde inşa edilen Akçay
Kolektörü, 2,4 metre çapına 2 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 1,6 metre çaı
pında kanalizasyon hattını kapsıyor. Böylece,

yağmur suları sele dönüşmekten, kanalizasyon da sorun olmaktan çıktı.

Fatih Cumhuriy©t Mahallesi Kolektör HaEEı

Yağmursuyu Kollektör Hattı sayesinde, 3 belde 4 mahalleden gelip Kayhan Kavşağı ile
Karayolları Şube Müdürlüğü önünde yığılan

ve maddi manevi zarara yol açan yağmur
Delikliçır)ar yağmı)rsuyu ve kamllzas.ycın hattı

De!ikliçmaF Vağmursuyü ve Kanalizasy®m

ilbadı Yağmursuyu Projesi

HattB

Kentin

en

Delikliçınar

30

işlek

caddesi

Meydanı'nda,

santimetre

altından

konumundaki

alt yapı

geçiyordu.

asfaltın

Denizli

ilbadı Mahallesi'nde ekonomik Ömrünü dolduran yağmursuyu hattı yenilendi. ilk etapta
500 metre uzunluğunda 3 metre derinliğinde
400'lük beton borular döşçndi. ihtiyaç duyu-

Belediyesi, alt yapısı nedeniyle yıllarca bir

Ian yerlere ızgara yapıldı. llbadı sakinleri yılı

değişiklik yapılamayan

lar sonra mahallerine yatırımın gelmeye baş-

meydanda 800'lük

borular kullanılarak 4 metre derine alt yapıyı
indirmeyi başardı.

Iadığını gördü.

Habakhane Deresi
Umutkent 1 Yağmursuyu Hattı
Eski yerleşim birimlerinde yağmursuyu ve kanalizasyon çalışmaları devam ederken diğer
taraftan son yıllarda gelişme gösteren yer-

Deri sanayi atıksularının yıllarca açıktan aktığı tabakhane deresi, alt yapı çalışmalarıyla
toprak altına alındı. Böylece tabakhane böl-

gesi pis kokudan ve tehlike saçan dereden

leşim birimlerine de alt yapı hizmetleri götürüldü. Umutkent 1, 800'lük yağmursuyu hattı

kurtulmuş oldu.

döşendi.

Sondaj çalışmaları

inei!ipmar YağmuFsuyu Hatti

Denizli Belediyesi, su kaynaklarındaki azal-

ma ve gelecekte su sorununun yaşanmaı
Demokrasi Meydanı'ndan başlayan 400'lük
hata 2 metre derinliğinde 320 metre beton

Pu:;Uragö££tnq:m¥m|an§:nrBaQ;Fegcaerli#il#
Mahallesi'ndeki sel suları tarihe karıştı. toplayıcı borudaki arızayı giderdi.

ması amacıyla başlattığı 7 sondaj çalışması

sonunda saniyede 134 litre içme suyu buldu. Çalışmaların ardından 7 sondaj kuyusu,
vatandaşların içme suyu ihtiyacı karşılamak
üzere Şehir şebekesine dahil edildi.

„r±c.aAŞBAm"
grmmvH_n|PHr ,®

na devam etmek isteyen sürücülere transit

>> ULAŞIM & TFRAFIK

geçiş kolaylığı sunmuştur. inşaat güzergahı

1. Ulaşım Altyapısı

757 metre, tabliye uzunluğu 94 metredir.
Köprü altından geçen yolun net yüksekliği
ise 5,00 metredir. Transit yol 4 şerit olacak

A) KAVŞAKLAR

şekilde ve köprü üzeri kavşak olacak şekilde

Dokuzka[vaklar
köprülü kavşakları,

1-Fatih Köprülü Kavşağı

düzenlenmiştir..

Başbakan Recep

Zafer Katrancı, Sevindik ve Dokuzkavaklar
köprülü kavşaklarının ardından 2006'da da

Tiayyip Erdoğan'ın

köprülü kavşak yapımına hız verdi. Denizli-

££ Faiih ve

11. kez Denizl.ı'ye

yaptığı ziyaretide

resmi aç,l,ş,
yapıldı. Araçlarıyla

Denizli

Belediyesi,

2005'de yaptığı

Bakırlı

Muğla ve Antalya Karayolu üzerine inşa ediIen Fatih Köprülü Kavşağı, 27 Mayıs 2006'da
ihale edilerek 13 Haziran 2006'da temeli
atıldı.

'9 milyon 886 bin YTL'ye mal olan

kavşak, ihale şartnamesine uygun olarak
100 günde tamamlanarak 20 Eylül 2006'da
trafiğe açıldı.

Kavşaklardan ilk

olarak Başbakan
Erdoğan ve
beraberindekiler
geçti.'1

Fatih Köprülü Kavşak inşaatı, jncilipınar Ma-

hallesi,

istiklal Caddesi, Antalya Karayolu

birleşiminde

inşa

edilmiş

olup,

incilipınar

Mahallesi ve Fatih Mahallesi trafik aksını
güvenli bir şekilde bağlamıştır. Şehirlerarası

yolda ise trafiğin kesintiye uğramadan yolu-

2- Deliktaş Köprülü Kavşağı
Deliktaş KÖprülü Kavşağı, yine Denizli-AntaIya ve Muğla karayolu üzerine inşa edilmiştir.

Kavşak
erini

Gündoğdu

birbirine

ve

güvenli

Deliktaş
şekilde

mahallel-

bağlamıştır.

Şehirlerarası trafik ise daha güvenli hale
gelmiştir.

31 Mayıs 2006'da ihale edilen ve 19 Haziran
2006'da yapımına başlanan köprülü kavşak,
100 günde tamamlanıp 26 Eylül 2006'da
ulaşıma açılmıştır. 5 milyon 699 bin YTL'ye

mal olan köprülü kavşak,

826 metre inşaat

güzergahına sahip olup, kavşak uzunluğu
75,12 metredir. Köprü altından geçen yolun net yüksekliği 5,00 metredir. Transjt yol
4 şerit, köprü üzeri kavşak olacak şekilde

Eski Sümer Kavşağı

Delikiaş Köprülü Kiwşağı

ikaz ve yönlendirme levhaları ile görme en-

düzenlenmiştir.

gelliler için akustik ses çıkaran sinyalizasyon

Her 2 köprülü kavşak da resmi olarak
Başbakan F]ecep Tayyip Erdoğan'ın 11. kez

cihazlarını yerleştirdi.

Denizli'ye yaptığı ziyarette açılmıştır.

Trafik düzenlemeleriyle reform sayılabilecek

Günde yaklaşık 150 bin dolayında insanın
kullandığı köprülü kavşaklar sayesjnde, 6

trafik

lambasında

durma-kalkma

ortadan

yeniliklere imza atan belediye, aldığı trafik
işaretleri, yön levhaları, ikaz lambaları ve
güvenlik levhalarının Türkiye'de hiçbir beledi-

yede olmamasıyla bir ilki gerçekleştirdi.

kalkmıştır.Özelliklesanayibölgelerineulaşımı

sağlar konumdaki söz konusu karayolları,
daha güvenli hale gelmiştir. Yollarda trafik
kazaları yok denecek kadar az seviyeye in-

Denizli
Belediyesi trafik uygulamalarında
kullanılmak üzere aldığı malzemeler arasında
2 lastik tekerlekli ikaz işaret yönlendirme

dirilirken can ve mal kaybına en aza inmiştir.

levhası, 6 bayrak sallayan ve iş gücü harcamadan bir insanın yapabileceği görevi

Ayrıca,150 bin kişinin her 6 ışıkta 1 dakikasını

geçirdiği düşünülür ve geçen araçların durma
ve kalkma sırasında harcadığı
Milıi
benzinin
değeri
hesaplanırsa

ülke ekonomisine de büyük fayda
sağladığı ortaya çıkmaktadır.

Eğitim

Müdürlüğü

* Hastaneler

yüksekliğe ulaşabilen isteğe bağlı
yükseklik ayarı yapılabilen bariyerler, kanalizasyon ve alt yapı tamiratı
vb.. çalışmalarda sürücülerin dikkatini çekecek ışıklı tedbir levhası,

8-TRAFiK UYGULAMALAF}I VE

SiNYALjzASYON

De7lıktaş Köprülü Kavşağı

yerine getiren akülü ikaz ve yönlendjrme
levhası,100 tane 1.20 ve 2 metre

*Bayramyeri

lastikli

trafik

işaret

ve

levhası

bulunmaktadır.

Denizli Belediyesi, trafik kazalarında, çeşitli
alt yapı ve yol çalışmalarında kullanılmak

Ayrıca,

üzere Türkiye'deki hiçbir belediyede olmayan trafik işaret ve levhalarını alarak

büyük kolaylık sağlayacak akustik sesler
çıkararak onları uyaran 65 tane sinyalizasyon

Denizlililer'in hizmetine sunmuştur.

cihazı alınmıştır. Denizli belediyesi b,öylece

Denizli Belediyesi Trafik işleri Müdürlüğü,

Türkiye'de hiçbir belediyede olmayan trafik
malzemeleriyle emniyet tedbirlerini en üst
düzeye çıkararak insana verilmesi gereken

yeni alınan trafik işaret ve levhaları, ışıklı

görme

engellilerin

geçişlerinde

2006

değeri diğer belediyelere örnek olabilecek

Denizli

Belediyesi,

ayda

şekilde göstermiştir.

yılda ise 12 bin aracın trafiğe girdiği kentte,

trafik sorunu yaşanmaması

ortalama

bin,

için 24 saat

Bu arada, gerek şehiriçi ulaşımda, gerekse

çalışmaktadır.

şehirlerarası yollarda güvenli, daha hızlı trafik
akışını sağlamak ve zaman kaybını önlemek

C-YAYA ÜST GEÇiTLERi

amacıyla birçok büyükşehirlerde bile henüz
kullanılmaya ` başlanmamış
sinyalizasyon
cihazlarını kavşaklara monte edilmiştir.

Denizli Belediyesi, 2'si, Emniyet Müdürlüğü
yakını ve Deliktaş-Fatih Köprülü kavşakları

70 sinyalizasyon cihazı, 88 adet üzerinde

arasında kalan bölgede olmak üzere Denizli'yi
Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu

yürüyen insan resmj bulunan trafik lambası,
76 adet saniyelerle geri sayım cihazı
kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede trafikte

üzerindĞ, diğer 2'si ise imam Hatip Lisesi
önü ile Karabay Kavşağı yakını olmak üzere
Denizli'yi Ankara'ya bağlayan şehirlerarası

yeşil dalga uygulamasına da geçilmiştir. Şu
anda Şehir içinde 40 kilometre, şehirlerarası
yollarda ise 70 kilometre hızla gidildiğinde 34 kavşakta trafik lambalarında ışıklara yaka-

karayolunda olmak üzere 4 yaya üst geçidi
yapmaya karar vermiştir. 2006 yılında üst
geçitlerin
projelendirilmesi
tamamlanmış,
uygulamaya hazır hale gelmiştir.

lanmadan geçiş sağlanabilmektedir.
Üst geçitlerin tamamı kent estetiğine uygun,
Belediye Tirafık Denetleme Ekipleri

güvenli olması açısından da şeffaf olacaktır.

HAFiF F=AYLI SiSTEM
Denizli Belediyesi, raylı sistemin kente kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda

Frankfurt Belediyesi yetkilileriyle görüşüldü. Raylı sistem için Dünya Kupası maçlarında kulla-

nılan ve ardından satılığa çıkartılan vagonlar incelendi. Yapılan ön görüşmede, sistemin Denizli

için uygulanabilirliğini tespit edildi. Raylı sistem, 3 vagon bir arada hareket ederek çalışıyor. 3
vagonla 292 yolcu taşınabiliyor. Denizli Belediyesi'nin Özel istekleri doğrultusunda vagonlarda

yapılabilecek değişiklikler ile çok daha rahat ve konforlu yolculuk yapılabilecek.

2006
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KONUTLAFİ
Denizli Belediyesi, bir yandan kentsel dönü-

tamamlanırken kalan 664 konut sadece 2.5

şüm projelerini diğer yandan konut projelerini
hayata geçirmiştir. Yapımına l 998'de başlanan 1100 konutluk Umutkent 3 konutları ve

yılda bitirilmiştir.

yapımına 1997'de başlanan ancak bir türlü
bitirilemeyen 448 konutluk Belkon Sosyal
Konut Projesi 2007'de tamamlanacaktır.
Umutkent -1 ve 2'de ise 7 yılda 656 konut

maliyetine konut sahibi olması sağlanmıştır.

Bu arada, talep eden tüm şehit yakınlarının

Bu kapsamda belediyeye müracaat ederek
konut almak isteyen şehit yakınları Umutkent
konutlarından maliyetine ev sahibi olmuştur.
Yapımına devam eden konutlara ek olarak

kentsel dönüşüm projesi kapsamında Aktepe
Mahallesi'nde 448 konut inşa edilmiştir.
Aktepe Konutları, 23 Mayıs 2005'de yapımına başlanıp 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanl
mıştır. Ayrıca, Umutkent 3 konutları yakınında

1044 konutu kapsayan 800. Yıl konutlarının

yapır, Hna da Temmuz 2006'da başlanmıştır.

UMUTKENT 1 -2
Yapımına 1994'de başlanan ve yıllarca biti-

rilemeyişi nedeniyle umutsuzluğa dönüşen
konutlar, son yıllardaki çalışmalarla tamamlanmışt,r.

10 yılda 656 konutu ancak tamamlanan kow2gBf 2
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nutlarda, kalan 664 konut ise 2006'da tamamlanarak konutlar hak sahiplerine teslim
edilmiştir.

UMUTKENT 3:
Umutkent 1 ve 2'de olduğu gibi yıllarca bitiri-

Iemeyip sürüncemede kalan konutların 240'ı
bitirilip hak sahiplerine teslim edilmiştir.

BELKON:
Denizli Belediyesi, belediye çalışanlarını ko-

nut sahibi yapmak amacıyla Belkon projesini
hayata geçirmiştir. Yapımına 1997'de başla-

nan projede, son aşamaya gelinmiş, 2006
yılında konutlardan 196'sı tamamlanıp hak
sahiplerine teslim edilmiştir.

AKTEPE KONUTLARl
448 konuttan oluşan Gece Kondu Dönüşüm
Projesi
kapsamındaki
Aktepe
Toplu
Konutlarının temeli 2005'de atılmıştır. Denizli

Belediyesi, Karşıyaka 2. Etap Toplu Konut
Alanı'ndaki konut ve arsası bulunan hak sahiplerine buradan konut vermiştir. Hak sahiplerinin her birinin rızası alınarak yapılan

uzlaşmada, bir tek kişiyle mahkemelik olunmamıştır. Hak sahiplerinden 192'si 1 yıl gibi

kısa sürede tamamlanan konutlarına yerleşmiştir. Kalan 256 konutun kuraları çekildi. Bu

konutlar 2007 yılı içinde tamamlanarak hak
sahiplerine teslim edilecektir. Söz konusu

hak sahiplerine, hazine arazisi üzerine yapılan ev, kümes, ağaç ve oluşturdukları tüm
maddi değerleri fazlasıyla verdi. Böylece bu
kişiler daha sağlıklı evlerde yaşama imkanı
elde etmiş oldu.
800. YIL KONUTLARI
Denizli Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara konut edindirmek amacıyla 1. Etap'da 1044 konutu kapsayan 800. Yıl Konutları'na 2006'nın
Temmuz ayında başladı. Yüzde 50 dolayında
fiziki gerçekleşme sağlanan konutlar 2007
yılı sonuna kadar tamamlanıp anahtar teslimj
Şeklinde verilecek. Denizli Belediyesi TOKl
işbirliğiyle yapımı devam eden konutlarda,
hak sahipleri kısa süre önce noter huzurunda
yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Yağmur ve Çamurda Alışverişe Son
Dünyanın bütün modern şehirlerinde kapalı
mekanlarda kurulan semt pazarları, bu şehirlerin belediyelerinin belirlediği temiz ve sağ-

rekare kapalı alana sahip Yenişehir Kapalı
Pazaryeri tamamlanmıştır.
Haftanın belirli

lıklı ortamlarda, karneli kişilerin satış yaptığı

günlerinde mahalle sakinlerine hizmet veren
bu pazaryerleri diğer günlerde ise otopark

ve insanların araçları ile pazarın yakınına

olarak kullanılabilmektedir.

kadar ulaşabildiği yerlerde kurulmaktadır. Bir
dünya şehri olan Denizli de artık benzer pazaryerlerine sahip olmuştur.
Özellikle son 3 yıl içerisinde kurulan kapalı

pazaryerleri ile bu alanda büyük bir değişim
geçiren Denizli, sahip olduğu bu pazaryerleri
ile Türkiye'nin sayılı şehirlerinden biri

haline gelmiştir.

Denizli Belediyesi'nin proje dahilindeki kapalı pazaryerleri ile ilgili olarak

yaptığı

çalışmalar

kapsamında,

ilk

olarak 4 bin 985 metrekare alana sahip incilipınar ve 4 bin 760 metrekare
kapalı alana sahip Karaman Kapalı
Pazaryerleri yapılırken, 2006 yılında

9 bin 145 metrekare alanda Sevindik
Kapalı Pazaryeri ve 7 bin 500 met-

Spor Alanları
Denizli'nin 55 mahallesine 62 basketbol ve
voleybol sahası yapılarak çocukların gençlerin spor yapıp kötü alışkanlıklardan uzak durması sağlanmıştır.

PAÜ Sentetik

Çim Saha
Denizli
Belediyesi tarafından
Pamukkale
Üniversitesi (PAÜ) Yerleşkesi'nde bulunan
Kredi Kurtlar Kurumu arazisine Şampiyonlar
Ligi maçlarının oynandığı ölçü ve standartlar-

da sentetik çim saha yaptırılmıştır, Sentetik

çim saha, hiçbir üniversite ve kredi yurtlar
kurumu yurtlarında bulunmaması nedeniyle
Türkiye'de ilk olma Özelliği taşımaktadır.
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EŞsiz
doğal
güzelliklerle
dolu
Çamlık
Mesireliği'nde çevre düzenleme çalışmalarını
tamamlama aşamasına getirilmiştir,

Çalışmalar kapsamında, 3 gölet, parke ve
doğal taş döşenmiş yürüyüş yolları, yeni çeşmeler, oturma grupları, ahşap çocuk oyun
grupları, koşu parkuru, doğal gezinti yerleri,
piknik alanları, otopark yerleri, 3 ahşap büfe,

3 tuvalet ve mevcut tuvaletlerin yenilenmesi
yer alıyor. Ömrünü doldurmuş elektrik tesisatı yenilenmektedir. Bununla Çamlıktaki aydınlatma sorunu da çözümlenmiş olacaktır.
Ayrıca, yapılacak giriş ve bekçi kulübesi ile
Çamlık Mesireliği'nin Pamukkale Üniversitesi
Yerleşkesi'ne bağlantısını sağlanacaktır.

1 milyon 275 bin YTL ödenekle adeta Çamlık
Mesireliği'ni yeniden yaratılacaktır. Böylece,

eşsiz doğal güzelliklerini cömertçe vatandaşlara sunan Çamlık Mesireliği, yeni yapılan
koşu yolları, spor alanları, yürüyüş yolları,

göletleri ve oyun gruplarıyla dinlenmek, spor
yapmak ve piknik yapmak isteyenlerin ilk adresi olacaktır.
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Denizli
Belediyesi
Park
ve
Bahçeler
Müdürlüğü, park ve yeşil alan düzenleme-

Yolu'nda, bin 700 metre uzunluğunda bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları bulunuyor. KoŞu

leri, çocuk oyun alanlarının oluşturulması,

yolunda Yeşil alanlar, aktif ve pasif regres-

kavşak, yol ve refüj düzenlemesi ile ferforje

yon alanları, dinlenme alanları ile banklar yer

çalışmalarının yanında; sağlıklı yaşamak ve

almaktadır. Ayrıca Koşu Yolu, 500 ağaç ve

kent yaşamında yıpranan ve yorulan beden-

binlerce çiçek ile yeşillendirilmiştir. Böylece

lerini dinlendirmek isteyen Denizlililer için bir

insanlara, sağlıklı ve dinç yaşamlarını sürdür-

koşu yolu oluşturdu.

mek ve temiz havada koşup ter atabilmeleri

Meclis Caddesi üzerindeki 55 bin metrekare
alana sahip 2 kilometre uzunluğunda Koşu

için olanak sunulmuştur. Koşu yolunun her
2 girişinde fitness aletleri ve oturma grupları
bulunmaktadır.
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Denizli Belediyesi

Kısa süre öncesine kadar kaderine terk
edilmiş ve geceleri içinden geçmeye korktu-

Park ve Bahçeler

ğumuz alan, şimdi Ege'nin incisi haline dönüştürüldü.174 bin metrekare alanı bulunan

DENiZLi'DE YEŞiL ALAN KATLANARAK
ARTIYOR

incilipınar Parkı, göletleri, parkları, yeşil alan-

Denizli Belediyesi, 2006'da,150 bin fidan ve
1 milyon mevsimlik çiçek dikiminin yanında

Müdürlüğü, kentte

dört duvar arasına sıkışıp yeşiı

ortamlara he[sret
insanların Özlemle-

rini gidermek için,

park, bahçe, çevre
düzenlemesi, ço-

ları, çocuk oyun grupları, koşu parkuru, oturma cepleri, gezinti yolları ve spor alanlarıyla
dinlenmek ve spor yapmak isteyenlerin akın
ettiği şekle geldi.

park alanı sulanmaktadır.

yeşil alan miktarını da 1 milyon 580 bin met-

rekareden 2 milyon 107 bin metrekareye çıkarmayı başardı.

Yeraltı suyunun drenajı yapıldı. Belediyenin

Denizli

kendi olanakları ile ağaçlar budandı, iş maki-

Müdürlüğü, kentte dört duvar arasına sıkışıp

neleri yardımıyla ağaç köklerj kaldırıldı ve ze-

yeşil ortamlara hasret insanların özlemlerini

min tesviyesi yapıldı, Ayrıca yürüyüş ve koşu

gidermek için, park, bahçe, çevre düzenlemesi, çocuk oyun alanları, voleybol ve basketbol

yolu, çocuklara yönelik çeşitli oyun parkları
da yapıld,.
Parkındaki

doğal

kaynaklardan

Park

ve

Bahçeler

sahaları yapımı, aktif ve pasif rekreasyon
alanlarının

incilipınar

Belediyesi

oluşturulması

gibi

çalışmalarını

aralıksız sürdürüyor.

elde edilen su, projede yapılan gölette topla-

cuk oyun alanları,

voleybol ve basketbol sahaları yapımı,

akiif ve pasif rekreasyon alanlarının
oluşturulması gibi
çalışmalarını aralık-

sız sürdürüyor.

nıp buradan da çimlendirilen orta kaldırım ve

Bu kapsamda, 2006'da, Ankara yolu refüjl
ler, yol kenarları, Üçgen meydanı, Yenişehir
Mahallesi Fatma Yıldız Parkı, Meclis Caddesi
bisiklet ve koşu yolu düzenlemesi, Köprülü

kavşaklar yeşil alan düzenlemeleri, ana refüjlerde ferforje korkuluk yapılması, Muhtelif

mahallelerde 62 adet basketbol ve voleybol
sahası yapılması ve belediye Önü meydan
düzenlemeleri gibi işler yapıldı. Çocukların

daha sağlıklı koşullarda oyun oynayabilmeleri için parklarda kullanılmak üzere 80 yeni
oyun grubu ve 150 oyun elemanı alınıp kentteki çeşitli parklara monte edildi. Böylece, so-

kak aralarında, cadde ortasında ya da apart-

ı.

E

manların arasında oynamak zorunda kalan

Cami önü yeşil alan düzenlemesi çalışmaları-

çocuklar evlerinin Önünde yapılan parklarda
oynama imkanına kavuştu.

2007'de yapılacak çalışmalar ise şöyle:

na, başlanacak yeni işlerle devam edecek.
Çamlık mesirelik alan yapımı, izmir yolu ve

Müdürlük, çocuklara, gençlere oyun ve spor
alanları yaparken diğer yandan da kent yaşamından bunalıp parklarda temiz hava soluyup

Ankara yolu yan bantların parke taşı döşenmesi ve damlama sulama sistemlerin yapıl-

yeşillikler içinde dinlenmek ve spor yapmak
isteyenlere de parklar yaptı.

arasında ki orta refüj ve şevlerin yeşil alan
düzenlemelerinin
yapılması,
Bahçelievler

ması, izmir yolu hal-katı atık tesisleri kavşağı

Adliye karşısı rekreasyon alanının projelenlecek bir park olarak Denizli'ye kazandırıldı.

dirilerek düzenlemesinin yapılması, Barbaros
mahallesi 47.sokakta bulunan yeşil alanın

174 bin metrekare alanı bulunan parkta, 1
ana gölet ve bu gölete bağlantısı olan 3 üçük

projelendirilerek düzenlemesinin yapılması,
Muhtelif mahallelerde bulunan yeşil alanların

gölet ve şelaleler, 1 nilüfer göleti, 3 sekizgen

çocuk parkı olarak düzenlemesinin yapılması, Çınar meydanı horoz heykelinin bulundu-

incilipınar Kültürparkı, Türkiye'ye örnek olabi-

kameriye ve 1 adet mevcut makine dairesi
üstünde " T " formlu kameriye, alanı çepeçevre dolanan koşu parkuru, oturma cepleri, çocuk oyun alanları ve gezinti yolları bulunuyor.

Denizli Belediyesi, tüm parklarda kullanılmak

üzere 400 oturma grubu, 300 adet alüminyum ve ahşap çöp kovası, 300 piknik masası
alımı yaptı. Böyle 2006'da yapılan park, çevre düzenlemesi, çocuk oyunları ve yeşil alan
yapımıyla, Denizli'nin 2005'de 1 milyon 580
bin olan yeşil alan miktarı 2006 sonuna gelindiğinde 2 milyon 107 bine ulaştı.

2007'DE NELER OLACAK
Denizli
Sümer

Belediyesi 2007'de devam eden
Koruluğu
düzenleme
çalışmala-

rı, Bahçelievler yenj fidanlık inşaatı ve Yeni

ğu havuzun yeniden düzenlemesi yapımı.

SÜMER KORULUĞU
Sümerpark Koruluğu, 57 bin metrekare alan
içinde, göleti, küçük hayvanat bahçesi, yeşil
alanları, çocuk oyun alanları, spor alanlarıyla

insanlara alternatif bir dinlenme ve spor yapma imkanı sunuyor. Sümerpark Koruluğu,

bitirmek için Sümer Koruluğu'nu Denizli'ye

kazandırma aşamasına geldi. Yaklaşık 4 ay
süren çalışmalar sonucunda, koruluk dışına
kent estetiğine uygun duvar yapılırken yaya

Ege'nin incisi incilipınar Parkı kadar göz ka-

maşt,r,yor.
DENiZLi SÜMER

KORULUĞUNA KAVUşUYOR
Denizli

Belediyesi,

yıllardır

kaderine

terk

edilmiş şekilde kurtarılmayı bekleyen Sümer
Koruluğu'nda, başlattığı çalışmaları tamam-

lama aşamasına geldi.
içine, spor tesisi, gölet, küçük hayvanat bahçesi, piknik alanları, çocuk oyun alanları,
spor tesisleri ve sosyal etkinlikler için amfi

yapılan 57 bin metrekare alana sahip Sümer
Koruluğu, misafirlerini ağırlamaya şimdiden

başlad,.
Denizli Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler
Müdürlüğü, 2004'den bugüne kadar yeşil alan
tırarak kentteki yeşil alan miktarını 2 milyon

yolları oluşturuldu. Koruluğun içinde ise spor
tesisleri, piknik alanları, çocuk oyun grupları,

107 bin metrekareye çıkarırken, kaderlerine

küçük hayvanların barınacağı hayvanat bah-

miktarını her yıl bir önceki yıla oranla 2 kat ar-

çesi, 1750 metrekare alana sahip gölet, koşu
ve yürüyüş parkurları, amfi, aktif ve pasif rekreasyon alanları yapıldı. Korulukta sadece
çimlendirme işleri kaldı.

Hafta sonunu iyi değerlendirmek ve yıpranan, yorulan bedenlerini dinlendirerek stresten uzak yeşillikler içinde geçirmek isteyenler
Şimdiden koruluğa akın ediyor. 1 milyon 750

bin YTL dolayında para harcanarak terk edilen kaderinden kurtarılan koruluk, çok kısa

süre sonra tamamlanarak kentte kazandırılacak.

terk edilen ve geceleri insanların geçmeye
korktuğu incilipınar ve Sümer gibi alanlarda

da rekreasyon çalışması yaptı. Müdürlük,
kentte dört duvar arasına sıkışıp yeşil ortamlara hasret kalan insanların özlemlerini
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SEVGi ELi
Bugün, Denizli
Belediyes.ı`ne bağlı
Sevgi Eli ile aracılığı

ile haıyırseverlerin

yardımları; kimsesiz,

maddi durumu iyi
olmayan, yaşlı, bakı-

Yaptığı ve yapacağı hizmetleri ``iki günü eşit

kurulduğu günden itibaren Denizlili hayırse-

olan zarardadır" düşüncesi ile gerçekleştiren
Denizli Belediyesi, bu düşünce doğrultusunı

verlerin büyük desteğini gören Sevgi Eli her

da bir ilke daha imza atarak sosyal belediye-

nen nokta; 1 yıllık süre içerisinde 6 yıllık bir

cilik anlayışının güzel Örneklerinden biri olan

mesafemin kat edilmiş olması. Bu konuda
Başkan Zeybekci'nin koymuş olduğu hedef
ise; Denizli'deki yardıma muhtaç olan her in-

Sevgi Eli Projesi'ni hayata geçirdi. Bugüne
kadar Denizli'deki hiçbir belediye tarafından
gerçekleştirjlmemiş olan Sevgi Eli Projesi,
sosyal belediyecilik açısından güzel bir örnek

geçen gün daha da güçlendi. Bugünkü geli-

sana ulaşmak ve bu konuda çok daha güzel
hizmetlere imza atmak.

olmasının yanı sıra, Denizli'deki hayırsever-

lerle, yardıma muhtaç olan insanların kucaklaşması açısından da son derece faydalı bir
hizmet oldu.

Bugün, Denizli Belediyesi'ne bağlı Sevgi Eli
ile aracılığı ire hayırseverlerin yardımları; kim-

sesiz, maddi durumu iyi olmayan, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli ve ihtiyaç sahibi insanlara
ulaştırılıyor. Bu yardımlar sırasında en çok

ma muhtaç, engelli

Sevgi Eli Projesi 14 Şubat 2006 yılında hayata geçirildi. Bu tarihten itibaren de Denizli'de

dikkat edilen husus ise; muhtaç insanlara

ve ihtiyaç sahibi in-

Sevgi Eli konuşulmaya başlandı. Hayat şartlarının zorluğu içerisinde yaşamaya çalışan

rencide ve deşifre etmeden uzatılması.

sanlara ulaştırılıyor.

insanlar,

Sevgi

Eli'nin

kendilerine

uzatılan bu yardım elinin kimseyi kırmadan,

uzattığı

yardım eli ile hayatlarına daha da sıkı sarıl-

maya başladılar.

Yardıma muhtaç insanların her zaman yanında olan Denizli Belediyesi, bu konuda Sevgi
Eli çalışanlarına da her türlü desteği veri-

Sevgi Eli'ne Denizli Halkı da sahip çıktı. ilk

yor. Başkan Zeybekci'njn desteğini arkasına

Denizli Belediyesi Sevgi Eli, hayırseverlerı
den aldıkları yardımları

ihtiyaç sahiplerinin

evlerine ulaştırmanın yanı sıra, Uçancıbaşı

Mahallesi'nde

hizmet

veren

Sevgi

Eli

Mağazası ile de bu ihtiyacın önemli bir kısmını

buradan karşılıyor. Mağazadaki 9 çalışanıyla
hizmet veren Sevgi Eli ekibi; Denjzli Valiliği,

Denizli Belediyesi Eğitim Kültür Müdürlüğü ve
muhtarlıklar aracılığıyla yardımların gerçek

ihtiyaç sahibine ulaşması için titiz bir çalış-

ma yürütüyor. Her yardım talebi incelenerek,
yardım talebinde bulunan kişilerin evlerinde
durum tespiti yapılıyor.

Yardımsever vatandaşların hiç` kullanmadığı ya da kullanılabilir durumdaki eşyalarını

alan ve bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran

Sevgi Eli Mağazası, yediden yetmişe bütün
Denizlililer'den büyük destek görüyor.
Yaptığı yardımlar ile adeta kendisi ile yarışan

Sevgi Eli'ne Denizli Belediyesi tarafından
tahsis edilen üç araç da önemli bir ihtiyacı
karşılıyor. Bu araçlar ile günde 50 evin ziyaret
edilmesi hedefleniyor. Bu araçlardan biri olan
asansörlü araç, Sevgi Eli tarafından engelli
vatandaşlarımızın ücretsiz olarak kullanımına

verilmiş durumda. Engelli vatandaşları evlerinden alarak, onları işlerine veya tedavilerine

götüren bu araçlar, 446 engelli vatandaşımıza hizmet ediyor. Diğer araçlar ise gerçek ihtiyaç sahipleri ile kimsesiz ve yaşlı vatandaşları tespit eden ekip tarafından kullanılıyor.

Bu ekip aynı zamanda vatandaşların boya,
badana ve temizlik işlerini de yapıyor.
Sevgi Eli tarafından 2006 yılı içerisinde 5 bin

600 ev ziyareti yapıldı. Ayrıca Belediye'ye

müracaat eden 700 aile hakkında gerekli
araştırmalar yapılarak, bu araştırmalar sonı
rasında ihtiyaç durumlarına göre 100 ile 600
YTL arasında yardımda bulunuldu. Ayrıca

Sevgi Eli, 400 aileye gıda ve yakacak yardımı
yapılıp, 420 evin de temizliği ve boya badanası yapıldı.10 çöp ev de yine Sevgi Eli ekibi

tarafından temizlendi.
Denizli Belediyesi'ne bağlı Sevgi Eli, gelinlik

alarak ihtiyaç sahiplerine ulaşan Sevgi Eli
çalışanları da ilk günkü heyecanlarını halen
koruyorlar, Öyle ki, 2006 yılı itibari ile Sevgi
Eli'nin ulaştığı ve çeşitli yardımlarda bulundu-

ve damatlıktan, kıyafet malzemesine; buzdolabı ve çamaşır makinesinden, mobilya
ve öğrenci elbisesine kadar her türlü eşya
konusunda ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor. 2006 yılı içerisinde Sevgi Eli'nin yarl
dımda bulunduğu kişi sayısı 14 bin.

ğu insan sayısı 14 bin.

2006

EGITIME DESTEK
Denizli Belediyesi, maddi sıkıntı yaşayan lise

ve yüksek Öğrenim kurumundaki öğrencilere

verimli kullanabilecekleri mekanlar oluşturulmaktadır.

verilen burslar, öğrencilere yönelik yapılan
önlük, kırtasiye yardımları, okullarda verilen eğitimler ve kitap kampanyaları ile Yerel

Denizli Belediyçsi, maddi durumu iyi olmayan

Gündem 21 bünyesindeki öğrencilere yöne-

ve eğitimde başa.rılı olan öğrencilere yaptığı

lik yapılan faaliyetlerle eğitime büyük destek
vermektedir. Ayrıca, Engelliler Koordinasyon

öğrenim yardımlarıyla ihtiyaçlarının bir bölü-

Merkezi aracılığıyla engelli öğrencilerin okul-

larına götürülmekte; ilköğretimde okuyan öğrencilerin okul dışındaki zamanlarını daha

BUF=S

münü karşılamaktadır. 2005 - 2006 Eğitim
Yılı'nda 500 lise öğrencisine ayda 40 YTL,

1000 üniversite öğrencisine de ayda 80 YTL
olmak üzere 9 ay öğrenim yardımında bulunmuştur.

80 BiN ÖĞRENCiYE
HiKAYE KiTABI
Bununla birlikte 2006 yılında 55 mahallede,
tüm ilköğretim okullarındaki öğrencilere, tal
mamı Türk yazarlarından olmak kaydıyla Milli
Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği eserler ara-

sından seçilmiş, hikaye ve roman türü 80 bin
kitabı dağıtılmıştır.

Çocuklar, bu sayede yaz boyunca hem kitap

okumuş hem de Türk yazarlarını yakından
tanıma

fırsatı

bulmuşlardır.

Ayrıca,

ilköğ-

retim okulundaki tüm öğrencilere üzerinde
`Sigarasız bir toplum istiyorum' ve `Alo itfaiye

110' yazılı tişörtler dağıtılmış; itfaiye, trafik

ve çevre konularında eğitim verilmiştir. Yerel

Gündem 21 Kadın Meclisi tarafından daatzm a
ilköğretim okullarına çevre konusunda eğitim
verilmiştir. Eğitime katılıp gönüllü çevreci olan

5. sınıf Öğrencilerine `gönüllü çevreci' yazan
tişörtler dağıtılmıştır. Eğitim çağındaki çocuk-

lara yönelik 3 boyutlu filmler hazırlanarak,

ETÜT MEF]KEZLERi
VE GENÇLiK MEF]KEZLEF]i

okullarda sunulmuş, birçok çocuğa tiyatro
oyunuyla, tiyatro sanatı sevdirilmiştir. Binlerce
minik öğrenciye bu oyunlarla `Hacivat ve
Karagöz'tanıtılmıştır.

7 BiN ÖĞRENCiYE
ÖNLÜKYAKA
2006 yılında ilköğretim okullarına yeni kayıt

Öğrencilerin okul dışı faaliyetlerini en iyi şekil-

de değerlendirmeleri amacıyla Etüt Merkezi
hizmete açılmıştır. Karaman Mahallesi'ndeki
Etüt Merkezi'nde, 131 ilköğretim okulu öğrencisi, son derece sağlıklı ve temiz bir ortamda arkadaşlar arasında dayanışmalarını
geliştirme fırsatı bulmuş, sosyal aktivitelere
kat,lm,şt,r.

yaptıran 7 bin minik öğrencinin önlük ve yaka
ihtiyaçlarını karşılanmıştır. Ayrıca, ilköğretim

2, 3, 4. ve 5. sınıfta öğrenim gören maddi durumu iyi olmayan 1500 öğrenciye de Denizli
Belediyesi'ne bağlı Sevgi Eli, yardımda bulunmuştur. Bazı okulların bahçe düzenlemeleri yapılmış ve boyanmıştır. ilave olarak, sadece belediye sınırlarıyla sınırlı kalınmamış,

okul bahçesinin asfaltlanmasını isteyen tüm
okul müdürlerinin ihtiyacı karşılanmıştır.

GENÇLiK MECLiSi
Denizli Belediyesi, kurulan Gençlik Meclisi'yle,

genç öğrencilerin birbirleriyle tartışarak doğruyu bulması ve Türkiye'ye daha faydalı bireyler olmaları için imkan sunmuştur. Gençlik
Meclisi Merkezi'nde bulunan bilgisayar ve
kütüphane salonları gençleri hem kötü alışkanlıklardan korumakta hem de gelişmelerine yardımcı olmaktadır.

J?_
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6- Yöneiim ve lç Kontrol Sistemi
Yönetim ve iç kontrol sisteminin kanuni bir zorunluluk olarak 2007 yılında kurulması planlanmaktadır.

1- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
DENiZLi BELEDiYEsj belirledjği 19 stratejik

min katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve

alanda orta ve uzun vadede ulaşılması bek-

geliştirilmesi.

lenen amaçlarını her stratejik alan için ayrı
ayrı belirlemiş olup, bu amaçlar aşağıda beıirtiımiştir:

Kurumsal iletişim:
Amaç: Kurum içinde her düzeyde ve kurum
dışında hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişi-

min sağlanması.

Katılımcı Yönetim:
Amaç:

DENiZLiLiLERiN,

DENiZLi

ile ilgili

karar ve uygulamalara etkin katılımı için gerekli mekanizmaların oluşturulması.

Ulaş,m:
Amaç: Kent içi trafiğin rahatlatılması

Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi:

Kent Markasının Oluşturulması:
Amaç: ilin ulusal ve uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi.

Amaç: Kent ekonomisinin geliştirilmesi yolu
ile refah seviyesinin yükseltilmesi.

Ulusal ve Uluslararası Fonlar:

Kültürel Faaliyetler :

Amaç: Ulusal ve uluslararası fonlardan opti-

Amaç: Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunu sağlamış, kültür - sanat
zenginliğjne sahip kent oluşturmak.

mal düzeyde yararlanmak.
Belediye Malı Yapısı:
Amaç: Kent ve kentlinin yerel ihtiyaçlarının
karşılanması için gerekli mali büyüklüğe ulaş-

Bilişim Teknolojileri:
Amaç: Belediye hizmet ve faaliyetlerinde

mak.

teknolojiden etkin ve verimli yararlanma.

insan Kaynaklarının Geliştirilmesi:
`
Amaç: Belediyeyi amaç ve hedeflere taşıya-

Amaç: Denizli Belediyesi içerisinde sağlıklı

bilecek yetkinliklere sahip personel yapısı.

ve düzenli bir kentleşmeyi sağlamak

Altyapı çalışmaları :

Eğitim:
Amaç: Eğitim seviye ve kalitesinin yükseltil-

Amaç: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.

Kentsel Dönüşüm:
Amaç: Kentin fiziki yapısının sağlıklı, kaliteli

ve yaşanabilir bir yapılaşma ve donatı uygu-

Sosyo-kültürel ve çevre Yatırımları

mesi ile fırsat eşitliğinin sağlanması.

Kentlilik Bilincj:
Amaç: DENiZLi'Li olma bilincinin geliştirilmesi, kentlilik kültürünün yaygınlaştırılması.

lamalarıyla dönüştürülmesi ve geliştirilmesi

Vizyon Projçleri :

Sosyal Belediyecilik:

Amaç: DENIZLi 'in gelecek ihtiyaçlarını da

Amaç: Sosyal refah ve toplumsal dayanış-

kapsayan projeler gerçekleştirmek.

manın geliştirilmesi.

Çevre Bilinci:

Kurumsal Yönetiminin Geliştirilmesi:

Amaç: Sağlıklı bir kent için çevre bilincini ge-

Amaç: Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yöneti-

liştirmek'

8- llemel Pol.ıtikdar ve Öncelikler
DENiZLi BELEDiYESi yukarıda amaç ve hedefleri belirtilen 19 stratejik alanda ile ilgili temel politika ve önceliklerini aşağıda anlatılan
belirlemiştir:

KATILIMCI YÖNETiM:
Kamu Kurumları topluma hizmet amacıyla
kurulan ve toplum kaynaklarını kullanan kuruluşlardır. Bu kuruluşların karar ve uygulamalarda toplumun talep ve şikayetlerini dikkate

almaları gereklidir. Belediye kanununun 13.

Gerekçe: BaştaAB olmak üzere birçok uluslar

maddesine göre de "Hemşehrilerin Belediye

arası kurumlar ile ülkemizde de ulusal kurum-

Yönetimine Katılmaya" hakları bulunmaktadlr.

Günümüzde gelişmiş batı ülkelerinde de "iyi

%gE:t:şımk,;tıııı{:ı:rjo#ğ::ııLuS#eddir.hajkERıZİ[
BELEDiYESi'nin önümüzdeki dönemde katılımcı

yönetim

uygulamalarını

geliştirmesi;

sağlıklı, etkin ve verimli bir yönetim için ge-

lar belediyelerin faaliyet alanları ile ilgjli hibe

ve kredi tarzı fon imkanları sağlamaktad#.
Kent ve kentliye hizmet için yeni mali kaynak
imkanı sunan bu fonlardan yararlanmak; bunun için de gerekli yapılanmaların gerçekleştirilmesi Önümüzdeki dönemin odaklanılması

gereken alanları arasında yer almaktadır.
SWOT analizinde de görüldüğü gibi DENiZLi
'in küçük ve orta boy işletmeler yönünden
zengin oluşu yerel kalkınma yönetimini uygu-

reklidir.

lamasının kolaylaştırıcı bir unsurudur.

Bu doğrultuda, Sivil Toplum Örgütlerinin karar ve uygulamalara etkin katılımını sağlayıcı
tedbirler alınmalıdır.

Politikalar:
• Proje geliştirme çalışmalarının yapılması.

• Çalışma ekibinin belirlenmesi.

• Uluslararası Fonlardan Yararlanma

Politikalar:
• Yerel Gündem 21 çalışmalarının etkinliğinin
artı rı l ması .

• Kent Konseyinin kurulması ve çalışmaları-

BELEDiYE MALi YAPIsl:
Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak su-

nın başlatılması.

nulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşı

• Bölge meclislerinin oluşturulması.

turulması

• Kamuoyu Ölçüm ve değerlendirme çalışma-

geliştirilmesi, ilave kaynakların oluşturulması
için tahakkuk ve tahsilat artırıcı çalışmalar ya-

larının yapılması.

• Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon
ve işbirliğinin geliştirilmesi.

gereklidir.

Mevcut

kaynakların

pılmasının yanı sıra tasarruf politikalarına da
Önem verilmesi gereklidir. 5018 Sayılı Kamu

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre;
kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekil-

KENT EKONOMiSiNiN GELiŞTiRiLMESi:
Belediye Kanununa göre; belediyeler artık
kent ekonomisinin ve ticaretinin gelişiminden

de toplanılması ve kullanılması yönetimlilerin
sorumluluğu altındadır.

sorumlu kuruluşlardır. BM, Dünya Bankası
ve AB'ye göre Yerel Kalkınma; yani Kentlerin

Politikalar:

Kalkınması için, yerel aktörlerin yapabilirlik

kapasitelerinin geliştirilmesi üzerinde önemle durulan konulardandır. Çünkü ekonomik
gelişmesini tamamlayamamış kentlerin fiziki,
kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından
da sağlıklı gelişmeleri mümkün olmamaktadır.

• Yerel Kaynakların etkin temini.
• Kaynakların etkin / verimli kullanımı,

• Yeni kaynakların oluşturulması
• Denk bütçe politikası.

iNSAN KAYNAKLAF]lNIN
GELiŞTiRiLMESi:
Bir kurumun başarısındaki en Önemli unsur,

DENiZLi BELEDiYESi'nce fikri altyapısı 2002
yılında oluşturulan,

2003 yılında "DENiZLi

Danışma Meclisi" adıyla merkezi idare, mesı
lek kuruluşları, STK'lar ve akademisyenlerin
katılımıyla

kurumsallaştırılan

çalışmaların

önümüzdeki dönemde geliştirilerek sürdürül-

mesi önem arzetmektedir,
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toplumu çağını yaşadığımız günümüzde insan kaynaklarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, yönetimine katılımının sağlanması,
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BELEDiYESi'nin çalışanların önemli bir bö-

• Yatırımların yönlendirilmesi ve teşvik edilı

lümünün yüksek öğrenim görmüş kişiler olmaması ciddi bir dezavantaj olmakla birlikte,
insan Kaynakları Yönetimi felsefesi doğrultusunda çalışmaların geliştirilerek bu durumun

mesi

düzeltilmesi gereklidir.

Politikalar:
• Yerel Kalkınma Çalışmalarının geliştjrilerek

uygulanması.

• Yerel aktörlerin yapılabilirlik kapasitesinin
g?,iştirilmesi.

® lstihdam alanında diğer kurumlarla entegı

rasyorL
ULU§#`-}t!_~ \,\'g ULUSLARARASI FONLAR:

Politikaıar:
• Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.
• Takım F]uhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi.

• Kurumsal kültürün geliştirilmesi.
• Hizmet içi eğitim.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında, sosyal ve
kültürel sorunları da kapsayan projeler gelişl

• Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi.

tirilmesi.

• Kariyer planlarının hazırlanması.

SOSYAL BELEDiYECiLiK:

ALTYXpl çALIŞMALAF}l:
Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi
altyapıdır. Çünkü altyapısı yetersiz olan kent-

lerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel del
mokrasi açısından gelişimi mümkün değildir.
Belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden biride altyapı çalışmalarıdır.
DENiZLi BELEDiYESi, iller Bankası ile yaptığı bir anlaşma ile su şebekesi hatlarının
rehabiljtasyonu, atık su ve yağmur sularının
alt yapılarının yapılması için Dünya Bankası
kaynaklı 30 milyon Avro civarında uzun vadeli
bir kredi temin etmiştir. Ayrıca elektrik, haberleşme gibi altyapı yatırımları merkezi idarece

DENiZLi'de kişi başına düşen milli gelir arzu
edilen seviyede değildir. Ekonomik sıkıntıların yanı sıra geniş aileden çekirdek aileye

geçiş, parçalanan aileler, engelliler başta olmak üzere yaşlılar, kadınlar ve çocuklara yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Ayrıca; iç göçünde tetiklediği farklı toplumsal

mozaiğin güçlü bağlarla bağlanması için başta STK'lar olmak üzere diğer kurumlarla ve
gönüllülerle işbirliğine dayalı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Politikalar:
• Sosyal faaliyetlerde entegrasyonunun sağ-

lanmas,.
• Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapı-

yapıldığından bu kurumlarla koordinasyon
önem arz etmektedir. Keza 2006 yılı içerisinde 50 bin konutun bağlantısının yapılmasının
hedeflendiği doğalgaz alt yapısının 2009 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

tilmesi.

Politikalar:

verilmesi.

labilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi.

• Dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına
kazandırılması ve yaşam kalitesinin yüksel-

• Çocuklara, gençlere yönelik projelere ağırlık

• Altyapının uluslar arası standartlarda tal
• Sağlıklı ve Kaliteli su teminin tamamlanma-

KUF]UMSAL YÖNETiMiNiN
GELişTiRiLMESi:

sı ve içme ve kullanma sularının arıtılmasının

Kente ve kentliye hizmet edecek olan ve

sağlanması.

bunun içinde kamu kaynaklarını kullanacak
olan belediyenin daha etkin, verimli ve kaliteli

mamlanması .

KENTSEL DÖNÜŞÜM:
DENiZLi

Özellikle

1980 sonrası yaşadığı

büyük göç sebebiyle kontrolsüz biçimde bü-

yümüş ve yer yer çarpık yapılaşmaya sahne
olmuştur. Ayrıca; kentin rutin gelişimi ile birlikte kimi bölgelerin fonksiyon değişikliği kaçıl
nılmaz bir hal almıştır.

Deprem riski de bjnaların sağlıklı hale dönü
ştürülmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bunların

yanı sıra başta görüntü kirliliği olmak üzere
kent estetiğini bozucu unsurların da gideril-

mesi gerekmektedir.
Geçtiğimiz yıllarda pjlot uygulamaları yapılan

çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdü-

bir kurumsal yapıya dönüşmesi gerekmektedir. Dünyada ki kamu yönetimi alanında yaşanan gelişmelerde bunu gerekli kılmaktadır.
Adına "Yeni Kamu Yönetimi" denilen anlayış
özel işletmeler için geliştirilen yönetim tekniklerinin kamu kurumlarına da uygulanmasını
öngörmektedir. Kaldı ki ülkemizde son yıllarl
da yapılan kamu reformu çalışmaları da bunu

gerektirmektedir.
Poıitikaıar:
• Toplam Kalite Yönetimi anlayışının geliştil
rilmesi

• Performans yönetimi.
• Hedeflerle yönetim.
• iSO 9001 Siteminin uygulanmasının başla-

rülmesi gereklidir.

tlımasl

Politikalar:

duyurulması.
• Proje ekiplerinin oluşturulması.

•
•
•
•

Planların tamamlanması.
Plana uygun yapılaşmanın sağlanması.
imar uygulamalarının tamamlanması.
Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve

uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştiril-

• Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle

KURUMSAL iLETiŞiM:
Bir kurumun başarısındaki en büyük unsur-

lardan birisi gerek kendi içinde gerekse hedef

mesi.

kitlelerle ve paydaşlarıyla sağlıklı bir ile.tişimi

• Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması.

tesis etmesidir, Toplam Kalite Yönetimi, lnsan

Kaynakları Yönetimi gibi kurumsal yönetimi
geliştirici

çalışmalar

için

kurum

içi

iletişim

• Kent sembolünün belirlenmesi.

önem arzetmektedir.

KÜLTÜREL FAALiYETLER :
Belediyenin görevleri arsında kültürel faali-

iyi yönetişim ilkelerine uygun, paydaşlarla birlikte yönetim anlayışının gelişmesi ve şeffaflık ilkesi gereği kurumun hizmet sunduğu kitle
ile ve hizmet üretimi ile ilişki içinde bulunduğu
kişi ve kurumlarla iletişimini güçlendirmesi

yetlerde yer almaktadır. Özellikle iç göç sebebiyle renkli ve zengin kültürel mozaiğe sahip

gerekmektedir,

önemini daha da artırmaktadır.

Politikalar:

Politikalar:

Kurum içi:

• Birimler arası ve birim içi koordinasyon
• intranet'in Devamının Sağlanması

olan ilimizde, kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi önemlidir. Kültürel faaliyetlerle insan odaklı
kalkınma arasındaki doğrudan ilişki konunun

• Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi.
• Kültürel zenginliğine uygun etkinlikler dü-

zenlenmesi.
• STK'larla birlikte çalışılması.

Kurum Dışı :

• iletişim kanallarından etkin yararlanma.
• iletişim stratejisinin planlanması.

• Beyaz Masa uygulamasının Re-organizasyQnu.
• lletişim yönetiminde çok başlılığın gideril-

• Uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi.
• Hobi kurslarının yaygınlaştırılması.

• Ulusal ve uluslararası kültür -sanat etkinlik
ve değerlerin kente ulaştırılması.

mesi.

BiLiŞiM TEKNOLOJiLERi:

ULAŞIM:

Bilgi toplumunu
yaşadığımız günümüzde
belediyelerin daha etkin ve verimli hizmet

Bir kentin gelişimi için gerekli olan unsurların

üretmeleri için bilişim teknolojilerinden aza-

arasında ulaşım da yer almaktadır. DENiZLi
ulaşım ve trafik yoğunluğu yönünden çok bü-

mi derecede yararlanmaları gerekmektedir.
E-Devlet uygulamaları başta olmak üzere

yük bir problem yaşamaktadır. Keza kentin
gelecek öngörüsünde görüldüğü gibi önümüzdeki dönemde ulaşım ihtiyacı daha da

3rfiT,et#eo,'oğ:e risn:: k:::3üiL r.içgE X?2i!

artacaktır. Özellikle toplu taşımacılığın geliştirilmesi, raylı sisteme geçilmesi, ulaşım

BELEDiYESi'nin bilişim teknolojilerinde geldiği seviye iyi olmakla birlikte bu alanda çalışmaların geliştirilmesi gerekmektedir.

aksları arasında koordinasyonun sağlanması
Politikalar:

öncelikli konular arasında yer almalıdır.

• Bilişim altyapısının geliştirilmesi.

• Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi.

Politikalar:
• Araçların değil, insanların ulaşımının esas

alınmas,'
• Mevcut ulaşım akslarının rehabilitasyonu.
• Kurumlararası iletişimin geliştirilmesi ve

• Personelin eğitimi.
• Diğer kurumlarla entegrasyonu ve iletişim.
• E-belediye çalışmaları

Koordinasyonunun sağlanması.

SOSYO-KÜLTÜFIEL VE ÇEVRE

• Afet ulaşım planlarının yapılması.

YATIRIMLARI

• Trafik sirkülasyon sisteminin geliştirilmesi.

Günümüzde modern, kullanıma, ihtiyaca en
elverişli

kentlerin

yaratılması,

geliştirilmesi

KENT MARKASININ OLUŞTUF}ULMAsl:
DENiZLj 'de ekonomik, kültürel ve sosyal

kadar, kentlerin sosyal yapı kalitesinin artırılması, kent kültürünün, çevre bilincinin geliştirilmesi, mevcut kültür zenginliğinin korun-

¥&#:,£r::şomrij:ığLTrsDaf\a]2aLPı,N:j:ğıF:ret#F.

ması da önem arz etmektedir. Bundan başka,

reket etmelerinde Önemli faydalar bulunmak-

hemşehrilerin hayatlarının da teknik alt ve üst

tadır. özellikle ilin tanıtımı için kent markası

oluşturulması önemli bir husus olduğu gibi,

yapı tesisleriyle kolaylaştırılması zamanımıza yakışan bir anlayıştır. Başlangıçta birbiriy-

kentlilik

le çatışan anlayış ve fikirler gibi görünen bu

bilincinin

geliştirilmesine

de

katkı

sağlayacaktır.

iki düşünce, çevreye zarar vermeyen veya
asgari oranda zararı olan, geri dönüşümü ko-

Poıitikalar:

lay teknoloji ürünleri sayesinde artık birbirini
tamamlayan fikirler haline gelmiştir.

Ü .`'ent vizyonunun oluşturulması.
B ' ' .```m projeıerinin geıiştiriımesi.
c

T::`ı

• ıj,u_

' |

`.

Kim|iğinin kurumsallaştlrllmasl.

.'slararası tanınmışlığın sağlanması.

Politikalar:
• Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması, fonk-

B[im iii=

siyonel kulbnımır)ın ,temini, geliştirilmesi ve

stratejik önemi bulunmaktadır.

korunması.
EĞiTiM:

Toplumsal gelişmelerin olmazsa olmazlardan biriside nüfusun eğitim düzeyinin yüksekliğidir. Her ne kadar eğitim müfredatının
belirlenmesi ve eğitim kurumlarının açılması
öncelikle merkezi idarenin sorumluluğunda

ise de belediyelerinde bu alanlarda yapabileceği çalışmalar mevcuttur. Özellikle sosyal
güçsüzlere yönelik eğitim çalışmaları ÖnçmT

3eEnLmEeDi]yEesr#[ennbfeani#:ldeırğqeynedr:rikDaFkTi=L:
yaklaşımının başarısı için eğitim faaliyetleri

Poliı:ikalar:
• STK ve Üniversite işbirliği.
• Kent hukukunun oluşturulması.

ViZYON PROJELERi:
DENiZLi 'nin rutin gelişiminin ötesine geçebilmesi için vizyon projelere ihtiyacı bulunmaktadır. llin gerek kendi iç potansiyeli gerekse
interlandı incelendiğinde Denizli'nin batı ya-

kasının merkezi olarak sayılabilecek olan
YenişehirvecivarındakigelişmelerinDENiZLi
'de de yaşanılması kaçınılmaz görülmektedir.
Bu gelişmenin sağlıklı ve kontrollü olabilmesi

üzerinde Önemle durulmaya devam edilme-

için kentin vizyonuna uygun projeler gerçek-

lidir.

leştirilmelidir.

Politikalar:

Politikalar:

• Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

• Öncelikli proje tespiti.

• Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması.

• Proje -yönetim etkinleştirilmesi.

• Dar gelirli ailelere yönelik eğitim desteğinin

• Yatırımcılarm özendirilmesj.

artırılması.

• STK ve özel teşebbüsle işbirliği.

çEVF]E BiLiNCi:
Sürdürülebilir

KENTLiLiK BiLiNCi:
Kentlerimizin en önemli sorunları arasında
kentlerin sahipsizliği problemi bulunmaktadır.

kalkınma

yaklaşımı

geliş-

miş ülkelerde kabul görmüş bir yaklaşımdır.
Kentlilerin gelişim süreci içinde su, toprak ve
hava kirliliğinin minimize edilmesi; doğa ile

barışık sağlıklı bir kentleşmenin tesis edilme-

Kentin geleceği ile kendi geleceği arasında
anlamlı bağlar kuramayan insanlar kenti ve

si için belediyenin çevre çalışmalarına büyük

dolayısıyla kent mobilyalarını ya tahrip et-

önem arzetmektedir.

BEktFzri8Ei=h5[i#%ş:]yjr2jobaılmyiıknta8ırbaş.

Politikalar:

lattığı kentlilik bilinci çalışmasının önümüz-

deki dönemde geliştirilerek uygulanmasının

• STK ve diğer kurumlarla işbirliği.
• Eğitim faaliyetleri.
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111-FAALİYETLERE İLİşKIN BİLGİ VE DEĞERLEND.IRMELER
A- Mali Bilg.ıler

1 - Bütçe Uygulama Sonuçları
2006 YILI BÜTÇE DEGERLEF]1

19.530.097,49

VERGi GELiF}LEF}i

63.916.560,00

PERSONELGiDEF]LEF}i SOSYAL
GÜVENLiK

VERGi DIŞI GELiRLER

54.737.931,00

KURUMLAF}lNA DEVLET KAT.
MAL VE HiZMET

SEFIMAYE GELiRLERi

18.565.300,00

ALIMGiDERLERi

1.700.203,00

FAiZ GiDERLEF]i

3.243.014,34

1.080.006,00

CAF`i TRANSFERLEF}

1.747.466,21

SEF]MAYE GiDEF}LEF]i

67.837.99,59

ALINAN BAĞIŞ VE

3.081.358,88

44.984.408,81

YAFİDIMLAF]

ALACAKLARDAN
TAHsjLATLAF`

SEF"AYE TRANSFEFILERi
YEDEK ÖDENEKLER

2.391.625,60
184.109,08

2006 YILI BÜTÇE DEĞERLERi

140.000.000,00

TOPEAM
Finasmanın Ekonomik Sınıf.

3.000.000,00

143.000.000,00

TOPLAM

11 ffl41,02

ÖNCEKi YILDAN DEViR

143.011.441,02

2006 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞTiRME DEĞERi

Gelir Bütçesi
GELiR TÜRÜ
Vergi Geliı.Ieri
Mülkiyet Üzerinden Alınan VeT.

Dahilde Alınan Ver.
Vergi Gelir. Alınan Paylar

BÜTÇE DEĞERLERi

GERç. DEĞERLER

GERÇ. ORAN1°/o

00

51.937.147,72

82

13.050.001,00

9.040.189,27

69

6.549.955,00

5.176.650,32

79

37.000.002,00

31.067.812,92

84

63.916.560,

6.652.495,21

91

Vergidışı Gelirler

54.737.931,00

46.672.775,75

81

Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.

37.731.314,00

34.231.975,72

91

Diğer Mülkiyet Gel.

7.625.002,00

6.393.073,25

84

Para Cezalaı.ı ve Cezalar

5.700.002,00

3.354.121,02

idari Harçlar ve Ücretler,Sanayidışı

Çeşitli Vergidışı Gel.

Kişi ve Kurumlardan Al. Paylar
Diğer Vergidışı Gelirler

7.316.602,00

589.562,42

ı .850.000,00

2.038.543,34

1.731.612,00

65.500,00

100.001,00

Semaye Gelirleri

18.565.300,00

19.402.613,11

Sabit Sermaye Varlıklarının Satışı

18.500.300,00

19.327.652,49

Stoklarm Satışı

Milli id. Diğer Düzeylerinden

Proje Yardımları

Alacaklardan Tahsilatlar
Yu rtiçi Alacaklardan Tahsilat

TOPLAM

65
105
104

350

50.000,00

22.500,00

45

2.236.595,22

132

1.016.872,00

508.436

200.001,00

2

Diğer Bütçelerden
Kurumlardan ve Kişi. AI Yard. Bağ.

117

1.700.203,00

Arazi ve Maddi olmayan Vffl. Sat.

Alınan Bağış ve Yard.

52.460,62

15.000,00

59

32

1.000.200,00

1.219.723,22

122

120.249.131,80

86

500.000,00
1.080.006,00
1.080.006,00

140.000.000,00

Gider Bütçesi
GELiR TÜRÜ

BÜTÇE DEĞERLERi

GERç.DEĞERLER

DEĞEEEEgi

GERçoFtANı%

18.500.275,94

95

4.788.272,67

94

GiDER TÜ
DEĞEBRÜLTEÇBE

Personel Giderleri

19.530.097,49
•.5.106.252,87

Memurlar

41.054,26

Sözleşmeli Personel

14,100.823,06
281.967,3

Diğer Personel

3.081.358,88

Sosyal .Güvenlik Kur.Devlet
Memurlar
^
lşçiler

1.171.238,86
1.795.326,41

GERç.ORAN1%

41.052,26

100

13.466.679,28

96

204.271,73

73

2.653,Ğ33,52

87

886.697,93

76

1.734.432,31

97

114793,61

32.503,28

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

44984408,81

43.376.546,14

Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımı

10768593,12

10.762.798,96

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme

7.003.840.54

Geçici Personel

6.489.094,92

Allml

Yolluklar

191056,13

110.312,65

Görev Giderleri

54t737,09

366.352,78

Hizmet Al ı mları

21608995,78

21.322.345,74

Temsil ve Tanıtma Gid.

1707194,92

1.702.777,33

Menkul Mal, Gayrimaddi

2282200,73

1.992.425,86

401004,16

354.575,00

479.786.34

275.862,90

Hak Alımı, Bakım Gid. Gayrimenkul
Mal Bakım ve Onarım Gid.

Tedavi ve Cenaze Gid.

Faiz Giderleri

3243014,34

3.243.014,34

Diğer iç Borç Faiz Gid.

3243014,34

3.243.014,34

Cari Transferler

1758906,93

1.640.096.44

567659,12

Görev Zararları

567.659,12

35000

31.494,00

32000

23.962,55

1124247,81

1.016.980,77

Sermaye Giderleri

67837919,59

67.486.890,04

Mamül Mal Alımları

1753504,08

1.585.973,72

Hazine Yardımları

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap.
Yard.
Hanehalkına Yapılan Transferler

2709600

Menkul Sermaye üretim Üretim Gid

2.708.148,50

266838,95

101.332,50

15.082.345,56

15.065.804,23

48.025.631,00

48.025.631,09

Sermaye Transferleri

2391625,6

2.296.343,07

Yurtiçi Sermaye Trans.

2391625,6

2.296.343,07

Yedek Ödenekler

184109,08

2.544,66

Gayrimaddi Hak Al.
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırma
Gid.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.

2.544,66

1 00000

Öngörülmeyen Giderler Ödeneği

84109,08

Yedek Ödenek

143011441,02

TOPLAM

139.199.344,15

2- T7emel Mali 17ablolara ilişkin AÇıklamalar
• 2006 Yılı gideriibütçesi

126.000.000,00-

YTL olarak kabul edilmiş olup, yılı içerisin-

de 17.000.000,00-YTL ek bütçe ve 2005

• 2006 Yılı
YTL

olarak

Gelir bütçesi
kabul

edilmiş,

123.000.000,00yılı

içerisinde

yılından devreden 11.441,02-YTL ile birlikte
143.011.441,02-YTL' ye ulaşmıştır.

17.000.000,OO-YTL Ek Bütçe verilerek toplam 140.000.000,00-YTL' ye ulaşmıştır. Buna

• Bu Ödenekten 139.199.344,15-TL'nin tahak-

karşılık 2006 yılında 124.569.635,30-YTL,
2005
yılından
devreden
10.881.271,25-

kuk ve ödemesi yapılmış olup, kullanılmayan
3.812.096,87-YTL iptal edilmiştir.

YTL tahakkuk ile birlikte toplam tahakkuk
135.450.906,55-YTL' ye ulaşmıştır.

• 2006 Yılı

içerisinde

• 2006 Yılı Bütçesine 3.000,000,00-YTL lller

120.249.131,80-YTL

Bankasına borçlanma karşılık gösterilmek

tahsilat yapılmıştır.

suretiyle denklik sağlanmı.ş ancak yılı içeri-

•

2006

Yılında

tahsil

edilemeyen

sinde 6.000.000,00-YTL lller Bankasından
borç alınmıştır.

15.317.106,64-YTL 2007 yılında tahsil edil-

mek üzere devretrniştir,
31.12.2006 Tarihi itibariyle Belediyemizin Mali Durumu

Vakwl* Bankası cari Hesabı

34.529,65

.

511.429,37

Halk Bankası Cari Hesabı

1.337.125,53

T.C. Ziraat Bankası Kaleiçi Şubesi Otopark Fonu Hesabı

iller Bankasından Gelen Paraların Dökümü
AYI

TAHAKKUK EDEN

MAHSUP EDiLEN

GELEN MiKTAR

OCAK

2.698.640,92

205.834,41

2.492.806,51

ŞUBAT

2.568.747,70

993.649,95

1.575.097,75

MAFIT

2.719.424,51

254.580,86

2.464.835,65

NiSAN

2.333.182,82

208.058,00

2.125.124,82

MAYIS

2.239.654,33

855.860,37

1.383.793,96

HAZiFIAN

2.041.261,62

232.394,00

1.808.867,62

TEMMUZ

3.378.506,28

168.925,31

3.209.580,97

AGUSTOS

2.511.880,36

125.594,02

2.386.286,34

EYLÜL

2.723.343,21

272.334,32

2.451.008,89

EKiM

3.152.722,60

1.122.295,56

2.030.427,04

KASIM

2.338.351,37

935.340,54

1.403.010,83

2.362.097,20

944.838,88

1.417.258,32

31.067.812,92

6,319.706,22

24.748.098,70

AFIALIK

TOPLAM

3- Mali Denetim Sonuçları
2006 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi Belediye Meclis
üyeleri arasından seçilen 5 kişilik denetim komisyonu tarafından yapılmıştır. Dış denetim
Sayıştay Başkanlığınca yapılacaktır.

8- Performans Bilgileri
1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri
Fen İşleri Müdürlüğü
T.C.

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

FATİH KÖPRÜLÜ,l«VşAK iNŞAATl•,

PROJENiN AMAcl:

liiffi£fFTF€iiiFİF5FThEıhaııesi , İ stikıaı Caddesi , Antaıya

Karayolu birleşimindeki trafik yoğunluğunupazal{ılması,transitgeçişinsağlanması,trafik
güvenıiğinin arttırııhası, geçiş maıiyet ve süresinin
azaltılması.

pROJENiN lapsAMı:

IFt=i ETi€İ5€FiZi j6nünde inşaat güzerga_r ı 757 ımetr6,tabliyeuzunluğu94,00metre,köprüeltınqangeçehyoljnnetyük=ekliği se5,00metre.olan,.transit-yoi4Şöritolacakşekildeveköprüüze(!.kevşak•olactikşekildedüzenlenen1adetköprülükavşak

yap,Iması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

EEFE6i7ET5ÜT5EESİNDENKARşıLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

§6ZEEŞME BEDELİ : 9.886.000 YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

13.06.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

20.09.2006

PROJEDE GELINEN SON

TAMAMLANDl.

DURUM:

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADI:

DELIKTAş KÖPRULÜ l«VşAK iNŞAATl

PROJENiN AMAcl:

iiiFFi£iFT6ÜF66ğöu Mahallesi, Atatürk Caddesi, Antalya
Karayolu birleşimindeki trafik yoğunluğunup
azaltılması, transit geçişin sağlanması, trafik
güvenliğinin aritırılması, geçiş maljyet ve süresinin
azaltılması.

PROJENIN l«PSAMI:

FFt5i75Tle Denizli yönünde inşaat güzergahı P26metr6,tabliyeuzunluğu75,12metre,köprüaltından

geçen yolü;n net yüksekliği ise 5,00 metrp_ olan, .transitid4steritolacakşekildeveköprüüzeri_ka.vşak-olacükşekildedüzenlenen1adetköprülükavşak

yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

5EEE6iVEİBÜTÇESİNDENKARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

SÖZLEŞME BEDELİ : 5.699.000 YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

19.06.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

26.09.2006

PROJEDE GELiNEN SON

TAMAMLANDI.

DURUM:

2006

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

ifıEıriFriFFEZARyERi ÇATI EKSiKLERİ Nİ N_
TAMAMLANMASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESi

PROJENiN AMAcl:

İlimizin Karaman Mahallesinde bulunan Karaman
Pazaryerine ilave çelik kolonlar, çatı ve çevre
düzenlemesi yapılması

PROJENiN KAPSAMl:

Ilimizin Karaman Mahallesinde bulunan Karaman
Pazaryerine ilave çelik kolonlar ve üstüne alüminyum
sandviç panel çatı Öriüsü yapılması ayrıca

pazaryerinin arka cephesindeki yol yaklaşımı ve çevre
düzenlemesinin yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

BEFEE-DIYE BÜTÇESINDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

stözLEŞME BEDELİ : 275.000 YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

31.05.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

12.06.2006

PROJEDE GELiNEN SON

TAMAMLANDI.

DURUM:

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

PROJENiN AMAcl:

SEViNDİK MAHALLESi PAZARYERİ iNŞAATl

llimizin Sevindik Mahallesine kapalı pazaryeri
yapılması.

Z._

PROJENiN KAPSAIVII:

iiiffTiZiFS€Tvindik Mahallesine 9145 mz inşaat aıanlı,
7550 m2 kapalı alanlı, 52 adet işyeri, 260 adet tezgahı
bulunan kapalı pazaryeri yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

ğEFE6TfiE BÜTÇESİNDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

güzFEçşME BEDELl : 1.425.000 YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

05.06.2006

PROJENiN TAMAMLANIVIA

02.10.2006

sÜRESi:

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

TAMAMLANDl.

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
-BARINMA EVLERi İKMAL iNŞAATI
PROJENiN ADl:

PROJENiN AMAcl:

llimizin Karşıyaka Mahallesinde bulunan Barınma
evlerinin tadilatının ve çatısının yapılması.

PROJENiN KAPSAMl:

İIimizin Karşıyaka Mahallesinde bulunan Barınm9-ğjii;;;hin-m.eJcutbloklarınıninceişlerinin,6oom2
çatısının ve kalorifer dairesinin yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

ğEFEÜIYE BÜTÇESINDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MıuLiYETi:

SÖZ[LEŞME BEDELl : 399.000 YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

07.04.2006

PROJENIN TAMAMLANMA

02.06.2006

sÜRESi:

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

2006

TAMAMLANDl.

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

iNCILiPINAR MESiRELİK Dlş TRETUVAR TANZiMi

PROJENiN AMAcl:

Tiiiii:zin İncilipınar Mahallesinde bulunan parkın dış
duvarının çevresindeki kaldırımın yapılması.

PROJENIN l«PSAMl:

TiiffTi£iFin lncilipınar Mahallesinde bulunan parkın dış

duvarının çevresinde 512 metre uzunluğunda 4 metre
genişliğinde kaldırım imalatı yapılmış, mucarta edilmiş

(pürüzlendirilmiş) traverten döşenmiştir.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

İ5EFEDİYE BÜTÇESİNDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

SöZFEşiME BEDELl : 87.280 YTL

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

07.04.2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

06.05.2006

PROJEDE GELiNEN SON

TAMAMLANDI.

DURUM:

2006

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

i5FRRj5EZiNTİ ALANLARI VE l«LDIRIM
ımpLAMA işÇiLİĞi

PROJENiN AMAcl:

iiiihi£in Hacı Kaplanlar kavşağı, şirinköy içi, mezarlık
meydanı, Uğur Mumcu Bulvarı, 1. Sanayi Devlet Kara

Yolu kenarı, Ankara Devlet Karayolu orta refüjünde ve
muhtelif yerlerde imalatlar yapılması.

pRojENIN ıapsAMı:

iiiiii£iFTHacı Kaplanlar kavşağı, şirinköy içi, mezarlık
meydanı, Uğur Mumcu Bulvarı,1. Sanayi Devlet Kara
Yolu kenarı, Ankara Devlet Karayolu orta refüjünde ve

muhtelif yerlerde 3Ş64 m. idare malı bordürdmö2şe3ncmğ.S!l;a7v2e7riemn2,g5aramp2e#da%l#şoazpa#k:Pr:moss#29

idare malı parke döşenmesi..
PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

TT5ELEDİYE BÜTÇES.INDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

sÜzFEşiJmE BEDELı : 96.832yTL

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHj:

03.04.2006

PROJENIN TAMAMLANMA

01.06.2006

sÜRESi:

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

TAMAMLANDl.

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

YAYA KALDIRIMI, YOL, PARK KAPLAMA
VE DÜZENLEME işÇİLİĞi

PROJENiN AMAcl:

EŞ€F:tepe Polis karakolu arkasındaki parkta, Atakent
Mahallesi Camii Önünde, Yenişehir 5. sokakta ve
Yunus Emre Koruluğu çevresinde, İlbadı 292 sokakta
ve muhtelif yerlerde imalatlar yapılması.

PROJENiN l«PSAMl:

7iiFFiZiFESientepe Polis karakolu arkasındaki parkta,
Aiakent Mahallesi Camii önünde, Yenişehir 5. sokakta

Vseo:au%Sv:mmrueh#e£;fuyue#ıuerçdeevr2egs#nod#l:baardk=:2982oom.
bordür,1700 m2 zehin kaplaması işleri yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

5EFE6lvETBÜTÇESI NDEN KARşlLANACAKTI R.

PROJE MMLiYETi:

§C5ZFEşWE BEDELl : 97.525YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

24.07.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

24.08.2006

PROJEDE GELINEN SON

TAMAMLANDl.

DURUM:

T.C.

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

FFfiüRRFFETöı«VşAĞıVEMUHTELİF
SEMTLERDE YOL YAPIMl

PROJENiN AMAcl:

Pamukkale kavşağı ve muhtelif semtlerde yol üst
yapısı yapılması.

pRojENiN ıapsAMl:

Pamukkale kavşağı ve muhtelif semtlerde 3300 metre
yol üst yapısı yapılması

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

BE[E6iViE BÜTÇESİNDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

SöZFE€şME BEDELİ : 1.058.365YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

16.08.2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

14.09.2006

PROJEDE GELiNEN SON

TAMAMLANDl.

DURUM:

2006

T-C.

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

CAFER SADIK ABALIOGLU iLK öĞRETİM
OKULU PERDE DUVAR iNŞAATl

PROJENiN AMACI:

Ğİf6FT5mAbaııoğlu İık Öğretim Okuıu çevresinde

perde duvar, mozaik, harpuşta ve demir korkuluk
İmalatları yapılması.

PROJENiN KAPSAMl:

6aF6FT5Ük Abaııoğlu llk Öğretim okulu çevresindekj
inşaatta 389 metre uzunluğunda perde duvar, mozaik,
harpuşta ve demir korkuluk imalatları yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

ğEFE6TVE-BÜTÇESI N DEN KARşl LANACAKTI R.

PROJE MAALiYETi:

SöZFEŞME BEDELl : 76.000YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

24.08.2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

12.10.2006

PROJEDE GELiNEN SON

TAMAMLANDl.

DURUM:

!..:l:.,_i

`

EE-

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

İ:rizFFkTİALARMAHALLESiTRETUVAR
TANZiMi YAPIM İşi

PROJENiN AMAcl:

iiiiii£iiin Anafartalar Mahallesinde kaldırım imalatlan
yap,Iması.

PROJENIN KAPSAMl:

lmmizin Anafartalar Mahallesinde 3603 m. bordür

dmöşedno#,ap6ı|:a£:.klrmataşfillerserilmesiveıg6

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

5EEE6iVEİBÜTÇESINDENKARşlLANACAKTIR.

PROJE IVIMLiYETi:

SC5ZFEşiME BEDELI : 66.499 YTL

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

25.08.2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

23.10.2006

PROJEDE GELiNEN SON

TAMAMLANDl.

DURUM:

T-C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

kiETşfi"MAHALLESi KALDIRIM
TANZilvli YAPILMAsl

PROJENiN AMACI:

Tiiiiizin Kirişhane Mahallesinde kaldırım imalatları
yapılmas,.

PROJENiN KAPSAMl:

ffiçea2k;7sserff#:es.ı::gd#dbö:şt::T3skidı%4sİ.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

5EEE5iVE BÜTÇESİNDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

güzEEşmE--BEDELı : 32.435yTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

07.09.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

31.10.2006

PROJEDE GELINEN SON

TAMAMLANDl.

DURUM:

X'

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

BELEDIYE HIZMET BINAIARI TADİLAT işi

-Sevindik, Yenişehir hizmet binalarının,Bando şefliği ve

PROJENiN AMAcl:
iffaiye Müdürlüğü bina!arının tadilatının yapılması.

PROJENiN lapsAMl:

Sevindik, Yenişehir hizmet binalarının,Bando şefliği,
İtfaiye Müdürlüğü binalarının tadilatı kapsamında
kiremit Öriülü çatı, su yalıtımı, çinko yağmur oluğu vb.
çeşitli tadilat İşlerinin yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

5EFE6iVE BÜTÇESİNDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

SÖİZLEŞME BEDELİ : 43.847 YTL

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

18.09.2006

PROJENIN TAIVIAMLANMA

27.10.2006

sÜRESi:

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

TAMAMLANDl.

T.C.

DENiZLi BELEDjYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJEMN ADl:

ÇifiliR MEYDANI SÜSLEMESİ İşİ

PROJENiN AMAcl:

Çınar Meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarına
dekoratif aydınlatma yapılması

pRojENiN ıapsAMl:

Çınar Meydanına süsleme ve Gazi Mustafa Kemal
Bulvarına logolu aydınlatma direkleri yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

BEFE6iVEEBÜTÇESİNDENKARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

SC5ZFLEŞME BEDELI : 72.000YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

11.09.2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

26.09.2006

PROJEDE GELiNEN SON

TAMAMLANDl.

Ü?,

DURUM:

2006

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

DOKUzl«VAKLAR MAHALLESi
lüLDIRIM TANZiMi YAPIM işi

PROJENiN AMAcl:

llimizin Dokuzkavaklar Mahallesinde kaldırım
İmalatları yapılması.

PROJENIN l«PSAMl:

5ökd£FEiEki5Fii5FEaııesinde 325 rri3 doıgu-sik;çtJriıiiı-a:ı-,245m3betondöküımesi,Z45o m2 eski

parke, blokaj vs. sökülmesi, 2740 metre bordür
döşenmesi,1770 metre eski bordür sökülmesi.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

5EFE6lvETBÜTÇESI NDEN KARşl LANACAKTI R.

PROJE MAALiYETi:

SÖZLEŞME BEDELİ : 70.551YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

18.09.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

07 .1 1 . 2006

PROJEDE GELiNEN SON

TAMAMLANDl.

DURUM:

-gğğğğğğgizzz5=Z=ğğğgzz=r2fwRJ

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

TFRfi:AN KöPRÜSÜ ABALIOĞLU
YEM ARASI YOL YAPIMl

PROJENiN AMAcl:

IIimizin Akhan köprüsü ile Pamukkale kavşağı
arasında yol yapılması.

PROJENiN l«PSAMl:

Ilimizin Akhan köprüsü ile Pamukkale kavşağı
arasında toplam 2170 m. uzunlukta 3 şeritli yol

yapılması. Ayrıca 1200 m. bordür, 360 m. perde oria
refüj, 34 m. ® 1000 yağmur suyu drenajı yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

i5EFEEl-qEBÜTÇESINDENKARşlLANACAKTIR.

-SÖZLEŞME BEDELİ : 1.520.000 YTL

PROJE MMLiYETi:

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

25.09.2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

09.11. 2006

PROJEDE GELiNEN SON

TAMAMLANDl.

DURUM:

-- ZŞ5=ES

T-C.

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

ğEŞiTFT§EEMTLERDE Çqcu.K.9yuN ALANI VE
TRETUVAR YAPILMAsl lşçıLIGl

PROJENiN AMAcl:

7iifiTiZiFş;eşitıi semtlerinde çocuk oyun alanı ve tretuvar
yapılması.

PRojENiN lapsAMl:

7iiFFiZiFş€şittıi spmtıerinde çocuk oyun alanı ve tr_e_tuvgryapılm=sı-için440m3beton,2500m2par_kp:_150m3•dölgu,100Öm2travertenvekayraktaşı,2150m.

bordür tanzimi yapılması

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

ğEFE5iVEİBÜTÇESI N DEN KARşl LANACAKTI R.

PROJE MAALiYETi:

güzFEşWE BEDELl : 97.052 YTL

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

05.10.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

04.11.2006

PROJEDE GELiNEN SON

TAMAMLANDl.

DURUM:

T-C.

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

BELEDIYE BİNASI ZEMİN KAT
TADİLAT iNŞAATl işi

-Belediye binası zemin katın tadilatının yapılması.

PROJENiN AMAcl:

pROJENIN ıapsAMı:

Bgigai;ye hizmetlerinin kalitesinin arftırılması amacıyla
binamızda yapılan tadilatlar kapsamında; Zabıta,

ÇÖzüm Mösası, Güvenlik, İlan Reklam ve Eq]IekServisi,DoğalgazAboneMerkezi,Sutahakkuk,Açma

ruhsatı, Sosyal hizmetler birimleri daha kısa zamanda
ve daha verimli hizmet için tadilat yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

ğEFEÜ[YE BÜTÇESINDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

SöZFEŞME BEDELl : 235.000YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

07.08.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

27.09.2006

PROJEDE GELiNEN SON

TAMAMLANDl.

DURUM:

2006

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

DOKUzl«VAKLAR MAHALLESi KAPALI SPOR
SALONU YAPIMl

PROJENiN AMAcl:

İlimizin Dokuzkavaklar Mahallesinde kapalı spor
salonu yapılması.

pRojENiN ıapsAMl:

Tiiihiziin Dokuzkavaklar Mahallesi 2186 sokak ile şeh
Bedrettin Caddesi kesişiminde bulunan Şekerci Durağı
mevkiinde 2.500 kişi kapasiteli 2.600 m2 inşaat alanlı
kapalı spor salonu yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

5EFEİDIYE BÜTÇESINDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MMLiYETj:

SÖZiLEŞME BEDELİ : 2.349.000YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

30.10.2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

DEVAM EDiYOR. GERÇEKLEŞME %28

T.C.

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

FFfiükkIEEüfiivEERSiTESi SUNi ÇİM Li FUTBOL
SAHASI YAPIMI

PROJENiN AMACI:

Kredi ve Yurtlar Kurumu Kınıklı kampüsü yanına

70xl05 m. ebatlarında sentetik çim kaplama futbol
sahası ve alt yapı yapılması

PROJENiN lapsAMl:

Kredi ve Yurtlar Kurumu Kınıklı kampüsü yanına

70xl05 m. ebatlarında sentetik çim kaplama futbol
sahası ve alt yapı yapılması. 4.371 m2 toplam alanlı,

10 m. genişlikie tarian koşu parkuru ve dışına da 290
m. uzunluğunda 2,63 m. yüksekliğinde kafes çit teli
imalatı, 4 adet 25 m. yüksekliğindeki aydınlatma direği
yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

ğEFE6TVE-BÜTÇESIN DEN KARşl LANACAKTI R.

PROJE MAALiYETi:

SÖZFLEŞME BEDELl : 996.000 YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

31.10.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

DEVAM EDIYOR. GERÇEKLEŞME °/ol4

T-C.

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLCiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

HUZUR EVi BAKIM VE ONARIMl

PROJENiN AMACI:

F=FFükikale yolu üzerinde bulunan Huzur Evi Yaşlı ve
Rehabilitasyon merkezinde tadilat yapılması.

pRojENIN lapsAıvlı:

F6irikkale yolu üzerinde bulunan Huzur Evi Yaşlı ve
Rehabilitasyon merkezinde ihalemiz tadilat, elekirik,
sıhhi tesisat, bina iç ve dış kaplamaları, kiremit çatı
öriüsü yenilenmesi, ahşap oturima çatı, çeşitli demir
işi ve plastik doğrama İşlerini kapsamakiadır. Duvar
kaplaması, sırlı traverten görünümlü döşeme,
radyatörlerin ve asansörlerin yenilenme işleri

yapılacak ve jeneratör alınacakiır. Pamukkale
Üniversitesinden gelen projeye göre yapının
güçlendirilmesi yapılacaktır.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

ğEFEÜİYE BÜTÇESİNDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

SÖZLEŞME BEDELİ : 1.468.000YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

31.10.2006

PROJENiN TAMAMLANMA

sÜRESi:

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

DEVAM EDIYOR. GERÇEKLEŞME °/o9

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

ÇANILIK NIKAH SARAYI TADİLAT

VE iLAVE iNŞAAT YAPILMAsl

PROJENiN AMAcl:

Çamlık Nikah Salonunun yapılması.

PRojENiN lapsAMl:

Vgiiklenici fima ile karşılıklı imzalanan sulhname

çerçevesinde iş tasviye edilmişiir. Ka_tlı_ otopark ve
Nikah sarayı olarak projelendirilmesi devam
etmektedir.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

ğEFE6iffiBÜTÇESINDENKARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

SÜZFEşiJME BEDELl : 2.099.000 YTL

PRojENiN BAŞLANGlç TARim:

15.09.2006

PROJENjN TAMAMLANMA
sÜRESi:

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

TASVIYE EDiLDi.

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

iIÜFFfiçi6ĞGLuuNFABRiımşı_
ÇEVRESi YOL DÜZENLEMESi işİ

PROJENiN AMAcl:

Külahçıoğlu Un Fabrikası çevresindeki yollarda
kaldırım yapılması.

PROJENiN l«PSAIVII:

Tarihi Külahçıoğlu Un Fabrikası çevresindeki yollarda
kaldırım, traverten kaplama ve park düzenlemesi işleri
yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

BEFEEDİYE BÜTÇESİNDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MıMLiYETi:

SÜZFİEŞME BEDELİ : 295.000YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

08.06.2006

PROJENIN TAIVIAMLANMA

sÜRESi:

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

2006

DEVAM EDiYOR. GERÇEKLEŞME %41

T.C-

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE. PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

YENişEHİR Vl_AHALLEsl

PAZAFIYERi iN ŞAATl

-.Ilimizin Yenişehir Mahallesinde Kapalı Pazaryeri

PROJENiN AMAcl:

yap,Imas,

PROJENiN KAPSAMl:

iiiffTi£iFT76Fi:şehir Mahallesinde 2 katlı ve brüt 7.500

m2 oturma alanlı,. 4,85 m kat yüksekli betonarme ve
çelikten imal edilen,269 araçlık kapalı otoparklı kapalı
pazaryeri yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

5EFE6iVEEBÜTÇESİNDENKARşlLANACAKTIR.

PROJE MıMLiYETi:

güzFEşmE BEDELı : 2.999.000yTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

15.09.2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

DEVAM EDIYOR. GERÇEKLEŞME °/o89

T-C-

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

SjüiMER MAHALLESi 25. CADDE YOL YAPINll

PROJENiN AMAcl:

llimizin Sümer Mahallesi 25. Caddesinde yol tanzimi
yapılmas,

pRojENiN ıapsAMl:

Tiirizin Sümer Mahallesi 25. cadde de 3 şerit geliş, 3
şerit gidiş olmak üzere toplam 6 şeritli, 27 m.
genişliğinde, 2.300 m. uzunluğunda yol ve kaldırım,
715 m. yağmur suyu drenajı işleri yapılması. Ayrıca

yol sinyalizasyonu ve temoplastik yol çizgileri
yapılmas,.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

i5EFE61I-YEBÜTÇESİNDENKARŞILANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

SÖZFEŞME BEDELİ : 3.199.000YTL

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

02.10.2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

PROJEDE GELINEN SON
DURUM:

DEVAM EDiYOR. GERÇEKLEŞME °/o26

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

KALEIÇI Sol«K DÜZENLEMESi

PROJENiN AMAcl:

7iifiTi£iF tarihi Kaleiçi çarşısında altyapı ve traverten
kaplama yapılması

PROJENiN lapsAMl:

Tiffmizin tarihi Kaleiçi çarşısında 2.000 metre içme suyu

ve 2.290 metre kanalizasyon için boru döşenmesi,
yangın muslukları yerleştirilmesi, 2525 rrı. şu oluğ.y-yarilması,aydınlatmaiçin325adetayqı_nlat_maqireği-mbntajıyapılması,çarşıiçerisine11.500m2açı_k_renkli-triav6rtendöşenmesiayrıcabay-bayanWCve

üstüne traverten çeşme yapılması.
PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

5EFE6iVEEÜTÇESİ N DEN KARşl LANACAKTI R.

PROJE MAALiYETi:

SÖZLEŞME BEDELİ : 2.287.983YTL

PROJENjN BAŞLANGIÇ TARiHi:

22.09.2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

PROJEDE GELINEN SON
DURUM:

DEVAM EDIYOR. GERÇEKLEŞME °/o72

T.C.

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

i5EwrizLi BELEDiyESiNİN iHTiyAÇ
DUYDUĞU YERLERDE ASFALT YAPILMAsl

PROJENiN AMAcl:

Belediyemizin ihtiyaç duyduğu yerlerde asfalt
yapılması.

PROJENiN KAPSAMI:

750 gün süreli ihale kapsamında ihtiyaç duyulan
yerierde asfalt yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

ğEFEÜİ-VE BÜTÇESİNDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

SöZFEçŞME BEDELİ : 4.498.346YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

02.09.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

DEVAM EDiYOR. 2006 yılında ihale kapsamında

Pamukkale Kavşağı -Akhan -Ankara yolu güzergahı
arası duble yol inşaatı yapılmış, 1.298.421,53 YTL
harcanmıştır. GERÇEKLEŞME %19

±zşzzzğ€EZZZZZ=şZ€2!fyfflR

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

PROJENiN AMAcl:

DELİKTAş-FATİH_MAHALLESi
KALDIRl-M TANZiMi YAPILMAsl

TiimF;izinDelikiaş,FatihMahallerindekaldırımtanzimi

yap,Iması.

PRojENiN lapsAMI:

f5;eliktaş Mahallesi 1946,1953-54,1989,1977,1975,
2020,1988, 2017-18, 2091,1961,1959,1993/1,
2000, 2001 ve muhtelif sokaklarda, Fatih Mahallesi
1956/1,1956/2,1945,1968,1894,1899, 3210,
1891/2, 2026 ve muhtelif sokaklarda kaldırım tanzimi
yapılmas,

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

i5iELEDIYE BÜTÇESİNDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

SöZFEŞME BEDEL.I : 84.937YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

26.10.2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

25.12.2006

PROJEDE GELiNEN SON

TAMAMLANDI.

DURUM:

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

AKHAN l«RAYOLU GUZERGAHI BORDÜR
DöşENMESİ

-Akhan karayolu güzergahında bordür tanzimi
PROJENiN AMAcl:
yapılmas,.

PROJENiN İapsAM]:

İ:kF;an Karayolu güzergahında 6000 metre bordür
tanzimi yapılması

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

EEFİEDİYE BÜTÇESİNDEN KARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

SÖZLEŞME BEDELİ : 56.400YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

12.12.2006 (Sözleşme Tarihi)

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

29.12.2006

PROJEDE GELINEN SON

TAMAMLANDl.

DURUM:

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

SEVINDİK MAHALLESI ETÜD MERKEZi TADİIATl

-ilimizin Sevindik Mahallesindeki etüd merkezinde

PROJENiN AMACI:
tadilat yapılması.

PROJENiN KAPSAM]:

Sevindik Mahallesinde daha Önce kreş olarak
kullanılan binanın tadilatı yapılması ayrıca 80 kişi

kapasiteli (4 sınıflı) derslikler, yemekhane, oyun
salonu, bilgisayar odası, idari birimleri, soyunma
odaları ile toplam 640 m2 Iik kapalı alan imalatlarının
tamamlanması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

i5E[LEDIYE BÜTÇES.lNDEN KARŞILANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

SöZFE€şME BEDELİ : 168.000YTL

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

22/12/2006 (lhale Tarihi)

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

DEVAM EDiYOR. GERÇEKLEŞME %5

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

iFEI6i;T7iEŞiLYURT VE _ATAKENT MAH. YOL VE
TRETUVAR l«PLAMA lşçıLIGl

PROJENiN AMAcl:

7iiffTi£iFTi656i;Tveşiıyuri ve Atakent Mahaııeıerinde yol
ve tretuvar yapılması.

PROJENIN l«PSAMl:

Triimimizin,llbadıveYeşilyurtMahallelerindekiyaya
kaldırımlarının betonla tesviye edilmesi, Atakent 41

Evler Sitesi çevresinde ise kilit taş yol kaplama
imalatları yapılması.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

ğEEE61VEİBÜTÇESINDENKARşlLANACAKTIR.

PROJE MıMLiYETi:

SÖZLEŞME BEDELİ : 96.667 YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

30.11.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

29.12.2006

PROJEDE GELiNEN SON

TAMAMLANDl.

DURUM:

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

fiE5kFTWFfi:T5EF6DEDUVAR,BAKIRLı-iLBADı
MAH.lvıERDiVEN VE PARKE TANZilvıi

PROJENiN AMAcl:

İlimizin Meska, Bakıriı, İlbadı Mahallerinde imalatlar
yapılması.

PROJENiN KAPSAMl:

İlimizin Meska Mahallesinde perde duvar, Bakırlı,
İlbadı Mahallerinde muhtelif kelebek beton parke
döşenmesi ve beton bordür tanzimi işleri yapılması

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

EEFEÜil-YEBÜTÇESİNDENKARşlLANACAKTIR.

PROJE MAALiYETi:

SÜZFEEŞME BEDELİ : 60.132 YTL

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

13.12.2006

PROJEN]N TAMAMLANMA
sÜRESi:

27.12.2006

PROJEDE.GELiNEN SON

TAMAMLANDl.

DURUM:

«1

İmar ve şehircilik Müdürlüğü
T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:
ESKİHISAR KÖYÜ VE ÇEVRESI HALIHAZIR
HARİTA HAZIRLANMASI

PROJENiN AMAcl:
HALİHAZIR HARITA HAZIRLANMAsl

pROJENIN ıapsAMl:
85Ha MESKUN ALANDA
1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLI HALİHAZIR HARITA
ÜRETİM'I

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:
BELEDİYE PERSONELİ TARAFINDAN YAPILMlşTIR

PROJE MAALiYETi:

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:
135 İş GÜNÜ

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

ARAZI VE BÜRO ÇALIŞMALARI TAMAMLANARAK
PAFTALARI VE CiLTLERi ONAYLANMIŞTIR

T.C.

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:
KUMKISIK KÖYÜ VE ÇEVRESI HALIHAZIR HARITA
HAZIRLANMASI

PROJENiN AMAcl:
HAL.lHAZIR HARITA HAZIRLANMASI

PROJENiN KAPSAMl:
10Ha MESKUN + 260Ha GAYRİMESKUN ALANDA
1il000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ HALİHAZIR .HARİTA
ÜRETİMİ VE NİRENĞ.I TES.IS EDİLMESİ

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:
BELED.lYE ÖZKAYNAKLARI

PROJE MAALiYETi:
40.000,00YTL(KIRKBİNYENİTÜRkLIRAsl)

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:
09/11 /2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:
41 lş GÜNÜ

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

ARAZI VE BÜRO ÇALIŞMALARI TAMAMLANARAK
PAFTALARI VE CILTLERI ONAYLANMIŞTIR
.

2006

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:
SARUHAN KÖYÜ VE ÇEVRESİ HALIHAZIR HARİTA
HAZIRLANMASI

PROJENiN AMAcl:
HALİHAZIR HARITA HAZIRLANMAsl

pRojENiN rupsAMl:
9Ha MESKUN + 330Ha GAYRIMESKUN ALANDA
1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLI HALIHAZIR _HAR.ITA
ÜRETİMİ VE N.IRENĞİ TESIS EDİLMESİ

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:
BELED.IYE ÖZKAYNAKLARI

PROJE MAALiYETi:
77.000,00 YTL (YETMİş YEDİ BİN YENİ TÜRK
LİRAsl)

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:
10/1 1 /2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:
74 İş GÜNÜ

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

ARAZi VE BÜRO ÇALIŞMALARI TAMAMLANARAK
PAFTALARI VE CiLTLERi ONAYLANMIŞTIR

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:
Cumhuriyet Mahallesi 18. madde uygulaması

PROJENiN AMAcl:
3194 SAYILl iMAR KANUNUN 18.MADDESi

UYGULAMAsl

PROJENiN KAPSAMl:
Cumhuriyet Mahallesi 18. madde uygulaması
306414m2 alanda yapılmaktadır.

PROJE FiNANSMAN BjLGiLERi:
Özel talep. Uygulamayı talep edenler tarafından
karşılanmaktadır

PROJE MAALiYETi:

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:
13.12.2005

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:
2007 yılı içinde

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

Parselasyon planlarının Kadastro kontrolüne esas
araziye aplike çalışmaları yapılmaktadır.

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:
Sümer Mahallesi 18. madde uygulaması

PROJENiN AMAcl:
3194 SAYILI IMAR KANUNUN 18.MADDES]

UYGULAMAsl

PROJENIN KAPSAMl:
Sümer Mahallesi 18. madde uygulaması 415673 m2
alanda yapılmaktadır.

PROJE FiNANSIVIAN BiLGiLERi:

Özel talep. Uygulamayı talep edenler tarafından
karşılanmaktadır

PROJE MAALiYETi :

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:
15.03.2005

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:
2007 y,l, içinde

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

Parselasyon planlarının onaylanması için Encümene
gönderildi.

2006

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADI:
Karşıyaka Mahallesi 18. madde uygulaması

PROJENjN AMAcl:
3194 SAYILl lMAR KANUNUN 18.MADDESi
UYGULAMAsl

pROJENiN ıapsAMl:
Karşıyaka Mahallesi 18. madde uygulaması
598226m2 alanda yapılmaktadır.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Öz kaynaklar

PROJE MAALiYETi:
23500-YTL.

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:
23.03.2005

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:
2007 y,l, içinde

PROJEDE GELINEN SON
DURUM:

Kadastro kontrolleri yapılmaktadır.

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:
Kadılar köyü 18. madde uygulaması

PROJENiN AMAcl:
3194 SAYILI IMAR KANUNUN 18.MADDESi
UYGULAMASI

pRojENiN ıapsAMI:
Kadılar köyü 18. madde uygulaması 390210 m2
alanda yapılmaktadır.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:
Özel talep. Uygulamayı talep edenler tarafından
karşılanmaktadır

PROJE MMLiYETi:

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:
02.07.2002

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:
2007 y,l, içinde

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

Tapu Tescil işlemleri devam etmektedir.

T-C-

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

Kayaköy-Bozburun 18. madde uygulaması

PROJENiN AMAcl:
3194 SAYILl lMAR KANUNUN 18.MADDEsl

UYGULAMAsl

PROJENiN KAPSAMl:
Kayaköy-Bozburun 18. madde uygulaması 2 212267
m2 lik alan

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:
Özel talep. Uygulamayı talep edenler tarafından
karşılanmaktadır

PROJE MAALiYETi:

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:
05.12.2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:
6

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

Parselasyon planları onaylanıp, askıya çıkacak

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADI:

Bereketler ve Edem pastanesi civarında 18. madde
uygulaması

PROJENiN AMAcl:
3194 SAYILl iMAR KANUNUN 18.MADDEsl
UYGULAMAsl

PRojENiN lapsAMl:
Bereketler ve Edem pastanesi civarında 693649 m2
lik alan

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:
Özel talep. Uygulamayı talep edenler tarafından
karşılanmaktadır

PROJE MAALiYETi:

q

+ı`

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

29.03.2005

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

Askı süresince yapılan itirazlar Encümence
değerlendirildi, Kadastro kontrolüne esas arazı
çalışmalarına başlanacak

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADI:
Sırakapılar-Akkonak 18. madde uygulaması

PROJENiN AMAcl:
3194 SAYILl iMAR KANUNUN 18.MADDESi

UYGULAMAsl

PRojENiN lapsAMl:
Sırakapılar-Akkonak 18. madde uygulaması
m2 lik alan

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Öz Kaynaklar

PROJE MAALiYETi:
2000-YTL.

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:
03.03.1998

PROJENiN TAIVIAMLANMA

sÜRESi:

2007

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

Tamamlandı.

8045

!11

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:
Karaman Mahallesi 18. madde uygulaması

PROJENiN AMACI:
3194 SAYILI IMAR KANUNUN 18.MADDESi

UYGULAMAsl

PROJENiN KAPSAMl:

Karaman Mahallesi

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERj:

Öz Kaynaklar

PROJE MıMLiYETi:

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:
08.03.2007

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:
10035,70-YTL.

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

Parselasyon planları bir ay süreyle askıya çıkarıldı

-zg£222ZZZ5>g22ZZ5EİTr2!fyNRJ

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi
FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU

PROJENiN ADl:

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Adres ve
Numaralamaya llişkin Yönetmelik kapsamında
numarataj çalışmaları

PROJENiN AMAcl:
Adrese dayalı Nüfus kayıt sisteminin altlığı olan Ulusal
Adres Veri Tabanının oluşturulması

PROJENiN KAPSAMl:

Belediyemiz sınırlarındaki 55 mahalle sınırı

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Öz Kaynaklar

PROJE MıMLiYETi:
85030-YTL.

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:
Kasım 2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:
31 .12 . 2006

PROJEDE GELINEN SON
DURUM:

Tamamlandı

-17©pluK©nutMüdüFIüğü
T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADI:

UMUTKENT 1-2 SOSYAL KONUT PROJESi

PROJENiN AMACI:

SOSYAL KONUT ÜRETiMi

PROJENiN KAPSAMl:

Proje Üçler Beldesi Sınırları 632 Sosyal Konut,

Bereketli Beldesinde 706 konut olmak üzere 1338
konut yapımını kapsamaktadır.

PROJE FiNANSIVIAN BiLGjLERi:

Proje döner sermaye gelirleri ile finanse edilmiştir.

PROJE MALiYETi:

26.758.966,60-YTL (Toplam Maliyet)

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

1994

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

2006

PROJEDE GELiNEN SON

TAMAMLANMIŞTIR.
2006 yılında
YTL Ödenek harcanmıştır.

DURUM:

6.003.705,13-

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

UMUTKENT 3 SOSYAL KONUT PROJESi

PROJENiN AMAcl:

DAR GELIRLI VATANDAŞLARIMIZI SOSYAL KONUT
SAHiBi YAPMAK

PROJENiN lapsAMl:

Proje Üçler Beldesi Sınırları içinde Hazıneden

devralınan arsalar üzerinde gerçekleştirilmektedir.
Toplam 1160 adet sosyal konut yapımını
kapsamaktadır. Konutlar anahtar teslimi imal
edilmektedir.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Proje döner sermaye gelirleri ile finanse edılmektedır.

PROJE MALiYETi:

58.619.921,57-YTL (Yaklaşık Maliyet)
Toplam maliyeti projenin bitiminde belli olacakİır.

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

1999

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

2007 EKIM AYINDA PROJE TAMAMLANMIŞ
OLACAKTIR. ,

PROJEDE GELiNEN SON

2006 yılı içinde 60 konutun Betonarme Karkasinşaatlarıve320konutuninceişleritamamlanmış, 240

DURUM:

konut haksahiplerine teslim edilmiştir. 840 Konutun
ikmali için açılan ihaleler tamamlanmış, sözleşmeleri
yapılmış ve inşaatlarına başlanmıştır. Proje
gerçekleşme oranı °/o 55 dır. 2006 yılında
9.317.061,06-YTL Ödenek harcanmıştır.

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

BELKON SOSYAL KONUT PROJESi

PROJENiN AMAcl:

SOSYAL KONUT ÜRETIMi

PROJENiN KAPSAMl:

Proje Servergazi Beldesi Sınırları içinde, yeni toplu
konut alanı oluşturmaktadır. 464 Konut kapasiteli
olarak projelendirilmiştir.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Proje döner sermaye gelirleri ile finanse edilmektedir.

PROJE MALiYETi:

13.213.969,98-YTL (Toplam Maliyet)

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

1997

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

2007 EKiM AYINDA PROJE TAMAMLANMIŞ
OLACAKTIR. ,

PROJEDE GELiNEN SON
DURUM:

2006 yılı içinde 132 konutun ince işleri tamam anarak
2006 Temmuz ayında haksahiplerine teslım edılmıştır.
Kalan konutların inşaatlarına 03.10.2006 tarihinde
başlanmıştır. Son etap işin 2007 yılı ekimtamamlanmasıileprojebitirilmişolacaktır ay,nda•Proje

gerçekleşme oranı °/o 75 dir.
2006
2.708.121,62-YTL Ödenek harcanmıştır.

yılında

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

800. YIL KONUT PROJESI

PROJENiN AMAcl:

Dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak

PROJENiN KAPSAMl:

Proje kapsamında Üçler Beldesi Sınırları içinde
1512konutluk yeni toplu konut alanı oluşturulmuştur.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Proje, konut satış gelirleri ile finanse edilmektedir.

PROJE MALiYETi:

TOPLAM iHALE BEDELi: 40,529,000.00 YTL

PROJENjN BAŞLANGIÇ TARiHi:

2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

3. ve 4. Etaplar ise 2008 Yılında tamamlanacaktır.

PROJEDE GELiNEN SON

Bu bölgede 1,2 ve 3 etap kapsamında 1044 konut

DURUM:

1-2 ve 3. Etaplar 2007 Yılı Ekim ayında,

imal edilmektedir.

4 ve 5. etaplar 468 konut olarak 2006 yılında
projelendirilmiştir.

Su ve Kanallzasy©n Müdürlüğü

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU
PROJENiN ADl:

Denizli Belediyesi lçmesuyu Amaçlı Sondaj Kuyusu
Açma işi

PROJENiN AMAcl:

içmesuyu sıkıntısı yaşanan bölgelerımızı bu sıkıntıdan

kurtararak sağlıklı ve yeterli içmesuyuna
kavuşmalarını sağlamak.

PROJENiN lapsAMl:

iş kapsamında Yunus Emre Korulugu ve Çevık KuvvetBinasıkarşısındaderinkuyusondajlarıaçılmıştır.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Öz kaynaklarla yapılıyor.

PROJE MAALiYETi:

110.089,00 YTL

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

17.03.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

13.06.2006

PROJEDE GELiNEN SON

Derin kuyu sondajları açılarak tamamlanmıştır.

DURUM:

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU
PROJENiN ADl:

PROJENiN AMAcl:

Denizli Belediyesi içmesuyu Amaçlı 2.Grup Sondaj
Kuyusu Açma işi

lçmesuyu sıkıntısı yaşanan bolgelerımızı bu sıkıntıdan

kurtararak sağlıklı ve yeterli içmesuyuna
kavuşmalarını sağlamak.

PROJENiN KAPSAMl:

lş kapsamında Meclıs Ormanı, Bagbahçe ve Statarkasındaderinkuyusondajlarıaçılmıştır.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Öz kaynaklarla yapılıyor.

PROJE MAALiYETi:

84.920,00 YTL

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

14.03.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

15.05.2006

PROJEDE GELiNEN SON

Derin kuyu sondajları açılarak tamamlanmıştır.

DURUM:

2006

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU
PROJENiN ADl:

PROJENiN AMAcl:

Denizli Belediyesi lçmesuyu Amaçlı 4.Grup Sondaj
Kuyusu Açma lşi

Içmesuyu sıkıntısı yaşanan bölgelerimizi bu sıkıntıdan

kurtararak sağlıklı ve yeterli içmesuyuna
kavuşmalarını sağlamak.

PROJENiN KAPSAMI:

lş kapsamında Adliye arkası ve Demokrasi
Meydanı'nda derin kuyu sondajları açılmıştır.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Öz kaynaklarla yapılıyor.

PROJE MıMLiYETi:

110.000,00 YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

05.05.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

02.08.2006

PROJEDE GELiNEN SON

Derin kuyu sondajları açılarak tamamlanmıştır.

DURUM:

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU
PROJENiN ADl:

Merkezefendi Mahallesi ve Bağlı Caddeler
Yağmursuyu Hattı ve Deşarj lnşaatı işi

PROJENiN AMACI:

Denizli'de ilk defa olarak kullanılan 2000 mm çapında
HDPE borular ile Akkonak, Muratdede, Sırakapılar,
Merkezefendi, Saraylar, Bakırlı ve Sümer
Mahallelerinde aşırı yağmurdan sonra oluşan sel
sularının toplayıcı hatlar ve ızgaralar ile yeraltına

alınarak, yolların ve üstyapının zarar görmesini
önlenmiş ve bu bölgelerdeki bazı konut ve işyerlerinin
su baskınlarından kurtarılmıştır.

PROJENIN lüpsAMl:

Merkezefendi, Bakırlı, Saraylar ve Sumer Mahallelerı
için çeşitli çaplarda toplayıcı hatlar yapılıp, deşarjı ise

2000 mm çaplı HDPE borular ile Eskihisar köyü
yakınındaki Akçay deresine yönlendirilmiştir,

PROJE FiNANSIVIAN BiLGiLERi:

Öz kaynaklarla yapılıyor.

PROJE MAALiYETi:

1.907.242,90 YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

27.02.2006

PROJENiN TAIVIAMLANMA

28.05.2006

sÜRESi:

PROJEDE GELINEN SON
DURUM:

lş tamamlanmıştır.

m

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU
PROJENiN ADI:

Akçay Kollektör Hattı Yapılması

PROJENiN AMAcl:

Merkezefendi, Muratdede, Sırakapılar, Karaman
Mahallelerinden toplanarak düşük kotlu caddelere
doğru akan yağış, 29 Ekim Bulvarı Merkezefendi
Caddesi, Bakırlı Mahallesi'nde hayatı felce uğratıyor,
karşıdan karşıya geçişleri bile imkansız hale

getiriyordu. Bu sorunu çözmek üzere bu iş yapılmıştır.

Denizli Belediyesi'nde ilk olarak kullanılan 2400 mm

pROJENIN lapsAMl:

çapında betonarme borulardan oluşan 2 km
uzunluğundaki kollektör hattı ile toplanan tüm

yağmursuları Sevindik semtinde bulunan Akçay
Deresi'ne deşarj edilmiştir.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Öz kaynaklarla yapılıyor.

PROJE MAALiYETi:

3.708.540,06 YTL

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

24.08.2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

31.12.2006

PROJEDE GELiNEN SON

iş tamamlanmıştır.

DURUM:

h

T.'C.

DENİZLİ BELEDİYESİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU
idare Malı B.A. ve Beton Borular ile Yağmursuyu Hattı

PROJENiN ADl:

Yap,lmas,

Çalışma kapsamında 300, 500, 600 ve 1000 mmçapındabetonborulardöşenmiştir.YağmursuyuhattınınardındanızgaralardöşenerekYenişehir'deki

PROJENiN AMAcl:

sel ve su baskınlarının artık sona ermesi sağlanmıştır.

Yenişehir bölgesi

pROJENiN ıapsAMl:

Öz kaynaklarla yapılıyor.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:
®

PROJE MAALiYETi:

685.685,40 YTL

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

31.08.2006

PROJENiN TAMAMLANIVIA

29.10.2006

sÜRESi:

PROJEDE GELINEN SON
DURUM:

lş tamamlanmıştır.

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU
PROJENiN ADl:

Demiryolu Yatay Geçiş inşaatı

PROJENIN AMACI:

Merkezefendi Mahallesi Bağlı Caddeler, Yağmursuyu
Hattı ve Deşarj lnşaatı işi ile Akçay Kollektör Hattı
Yapım işi arasındaki bağlantıyı sağlamak için

demiryolu hattından geçiş yapmak zorunluluğu
doğduğu için 1000 mm ve 2000 mm çapında HDPE
borular çelik borularla muh?faza altına alınarak geçiş
sağlanmıştır.
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PROJENiN KAPSAMl:

Sümer Mah.

PROJE FiNANSIVIAN BiLGiLERi:

Öz kaynaklarla yapılıyor.

PROJE MAALiYETi:

119.792,67 YTL

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

23.06.2006

PROJENIN TAMAMLANMAsÜRESi:

05.07.2006

PROJEDE GELiNEN SONDURUM:

iş tamamlanmıştır.

-_

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ
FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU
PROJENiN ADl:

Fatih-Cumhuriyet Mah. Arası 2400 mm Yağmursuyu
Toplama Haftı

PROJENiN AMACI:

Kayhan, Kınıklı, Servergazi Belediyelerı ıle Mehmetçık,

Çamlık, incilipınar, Cumhuriyet mahallelerindentoplanarakayrıcaTugayKomutanlığıarazisi çindengeçenyolaracılığıylagelenyağmursuları,KayhanKavşağıveKarayollarıŞubeMüdürlüğüönündeyığılıparaçtrafiğini mkansızhalegetirmektevemaddi,

manevi problemler oluşturmaktaydı.

Bunun nedeni Ayrık Sistem olarak düşünülmemiş olan
plansız projesiz yapılan altyapıdan veya hiç olmayan
altyapı eksikliğinden kaynaklanmaktaydı. Bu soruna
bir çözüm bulabilmek amacıyla sözkonusu ış
yap,lmışt,r.

PROJENiN lapsAMl:

Karayolları Şube Müdürlüğü karşısından başlayarakDenizli'deilkolarakuygulanan2400mmçapında2km
uzunluğundaki toplayıcı hat ile Gökpınar Barajı'na
deşarj edilmesi sağlanmış olup, neticesinde jseyağmursularınınoluşturd'uğutümolumsuzluklar
giderilmiştir.

PROJE FiNANSIVIAN BiLGiLERi:

Öz kaynaklarla yapılıyor.

PROJE MAALiYETi:

4.391.989,00 YTL

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

11.09.2006

PROJENiN TAMAMLANMAsÜRESi:

19.12.2006

PROJEDE GELINEN SONDURUM:

lş tamamlanmıştır.

2oo6

'1.

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU
PROJENiN ADl:

PROJENiN AMAcl:

Denizli (Merkez) Belediyesi içmesuyu Şebekesi
Rehabilitasyonu

Kaçakları önlemek ve şebekemizin yenilenmesı
amacıyla içmesuyu fizibilite raporu hazırlatılmış, lller

Bankası'nca onaylanan rapor ile Dünya Bankası'yla
yaklaşık 10 milyon Avroluk kredi anlaşması
yap,lmışt,r'

PRojENiN lapsAMl:

Denizli Merkez

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Dünya Bankası kredisi

PROJE MMLiYETi:

10 milyon Avro

PRojENiN BAŞLANGlç TARim:

2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

2009

PROJEDE GELiNEN SON

Denizli (Merkez) Belediyesi içmesuyu şebekesinin
rehabilitasyonu ve SCADA sisteminin kurulması için
müşavirlik ihalesi yapılmış, ön yeterlik için başvuran
20 firmanın 6 tanesi kısa listeye girebilmiş, RFP
dokümanları verilerek teklif vermek üzere davet
edilmiştir. Verilen teklifler teknik yönden incelenmış

DURUM:

®lup iller Bankası'nın onayına sunulmuştur.

Müşavirin belirlenmesinden sonra ihale hazırlıkları
tamamlanarak 2007 yılında altyapı çalışmalarına
başlanacaktır,

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ
FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU
PROJENiN ADl:

Denizli (Merkez) Belediyesi Kanalizasyon ve

Yağmursuyu Şebekesi Rehabilitasyonu

PROJENiN AMAcl:

Kaçakları önlemek ve şebekemizin yenilenmesı
amacıyla kanalizasyon ve yağmursuyu fizibilite raporu
hazırlatılmış, iller Bankası'nca onaylanan rapor ile
Dünya Bankası'yla yaklaşık 20 milyon Avroluk kredi
anlaşması yapılmıştır.

PROJENiN lapsAMI:

Denizli Merkez

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Dünya Bankası kredisi

PROJE MAALiYETi:

20 milyon Avro

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

2009

PROJEDE GELiNEN SON

Denizli (Merkez}Belediyesi kanalizasyon ve

DURUM:

yağmursuyu şebekesinin rehabilitasyonu ıçın
müşavirlik ihalesi yapılmış, ön yeterlik içjn başvuran
20 firmanın 6 tanesi kısa listeye girebilmiştir. Kısa liste
iller Bankası'nın onayına sunulmuştur.

2006-

W

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:
Ferforje korkuluk alımı ve montajı

PROJENiN AMAcl:

Ana yollarda oluşan trafik kazalarının Önlenmesi

-(Projenin uygulama alanı, faaliyetten etkilenecek

pRojENiN lapsAMI:
alanlar...)

Ana refüjler (lzmir refüjü,Ankara refüjü,Acıpayam
refüjü)ve bazı cadde kenarı park alanları.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

(Öz kaynaklarla mı yapılıyor?
Dış kaynaklar ile yapılıyorsa finansman
kaynağı?(kredi, hibe . . ..)
Öz kaynaklarımızla yapılmıştır.

PROJE IVIMLiYETi:

7Eğ6F-proje gruplar halinde yapılıyorsan grupıarla iıgili
detaylı maliyet raporları.)

336.865,56 YTL.

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

14/03/2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

(Proje tamamlandıysa bitiş tarihi.)
31 /12/2006

PROJEDE GELiNEN SON

9.206 metre ferforje korkuluk yapımı tamamlanmıştır.

DURUM:
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T-C.

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:
Renkli Asfalt Kaplamalı Basketbol Sahası Yapımı

PROJENiN AMAcl:

PROJENiN KAPSAMl:

6€iinçlerimize sporu sevdirmek ve spor alanlarına
kavüşturarak spor yapmayla yönlendirmek.

7FFffih uygulama aıanı, faaıiyetten etkiıenecek
alanlar...)

Muhtelif mahallelerde 55 adet,çevre beldelerde 6 adet

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

(Öz kaynaklaria mı yapılıyor?
Dış kaynaklar ile yapılıyorsa finansman
kaynağı?(kredi, hibe . . ..)
Öz kaynaklarımızla yapılmıştır.

PROJE MAALiYETi:

7Eğri-grupıar haıinde yapıııyorsan grupıaria iıgiıi
detaylı maliyet raporiarı.)
1.406.368,00.YTL.

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

29/03/2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

(Proje tamamlandıysa bitiş tarihi.)
01/12/2006

PROJEDE GELINEN SON

Toplam 61 adet renkli asfalt kaplamalı basket sahası

DURUM:

yapımı tamamlanmıştır.

2006-

"E

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:
incilipınar Kültürpark Rekreasyon Alanı Yapımı.

PROJENiN AMAcl:

Halkımızın spor yapabileceği,çocukların oyun
oynayabileceği alanları olan geniş piknik alanlı

rekreasyon amaçlı alanlar oluşturmak.

-(Projenin uygulama alanı, faaliyetten etkilenecek

PROJENjN lapsAMl:
alanlar...)
Tüm alanın kullanımını halkımıza açmak.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

(Öz kaynaklarla mı yapılıyor?
Dış kaynaklar ile yapılıyorsa finansman
kaynağı?(kredi, hibe . . ..)
Öz kaynaklarımızla yapılmıştır.

PROJE MMLiYETi:

7Eğ€F proje gruplar halinde yapılıyorsan grupıarla iıgili
detaylı maliyet raporiarı.)
1.827.100,00YTL.

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

04/05/2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

(Proje tamamlandıysa bitiş tarihi.)
10/08/2006

PROJEDE GELiNEN SON

Proje tamamlanarak halkımızın kullanımına açılmıştır.

DURUM:

±5ğz2222ZZZ5Z=ğ22Z5ET2!fyNRj

rç

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

PROJENiN AMAcl:

Çınar Meydanı havuz yapımı işi

şehir merkezini güzeleşiirmek amacıyla meydandaki
havuz imalatını yenilemek.

PROJENiN KAPSAMl:

(Projenin uygulama alanı, faaliyetten etkilenecek
alanlar...)

Çınar meydanı havuzu görünümünü modern hale
getirmek.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

(Öz kaynaklaria mı yapılıyor?
Dış kaynaklar ile yapılıyorsa finansman
kaynağı?(kredi, hibe . . ..)
Öz kaynaklarımızla yapılmıştır.

PROJE MAALiYETi:

(Eğer proje gruplar halinde yapılıyorsan gruplarla ilgili
detaylı maliyet raporları.)
164.362,37.YTL.

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

25/08/2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

(Proje tamamlandıysa bitiş tarihi.)
06/10/2006

PROJEDE GELiNEN SON

Havuz inşaatı tamamlanmıştır.Halkımızın hizmetine

DURUM:

sunulmuştur.

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALIYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

Yeşil alanların bakım Onarım ve düzenleme yapılması
işi hizmet alımı ışı

-şehir içİ tüm yeşil alanların ve mezariıkların

PROJENiN AMAcl:
bakımı,sulaması,çapalama,temizlik ve peyzaj
düzenlemelerinin yapımı.

PROJENiN l«PSAMl:

7FFE€Fii5 uygulama alanı, faaıiyetten etkiıenecek
alanlar...)

Belediyemize ait tüm yeşil alanlar ve mezarlıklar

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

(Öz kaynaklaria mı yapılıyor?`Dışka;ynaklarileyapılıyorsafinansman kaynağı?(kredi,
hibe....)

Öz kaynaklarımızla yapılmıştır.

2006

PROJE MMLiYETi:

7Eğ€FFFE€§Fupıar haıinde yapıııyorsan grupıaria iıgiıi
detaylı maliyet raporiarı.)
2.339.105,00.YTL.

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

2006

PROJEDE GELiNEN SON

Tüm yeşil alanda çalışmalar mevsimine göre

DURUM:

tamamlanmıştır..

(Proje tamamlandıysa bitiş tarihi.)

T.CDENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADI:

PROJENiN AMAcl:

Fitness aleti alımı

Meclis caddesi Bİsiklet yoluna vatandaşların spor

yapması amacıyla 2 takım fitness grubu yerieştirilmesi

PROJENiN KAPSAMl:

Meclis caddesi Bisiklet yoluna vatandaşların spor
yapması amacıyla 2 takım fitness grubu yerieştirilmesi

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

(Öz kaynaklaria mı yapılıyor?
Dış kaynaklar ile yapılıyorsa finansman
kaynağı?(kredi, hibe . . ..)
Öz kaynaklarımızla yapılmıştır.

PROJE MAALiYETi:7>

(Eğer proje gruplar halinde yapılıyorsan gruplarla ilgili
detaylı maliyet raporları.)

30.000,00YTL.

PRojENiN BAŞLANGlç TARim:

2006

PROJENiN TAMAIVILANMA

(Proje tamamlandıysa bitiş tarihi.)

sÜRESi:

2006

PROJEDE GELiNEN SON

Meclis caddesi Bisiklet yoluna vatandaşların spor

DURUM:

yapması amacıyla 2 takım fitness grubu yerieştirilmesi
tamamlandı.

T-C.

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

Oturma Grubu Alımı alımı

PROJENiN AMAcl:

TdfiTj6§iiİ:iŞ-nlar içinde oturma aıanları oluşturarak
vatandaşlarımızın hizmetine sunmak.

PROJENiN KAPSAMI:

Tüm yeşil alanlarımız

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

(Öz kaynaklarla mı yapılıyor?-Dışka;ynaklarileyapılıyorsafinansman kaynağı?(kredi,
hibe....)

Öz kaynaklarımızla yapılmıştır.

PROJE MAALiYETi:

7Eğ€FİFü€ğiupıar halinde yapıııyorsan grupıaria iıgiıj
detaylı maliyet raporiarı.)
169..000,00YTL.

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

10/05/2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

(Proje tamamlandıysa bitiş tarihi.)
1 3/07/2006

PROJEDE GELINEN SON

TöFj€Şiiİi5iTlar içinde oturma alanları oluşturarak

DURUM:

oturma grupları yerleştirilmiştir.Vatandaşlarımızın

hizmetine sunulmuştur.

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU

PROJEMN ADl:

Muhtelif Mahallelerde meydan ,yeşil Alan Düzenleme
ve Onarım ışı

PROJENiN AMAcl:

PROJENiN KAPSAMl:

Muhtelif mahallelerde yeşil alan oluşiurmak

2200 m2
-belediye Önü düzenleme,Musa mah.Sevindik
Mah.Bahçelievler Mah.su deposu yolu ,Yenişehir
Mah.Menzir Site altı yeşil alanlar.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

(Öz kaynaklarla mı yapılıyor?
Dış kaynaklar ile yapılıyorsa finansman
kaynağı?(kredi, hibe . . ..)
Öz kaynaklarımızla yapılmıştır.

PROJE MAALiYETi:

(Eğer proje gruplar halinde yapılıyorsan gruplarla ilgili
detaylı maliyet raporları.)

95.587,70YTL.

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

25/09/2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

(Proje tamamlandıysa bitiş tarihi.)
23/11 /2006

PROJEDE GELiNEN SON

Muhtelif Mahallelerde yeşil alanların yapımı
tamamlandı..

DURUM:

2006

T.C.
DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADl:

Çeşme Alım,

PROJENiN AMAcl:

Yeşil alanlarda çeşme yerieşİirerek su ihtiyacın ı
karşılamak.

PROJENIN KAPSAMl:

Triiiipınar 1 adet,Meclis caddesi 2 adet,Gazj
M.K.İlköğretim Okulu yanı 1 adet,Kaleiçi 1 adet.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

(Öz kaynaklarla mı yapılıyor?
Dış kaynaklar ile yapılıyorsa finansman
kaynağı?(kredi, hibe . . ..)
Öz kaynaklarımızla yapılmıştır.

PROJE MAALiYETi:

7EğçF:FFü5-gruplar haıinde yapıııyorsan grupıaria iıgiıi
detaylı maliyet raporları.)
49.000,OOYTL.

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

1 1 /01 /2007

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

09/02/2007

PROJEDE GELiNEN SON

Incilipınar 1 adet,Meclis caddesi 2 adet,Gazi
M.K-..Ilköğretim Okulu yanı 1 adet,Kaleiçi 1 adet olarak

DURUM:.

(Proje tamamlandıysa bitiş tarihi.)

yapımı tamamlandı.

vstgğ©gzğzGGĞ2İZZZEZFğğGĞİZEEET2!fyNRj

T.C.

DENiZLi BELEDiYESi

FAALiYET VE PROJE BiLGiLERi TABLOSU
PROJENiN ADI:

Oyun Grubu Alımı alımı

PROJENiN AMAcl:

Tüm yeşil alanlar içinde çocuk oyun alanlarına
oyuncak yerleştirmek ve çocukların hizmetine
sunmak.

-Oyun alanı olan yeşil alanlara oyun gruplarının

PROJENIN KAPSAMl:
yerleştirilmesi

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

(Öz kaynaklarla mı yapılıyor_?
Dış kaynaklar ile yapılıyorsa finansman
kaynağı?(kredi, hibe . . ..)
Öz kaynaklarımızla yapılmıştır.

PROJE MMLiYETi:

7Eğ€F-proje grupıar haıinde yapıııyorsan grupıarıa iıgiıi
detaylı maliyet raporiarı.)

.000.000,00YTL.

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

31/05/2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

03/11 /2006

7FFtiamlandıysa bitiş tarihi.)

-Oyun alanı olan yeşil alanlara oyun gruplarının

PROJEDE GELINEN SON
DURUM:

yerleştirilmesi tamamlandı.

2006

sİvİı savunma ud£zrmniığı

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU

PROJENİN ADI:

Deprem Çantası Hazırlanması

PROJENİN AMACI :

İlköğretim öğrencilerine deprem bilincini aşılamak.

PROJENİN KAPSAMI:

İlköğretim okullarındaki lden 5 .sınıfa kadar olan
öğrenciler.öğrenciler.

PROJE FİNANSMAN BİLGİLERİ :

Öz kaynaklarla yapıldı

PROJE MAALİYETİ :

2650 YTL

PROJENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ:

01.Mayıs.2006

PROJENİN TAMAMLANMA

3l.Mayıs.2006

sÜEESİ:

PROJEDE GELİNEN SON
DURUM:

2006

Öğrencilere çantalarla birlikte gerekli eğitimlerde verilmiş,
deprem konusunda öğrenciler bilinçlendırılmış.

Eİüd Proje ve S(ı ¢jkıii (34eli`ştirme M(:ıC]ürlü¥j{`ı

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU

AB FONLARI İLE GERÇEKLEŞEN PROJELER
PROJENiN ADl:

ATIKLAR HERYERDE

(Eşleşme Projesi)

PROJENiN AMAcl:

ilköğretim öğrencilerini atıklar hakkında bilgilendirmek

ve başıboş çöpün oluşumunu engellemek.
Aileleri çocukların eğitimine aktif katılımını sağlamak

Almelo'da yaşayan Türk ailelerin şehirde uygulanan
atık yönetimi sistemine katılımını sağlamak
Denizli'de halkın ayrı toplama uygulamasına katılımını

sağlamak

PROJENiN l«PSAMl:

Denizli ve Almelo ilinde seçilen iki pilot okul.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Projenin finansmanı Hollanda Kraliyet Büyükelçiliği
MatraKAP fonundan karşılanmaktadır.

PROJE MAALiYETi:

15 000 €

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

Aralık 2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

Uygulama süresi : 6 ay
Temmuz 2007'de tamamlanacaktır.

PROJEDE GELINEN SON

Okullarda katı atık yönetimi ile ilgili ortak bir çalışma

DURUM:

programı uygulanmaya başlanmıştır. Ekipmanlar
alınmış ve okullara teslim edilmiştir.

` -- ------.-

2006

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU

AB FONLAm İLE GERÇEKLEŞEN PROTELER
PROJENiN ADl:

KOLKOLA PROJESi
(Kol Kola ve Sırt Çantası projelerini kapsar)

PROJENiN AMAcl:

-

ilköğretim okulları

Çocukların sağlıklı bir çevrede ve bu çevreye uyum
içinde yetişmelerini sağlamak, ebeveynleri
çocuklarının eğitimine dahil etmek.

-

Okulöncesi

Ailelerin çocukların eğitimine aktif olarak katılımının

sağlanması

PROJENiN KAPSAMI:

Denizli'deki uygulama Milli Eğitim Müdürlüğü ve

Denizli Belediyesi arasında imzalana bir protokoller
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Uç
pilot okulda proje uygulanmaktadır:
Fatihilköğretim
Yenişehir Anaokulu

Esentepe 23 Nisan Anaokulu
PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Projenin finansmanı Hollanda Belediyeler Birliği'nin

LogoEast fonundan karşılanmaktadır.

PROJE MAALiYETi :

Toplam Maliyeti: 94 450€

LogoEast Fonu: 60 598,62 €
Almelo Belediyesi tarafından karşılanan: 33 851,38

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

Kasım 2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

Uygulama süresi: 1 yıl

Kasım 2007'de tamamlanacaktır.

PROJEDE GELiNEN SON

Üç okulda da veliler için özel eğitim programları ve

DURUM:

sosyal aktiviteler başlatılmıştır. Tüm faalıyetler velılerın

yoğun katılımı ile sürdürülmektedir. Çocuklar
üzerindeki olumlu etkiler gözlenmeye başlanmıştır.

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU

AB FONLAm İLE GERÇEKLEŞEN PROTELER
PROJENiN ADl:

Katı Atık Düzenli Depolama Sahaşı Gazı
Değerlendirme Metotlarının lncelenmesi

PROJENiN AMAcl:

Düzenli depolama sahasında atıkların parçalanması
ile oluşan biyogazın değerlendirilmes
ı

PROJENiN KAPSAIvll:

Hollanda'da katı atık depolama sahalarında oluşan
biyogazın değerlendirmekarşılıklıbilgivedeneyımSistemlerinilimizdekiuyg yöntemleri ıdeğişimigeulanabilirliği ncelenerek verçekleştirilecektir.vebukonudabir

teknoloji transferi gerçekleştirme imkanları
araştırılacaktır

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Leonardo Da Vinci
Topluluk Mesleki Eğitim Eylem Programı kapsamında
finanse edilmektedir

PROJE MAALiYETi:

9 000 €

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

1 Temmuz 2006

PROJENiN TAMAMLANMA
sÜRESi:

Ağustos 2007'de tamam lanacaktır.

PROJEDE GELiNEN SON

2006 yılı yaz dönemındeTürkiye'dekibenzerçalıMartayındaprojeekibiH proıe ekıbı oluşturulmuş veşmalarincelenmiştir.2007yılıollanda'daprojeçalışmalarını

Uygulama süresi: 13 ay

DURUM:

gerçekleştirecektir.

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ
FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU

AB FONLARI İLE GERÇEKLEŞEN PROJE.LER
PROJENiN ADl:

Katı Atık Yönetiminde Yeni Hizmetlerin Uygulanması

PROJENiN AMAcl:

Denizli için bir atık yönetimi politikası oluşturmak

Depolama sahasında oluşan metan gazının
değerlendirilmesi için uygun teknolojileri araştırmak

PROJENiN IUPSAMI:

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Denizli Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası

Projenin finansmanı Hollanda Belediyeler Birliği'nin

LogoEast fonundan karşılanmaktadır.

PROJE MAALiYETi:

Toplam maliyeti: 94 062 €
Logoeast fonu: 64119,81 €
Almelo Belediyesi katkısı: 29 942,19 €

PROJENiN BAŞLANGIÇ TARiHi:

16 Ekim 2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

Ekim 2007'de tamamlanacaktır.

PROJEDE GELiNEN SON

Atık yönetimi politikası ile ilgili Denizli'deki çalışmalar

DURUM:

Uygulama süresi : 1 yıl

incelenmiş ve belgenin hazırlığına başlanmıştır. 2007

yılında metan gazı değerlendirme teknolojilerinin
araştırılmasına devam edilecektir.

T.C.
DENİZLİ BELEDİYESİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ TABLOSU

AB FONLARI İLE GERÇEKLEŞEN PROJELER
PROJENiN ADl:

işsizlikle Mücadelede Yerel Yönetimler ile Sosyal
Ortaklıklar Kurma Projesi

PROJENjN AMAcl:

Türkiye'de sosyal diyaloğun güçlendirilmesine katkı
sağlamak, işsizlik sorununun makul düzeylere

çekilmesine katkı vermek ve bu konuda ilgili kurum ve
kuruluşların koordinasyonunu sağlamak.
Kent konseyi çalışmalarına katkıda bulunmak

PROJENjN KAPSAMl:

Denizli Belediyesi ve Hizmet-iş Sendikası orialığında

yürütülmektedir.
Denizli ilinde istihdamla doğrudan ilgili kurum ve
kuruluşları kapsar.

PROJE FiNANSMAN BiLGiLERi:

Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Hibe Programı
kapsamında finanse edilmektedir.

PROJE MAALiYETi:

Toplam Maliyeti: 91 532,27 €
Hibe tutarı: 82 379,04 €
Oriaklar tarafından karşılanan: 9153,23€

PROJENiN BAŞLANGlç TARiHi:

26 Kasım 2006

PROJENIN TAMAMLANMA
sÜRESi:

Uygulama süresi: 8 ay
Ağustos 2007'de tamamlanacaktır.

PROJEDE GELiNEN SON

Proje ekibi oluşturulmuş, proje kapsamında eğitim

DURUM:

çalışmaları başlatılmıştır.

. ::,::"1-. `

ii-

2- Performans Sonuçları Tablosu
1.
1.1.

laTILIMcl yöNETiM:
Yerel Gündem 21 çalışmalarının etkinliğinin aritırılması

HEDEFLER

YIL

Çocuk meclisi 2006 yılında

a) Meclislerin Oluşturulması
•

oluşturulmuş ve yıl içinde 9

ÇocukMeclısı

•

GençlikMeclisi

•

YaşlılarMeclisi

•

KadınlarMeclisi

Yapılan Faaliyetler

2 Kere„ll

toplantı gerçekleştirilmiştir.

YG 21 Gençlik Meclis GenelKurul yılda2defatoplanmaktadır.Çalışmagruplarınınaylıktoplantılarıve tkinlikleri leyıl ıkfa liyetlerin tamamlamaktadırlar.YG21KadınMeclis GenelKurul 2ayda1olmaküzer yılda6defatoplanmaktadır.7farklıçalışmagrubukendikonularındaçalışmal rınıhaftalıkprogramlardahil ndeyürütmektedirler.

b) Meclis Yönetmeliklerin Oluşturulması

2006

Kadın Meclis, GençlikMeclis,ÇocukMeclisveBilgevlerivekursmerkezleriyönetmeliğ.KadınMeclisYönetmeliğ9Kasım20 6tarihnde64asilüyeni katıl mıileyapılanGen lKur ldaonaylanmıştır.YG21GençlikMeclisYönetmeliğ2Aralık20 5tarihndeB lediyemeclisnceonaylanmıştır.BilgEvleriveKursMerkezleriYönetmeljği6.01.20 6tarihlBel diyeMecliskar ıncaonaylanmıştır.ÇocJkMeclisYönetmeliğ06.01.20 6tarihlBel diyeMecliskar ıileonaylanmıştır.

c) Yerel Gündem 21 Sekretaryasının

2007

Yönetim şeması

Oluşturulması

1.2. Kent konseyinin kurulması ve çalışmasının başlatılması

ggggfgğfğĞZ25Z2Zzjgfğğ22ZZZZ55FgĞ5ZZZ5ZZTr2!ffNRJ

HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRiTERi

a) Kent Konseyi Yönetmeliğinin hazırlanması.

2006

8 Ekim 2006 ve 26313 sayılıResmiGazetede

yayımlanarak yürürlülüğegirenKentKonseyıYönetmeliğiüzerindeçalışılmaktadır.Buyönetmeliğin8.mad esinin(e)ve(d)bendineistinadenyapılanmadaki1 GenelMeclisiveBelediyeMeclisiüyeleribelirlenmiştir.Diğerorganlarıtamamlanmaktadır.

b) Kent Konseyi Toplantıları

4 Kere„ıl

c) Toplantı Tutanaklarının yayınlanması.

4 Kerer/ıl

d) Sekreterya Hizmetlerinin Belediyece

2006

Sekreterya Hizmetlerı ÖzelKalemMüdürlüğüveYerelGündem21GenelSekreterliğitarafındanyürütülmektedir.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRITERI

a) Bölge Meclis Toplantılarının Oluşturulması

6 Bölge -1Kere„lı

b) Bölge Meclisleri Yönetmeliğinin hazırlanması.

2006

Yapılmadı

c) Sekretaryasının Halkla llişkiler Müdürlüğü

2006

Yap,lmad,

Kent Konseyı 1. toplantısıtümorganlarınınoluşumusonrasındayapılacaktır

Yap,lmas,

1.3. Bölge meclislerının oıuşturuıması.

tarafından yürütülmesı.

1.4. Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapııması .

HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRITERl

a) Kamuoyu yoklaması

2'Kere„ıl

Mari 2006Kasım2006

b) lhtiyaç durumunda lokal ka.muoyu

lhtiyaç duyulmamıştır

yoklamasının yapılması.

1.5. Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRiTERi

a) Kurumlar arası altyapıya yönelik

Her Ay

Ay-Ko-Me Toplantıları -4 kere
yap,,d,*

toplantı yapılması.

Denizli Belediyesi

TEDAŞ, Telekom, Fen işleri ve

Su Kanalizasyon
b) Sosyal işlerle ilgili Kurumlar arası

koordinasyon tpplantıları.

4 Kere„ll

Sosyal Hizmetler 11 Müdürlugu ıle
4 toplantı yapılmıştır.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRiTERi

2 Kere„ll2Kere„ıl1Kerer/ıl6Kerer/ıl

il Koordinasyon Kurulu

c) idari işlerle ilgili Kurumlar arası

koordinasyon toplantılarının yapılması.

• Valilik-Belediye•ÇevreBelediyeleri -Belediye,•TapuKadastro-Belediye

Toplantısı"-4 kere yapıldı
ilçe kaymakamlıkları, yatırımcı

bölge ve il kamu kurumları, il ve
ilçe belediyeleri, il daimı encümen

üyeleri

Çevre Belediyeler -Belediye
•
29.03.2006-Doğalgaz
toplantısı (16 Çevre bld. ve
Denizli Bld.)

•

27.03.2006-TBB Meclisı
Üye Seçimi Toplantısı (

Denizli Belediyesi, merkeze
bağlı belediye başkanlıkları,

ilçe belediye başkanlıkları,

ilçelere bağlı belediye

•

Muhtarlık-Belediye

başkanlıkları)

* Ay-Ko-Me (Alt YaDı Koordinasvon Merkezi ) TODlantısı

Fen işleri Müdürlüğü sekretaryasında gerçekleştirilen toplantılar, bağlı bulunduğumuz Belediye
Başkan Yardımcısı Şamil Çınar Başkanlığında Tedaş, Telekom, Fen işleri Müdürlüğü ve SuKanalizasyon Müdürlüğünün katılımıyla 4 kez gerçektirilmiştir. Böylece kurumların aylık, yıllık

programları masaya yatırılarak Belediye olarak yol alt ve üst yapı yatırımlarımız en verimli

şekilde yapılmakta, trafo yerlerinin tespiti, yer değiştirilmesi gibi konular görüşülüp kurumlarla
birlikte karar verilmektedir.
**

il Koordinasvon Kurulu TODlantısı

ilçe Kaymakamları, yatırımcı bölge ve il kamu kuruluşlarının 1. derece yetkili amirleri, il ve ilçe
Belediye Başkanları ve il Daimi Encümen üyelerinin katıldığı, yılın ilk üç, altı, dokuz ve onikinci

aylarını kapsayan ve üç ayda bir yapılan toplantılarda; toplantı dönemi ve önceki dönem
toplantılarının değerlendirilmesi, izleme ve koordinasyon çalışmaları, il istatistik raporları ve teklif
edilen projelerle ilgili çalışmalar incelenmiştir.

2.

2.1.

Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi :

Yerel Kalkınma çalışmalarının geliştirilerek uygulanması.

HEDEFLER ı

YIL

PERFORMANS KRiTERi

a) Platform toplantısının yapılması

2 Kerer/ıl

3kez

b) Çalışma Komisyonu

3 Komisyon/Her Ay

c) Uluslararası etkinlikler

1 Kere„ll

1 kere/2006(DenizliZirvesi)

Kurumsal kimlikWebsayfası

20062006

Yap,ld,(Kimliği tanımlayan logoverenkçalışmalarıyaplldl)

Faaliyet Bülteni

2 Kere„ll

Hazırlandı1kere/yll

d) Tanıtım çalışmaları

2.2.

Yatırımların yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRiTERi

a) DENiZLl yatırım rehberinin hazırlanması

2007

Hazırlanması

b) Enformasyon merkezinin oluşturulması

2007

Oluşturulması

c) Plan düzenlemelerinin yapılması

ihtiyaca Göre Revizyon

d) Yatırımcı teşvik, kriterlerinin ve uygulama

2008

Hazırlanması

yönetmeliklerinin hazırlanması

e) Altyapı yatırım desteği sağlanması

2.3.

Kriter Tespitinden Sonra Planlanacaktır

Yerel aktörlerin yapılabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi.

HEDEFLER

YIL

a) Mesleki eğitim

100 Kişir/ıl

b) lthalat -ihracat eğitimleri

30 KişW,l

c) işletme yönetimi

30 KişW,ı

d) Girişimcilik eğitimi

50 Kişi„,l

2.4.

PERFORMANSKRiTERi

istihdam alanında diğer kurumlarla entegrasyon.

HEDEFLER

YIL

lşsizlik ve lstihdamilgiliprojebaşlatıldı.2006yılıziyaretçis24943678 eileylsl:

a) işgücü arz ve takip oluşturulması
b) istihdam aracılık faaliyetleri

PERFORMANS KRiTERi

Her Yll

c) Web üzerinden iletişimin sağlanması
* işsizlikle Mücadelede Yerel Yönetimler ile işbirlik eri Oluşturma P rojesi -2006 yılında Hizmet -

lş Sendikası ile ortak yürütülüyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü, Iş-Kur, Pamukkale

Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, DEGiAD, Memur-Sen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile
birlikte çalışılmaktadır. Bu kurumların temsilcileri ile "işsizlik ve istihdam Komitesi"

oluşturulacaktır.

2006

3.
3.1.

Ulusal ve uluslararası Fonlar :
Proje geliştirme çalışmaıarının yapııması.

HEDEFLER

YIL

Yapılan Çalışmalar

a) Proje havuzunun oluşturulması

5 Proje / Y,I

9 proje oluşturuldu4kişi/y,l

b) Proje hazırlama ve yönetim eğitimi

3 Kişi / Y,l

3.2.

k'b' '
b belirlenmesı.
ı' ı
Çalışma ekibinin

HEDEFLER

YIL

Yapılan Çalışmalar

a) Sorumluların tespit edilmesı

2006

AB Proie sorumluları:PınarGülmezAğırbaşAysunYıldırımEsmaToksoy

b) AR -GE çalışmaları

Metan gazı değe rlendirme ile ilgili
araştırma çalışm alarlkatılmaları ile ilgili
Ailelerin eğitime

çal,şmalar
Halkın sosyal hayata katılımı ile ilgili

Çal,Şmalar

Tüm Projeler

Tüm Droıel rde. DroıeortaklıĞıvaDılanvadaDroiel rinuvaulanmasındaisbirliğivaDılanSTKvekurumlar:Vali kMil iEğit mMüdürlüğüPamuk aleÜniversitesiTicaretOdasıSanayiOdasıTicaretBorsasıiş-KurSHÇEKDEGiAD ESAVHizmet-işSendikası

20 Saat / Kişi

2006 y,l, ,ç,n:48saat/kişi

HEDEFLER

YIL

Yapılan Çalışma lar

a) Fon kullanılan proje sayısı

1 Kere„ıl

2006 yılı içın 5 Proıe/yıl

c) STK ve diğer kurumlarla koordinasyonun
sağlanması

d) Ekibin eğitimi

3.1.

ygg9ZZZZ€€Zzfgğz€gz€2!fyNRj

Uluslararası Fonlardan Yararlanma

2006 Yılında Ulusal ve Uluslar arası Fonlar ile Başlatılan Projeler

Proje Ad,

Fon Kaynağı

Atıklar Heryerde

Matra/Kap

Düzenli Depolama Sahalarında Oluşan

Leonardo Da Vinci Hareketlılık Programı

\\

Biyogazın Değerlendirme Yöntemlerinin

Incelenmesi

Atık Yönetiminde Yeni Metodlar Projesi

LogoEast

Kol Kola Projesı

Logo EastABSosyal Diyaloğun Geliştirilmesi hibe

Işsizlikle Mücadelede Yerel Yönetimlerle
işbirliği Oluşturma

Programl

4.

BELEDiYE MALiYAPIsl :

Politikalar :
4.1.

Yerel Kaynakların etkin temini.

HEDEFLER

YIL

Gerçekleşme Oranı

a) Tahakkuk kayıplarının azaltılması

Her Yıl Enflasyon +O/o5Arilş

% 22,40

b) Tahsilat oranlarının artırılması

Her Yıl °/o 2 Artış

Analitik bütçe
uygulaması 2006'dabaşladığ,içinkarşılaştırmayapılamamaktadır,

(O/o98'e Ulaşıncaya Kadar)

4.2.

Kaynakların etkın / verımıı Kuııanımı.

HEDEFLER

YIL

a) Orta ve büyük Ölçekli yatırımların ekonomik

HerYatırımr/ıl

Yapılan Çalışma2006yılındayapılan bir

analiz bulunmamaktadır.

ve sosyal analizlerinin yapılması
b) Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması

5 Süreç„,l

Süreç ıyıleştırmeçalışmasıyapılmamıştır.

c) Stok takip sisteminin iyileştirilmesı

2007

Tamamlanması

HEDEFLER

YIL

Yapılan çalışma

a) Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanma

1 Fon„ll

- Dünya Bankası kredısı-5projeiçin4ulusalveuluslararasıfondanfaydalanılmaktadır.-Matra/Kap•LogoEast•LeonardoDaVincıProgram,IABSosya]Diyaloğungeliştirilmesıprogramı

b) Yap -işlet -devret modelinin kullanılması

1 Yatlrım„ll

2006 y,l,ndakullanılmamıştır.

4.3.

Yenı KaynaKıarın oıuşturuıması.

tT5Fü€itFişiFTütfen "Ulusal ve Uluslararası Fonlar" bölümüne bakınız.

4.4.

-gĞ-Ğ-r2!fyiyfiJ

L)enK Dutçe poııtıKası.

HEDEFLER

YIL

Oran

a) Gelir -Gider dengesinin sağlanması

Her Yll %100

% 97,90

5.

insan Kaynaklarının Geliştirilmesi :

5.1. Bireysel gelişim d.üzeyinin yükse tilmesl.

HEDEFLER

YIL

Yapılan çalışmalar

a) Okuma Kampanyaları

3 Kitap„,ı

Belediye personeline yönelik bır okuma
kampanyası düzenlenmemiştir.-Düzenlidepolamasahasısızıntı suyu ile

(Hedef tüm yönetim kademeleri)
b) Araştırma -Tez Çalışmaları

2 Tezr/ll
ilgili araştırma

Pamukkale Üniversitesi Çevre
Mühendisliği Bölümü ile ortak çalışma -

TÜBiTAK tarafından desteklenmektedir.
- Eski ve yeni (özelleştirmeden sonra) atık
toplama sistemlerinin kıyaslanması

Pamukkale Üniversitesi Çevre
Mühendisliği Bölümü araştırması Sonuçları uluslar arası bir bildiride

toplanacaktır.
c) Yabancı Dil Eğitimi

•

Belediye personeline yönelik bir yabancı

Kurumiçikurslar
10 KişW,l2Kişir/,l

•

Kurumdışıeğitim

dil eğitim çalışması düzenlenmemiştir

desteği
d) Kulüplerin kurulması

•

KitapKulübü

•

Fotoğrafvesergı
Kulübü

•

SatrançKulübü

•

Sinema&Tiyatro
Kulübü

•

•

Her Yll

Konservatuar Türk Halk ve Sanat Müziği

Faaliyet

korolarında belediye personelinin de

Göstermesı

katılması sağlanmıştır

DağcılıkKulübü

Müzik&FolklorKulübü•SporKulübü

5.2. Takım Ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi.

HEDEFLER

YIL

Yapılan çalışmalar

a) Proje ekiplerinin kurulması *

5 Ekip„,l

1 Ekıp/y,lABProje hazırlama ekibi

b) Kalite çemberlerinin oluşturulmasıc)Kıyaslamaçalışmaları

5 Çemberwıl

3 Kere„ll
* Belediye tarafından yürütülen projeler ile ilg.ıli olarak proje süresi boyunca çalışacak proje
ekipleri oluşturulmakiadır.

#"

6.

Altyapı çalışmaları :

Politikalar :
6.1.

Altyapının uluslar arası standartlarda tamamlanması.
YIL

Yapılan Çalışmalar*

O/o 95

O/o 1 00

%70

O/o 100

O/o 95

%100

d) Yağmur suyu

%65

O/o 95

e) Bordür -Tretuvar

%60

O/o 1 00

f) Doğalgaz

%90

O/o 1 2 5

g) Aydınlatma

%60

0

O/o 40

0

O/o 80

0

%98

O/o 98

HEDEFLER

a) Yol asfaltlama
b) Plan yollarının açılması

c) At,k su

h) Elektriğin yeraltına alınması

i) Telefon yeraltına alınması

j) içme suyu

* yıl içinde hedeflenen yüzdeye ulaşma oranlarıdır.

6.2. Sağlıklı ve Kaliteli su teminin tamamlanması ve içme ve kullanma sularının arıtılmasının

sağlanması.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRjTERi

Denizli Belediyesi lçmesuyu Amaçlı Sondaj
Kuyusu Açma işi

2006

2 kuyu açıldı

Denizli Belediyesi içmesuyu Amaçlı 11. Grup

2006

3 kuyu açıldı

2006

2 kuyu açıldı

2006

Tamamlandı

2006

Tamamlandı

Akçay Kollektör Hattı Yapılması

2006

Tamamlandı

ldare Malı B.A. ve Beton Borular ile
Yağmursuyu Hattı Yapılması
Fatih-Cumhuriyet Mah.Arası 2400 mm.

2006

Tamamlandı

2006

Tamamlandı

Demiryolu Altı Yatay Geçiş inş.

2006

Tamamlandı

Muhtelif semtlerde içmesuyu proje ve ınşaat

2007-2008-2009

Tamamlanması

2007-2008-2009

Tamamlanması

2007-2008-2009
2007-2008-2009
2007-2008-2009
2007-2008-2009
2007-2008-2009
2007-2008-2009
2007-2008-2009
2007-2008-2009
2007-2008-2009

Tamamlanması
Tamamlanması
Tamamlanması
Tamamlanması
Tamamlanması
Tamamlanması
Tamamlanması
Tamamlanması
Tamamlanması

Sondaj Kuyusu Açma lşi
Denizli Belediyesi içmesuyu Amaçlı lv. Grup

Sondaj Kuyusu Açma iŞi
Merkezefendi Mahallesi ve Bağlı Caddeler
Yağmursuyu Hattı ve Deşarj inşaatı iŞi
Merkezefendi Mah. Bağlı Caddeler Yağmursuyu
Hattı Deşarj inş.

Yağmursuyu Toplama Hattı

ihalesi

lçme, kullanma suyu için drenaj, sondaj ve su
temin Çalışmaları

Muhtelif mahallelerde su deposu yapımı
Derindere kaptaj ıslahı
Gökpınar Göleti'nin üzerinin kapatılması
Kaynak sularının sulamada kullanılması pro]esı

içmesuyu arıtma proje ve inşaatı
Akbaş Barajı'ndan içmesuyu temın proıesı
Her mahalleye tarihi Çeşme yapımı
Muhtelif semtlerde kanalizasyon proje ve inşaatı
Muhtelif semtlerde yağmursuyu proje ve inşaatı

Açık derelerin ıslahı, yağmursuyu hatları ve
ızgara yapılması

2007-2008-2009

Tamamlanması

11 Atıksu Arıtma Tesisi proje ve ınşaatı

2007-2008-2009
2007-2008-2009
2007-2008-2009

Tamamlanması
Tamamlanması
Tamamlanması

Galeri Sistemi proje ve inşaat ihalesi
Atıksu arıtma tesisi çıkış suyundan enerji üretimi
proje ve ınşaatı

7.
7.1.

Kentsel Dönüşüm :
Planların tamamlanması.

HEDEFLER

a) Plan (mücavir alanlar hariç)
b) Planın revızyonu

7.2.

YIL

PERFORMANSKRiTERi

O/o 1 0 0

%100

2006 : 1000 dek2007:1000ha2008:1000ha2009:2000ha

1000 dek

Plana uygun yapılaşmanın sağlanması.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Denetimler

Rutin

-Kaçak lnşa tDenetimleri-Yerteslimive Subasmankontrol erı-inşa truhsatıeki Projekontrol eri-ProjeyeuygunlukveiskanRuhsatıkontrol eri-Fen imesul üyapılardaYapıDenetimi

7.3.

imaruygulamalarının tamamlanması.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) lmar uygulaması

%80

O/o 85

7.4.

Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin
geliştirilmesi.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Dönüşüm projelerı

15 ha / Yll

60ha

2007 -2008

Gerçekleştirilmesi

(Alan = 250 ha)
b) ihtisas alanları Dönüşümü

7.5.

Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması.

HEDEFLER

YIL

Yapılan Çalışmalar

a) 5 Cadde Düzenleme

1 Cadde / Yıl

5

b) Cephe düzenleme

1 Cadde/ Yıl

5

c)Kaleiçi Düzenlemesı

2007

gerçekleştirmesı

`d)Çınar meydanı düzenlemesı

2008

gerçekleştirmesi

e)Eski cezaevi Meydan düzenlemesı

2008

gerçekleştirmesi

f)Bayram yeri kentsel dönüşümü

2009

gerçekleştirmesı

g)25. cadde yol yapımı

2006

lmalatlar devam ediyor.Gerçekleşme°/o26

h)Yenişehir Pazaryerı

2006

lmalatlar devam edıyor.Gerçekleşme°/o89

ı)Huzurevi rehabilitasyonu

2006

lmalatlar devam edıyor.,Gerçekleşme%9

i)Kapalı Spor Salonu

2006

imalatlar devam edıyor.Gerçekleşme°/o28

j)Çamlık Nikah Sarayı

2006

Tasviye edıldı.Tamamlandı.imalatla;devam ediyor.Gerçekleşme°/o4ı

rehabilitasyonu
k)Sevindik Pazaryerı

2006

l)Külahçıoğlu Un Fab.Çev.Yol düz.

2006

m)Halı Saha Yapımı

2008

gerçekleştirmesı

n)Esentepe pazaryerı

2006

Proje çalışmaları devamediyor

p)itfaiye Hizmet Binası

2007

gerçekleştırmesıimalarlardevam ediyor.Gerçekleşme°/o25

r)Şehit Albay Karaoğlanoğlu cad.

2006

yap.
7.6.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında, sosyal ve kültürel sorunları da kapsayan projeler
geliştirilmesi.

PERFORMANSKRiTERi

HEDEFLER

YIL

a) Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları

1500 Kişir/,l

b) Mevcut durum analizi

2007

c) Katılımcı yönetim

TMMOB IKK temsilcileri nden oluşan danışma

Yap,lmas,

kurulu ile aylık toplantılar düzenlenmiştir.

d) Yerinde koruyarak çözüm

7.7.

100 Tapu / Y,l

Denizli Belediyesi Toplu Konut Müdürlüğü ve TOKi ile yürütülecek ortak projeler ile yeni
konutların üretilmesi ve mevcut düzensiz, imara aykırı konutların ıslahının yapılması

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) TOKi ile ortaklaşa yürütülecek oriak

256 (2007)

2006 da Gerçekleştirilme

1000 (2008)1500(2009)

oranı ve son durum

b) Umutkentler 3

900 (2007)

Gerçekleştirilme oranı vesondurum

c) 800 yıl Konutlar Projesı

1044 (2007) tamamlanm asllanmasl|Tamamlanması

projeler

452 adet (2008) tamam
d) Belkon Projesi

160 (2007)

\,ı

e) Göveçlik Konut Projesi

140 (2008)

f) Bereketli Konutları Projesi

500 (2008)

g) Göveçlik Yolu Konutları Projesi

3500 (2007-2009)

h) Çevrekent Konutları Projesi

5000 (2007-2010)

Tamamlanması

8.

Sosyal Belediyecilik

Ö.1.

S I K.larıa ışDırııgı.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Envanter çalışmanın yapılması

2007

Tamamlanması

2007

Belirlenmesı

Her Yll

Yap,lmas,

2007

Tamamlanması

(STK'ların sınıflandırılması)

b) Önceliklerin belirlenmesi

•

Revizyon

c) lşbirliği standartlarının belirlenmesı

8.2.

Sosyal faaliyetlerde entegrasyonunun sagıanması.
YIL

HEDEFLER
a) Kamu kurumları ile entegrasyon
•
Merkeziidare
•
Taşrateşkilatı
•

PERFORMANS KRITERl
Toplu Konutidaresi,AfetişleriGen lMüd rlüğ ,Maliye3={: §:;rçli:%:Tkanı ğıveMerk zidareil çeşitlkonulard 14toplantıgerç kleştirlmiştr.Vali kveilÖzelidaresile206yıl içnde2 toplantıgerç kleştirlmiştr.TümEngeliSTKlarıveilg ikamuk rumlarıileEngeliPlatformuol ştur lmuşt r.Platform18toplantıgerç kleştirmiştr.20 6Şubat yındahizmet girenSevgiElYG21üyesigönül hanımlarınverdiğhizmetl ihtyaçs hibaile rekıyafet, şya,mobilya,çocukbezivs.yardımlard bul nmakt dır.20 6yıl içnde140 binhtiyaçs hibailey ulaşılmışt r.

ilözelidaresi

•STK
•

Gönüllülerle

`

2006

b) Bilgi havuzunun oluşturulması
•

Yoksulluk haritasının çıkarılması

2007

Tamamlanması

Denetimr/ıl

Tüm Yardım Alanlar

c) Denetimin etkinleştirilmesı

•

Standartların belirlenmesı

:?,`,)U,:,

muhtaç vatandaşlar ileilgiliveritabanıoluşturulmuşve14000kayıttutulmuştur.

b) Yardım konuları

•

Yakacak

2006 yıl,nda
• 800 aileye odun yardımı

•

Glda

800 Aile (SYV)
40 Aile / Gün

•

Giyim

2000 Aile/ Yll

•

Eğitim

2000 0ğrenci / Yıl

•
•

Eşya
Malzeme&Ekipman

2000 Alıe / Yll

yardım,
• 7000 Önlük

10.000 çOcuğa
Eşofman, sporayakkabısı,forma

•2000 aileye eşya.
• 48000 tişört.

c) STK ve gönüllülere yönelik

• Günlük 40 aileye g,da
•2000 aileye g,y,m

2 Etkinlik / Yıl

bjlinçlendirme ve yönlendirme
YG 21 Genüyelerinin"Bilmeyenle çı,k Mecl,s,BilenlerreBilgisayar

d) Mesleki eğitim
•

ıpekhal,

•

Çini veseramikdekorlama

•

Kaynakçılık

TOplam :

•

Tekstil

100 Kursiyerwıl

•

Bilgisayar

bilgisayar kursundan

•

Etkin işgörüşmesı

2006 yıl, iç42kadınüfaydalanmıinde YG 21 'ınyesiŞt,r.

•

Ahç,ıık

Öğretiyor" projesi
kapsamında aldığı eğitımsonrasındaYG21kadınüyelerineverdiği

e) Ev atölyelerinin kurulması

2007 : 30 Ev10Evilave: Her Yıl

Say,s,

f) Psikolojik danışmanlık hizmeti

100 Aiıe / Yll

YG 21 EğiTekstilfabŞfiı,ış:çni' şeçseminerlegerçekleştseminerleiçinde40 uıaş,lm,Şt, m Grubukalarındaereyönelikşim"miştir.Bue2006yıl,işiye

8.4.

Dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin
yuKseıtıımesı.

PERFORMANS KRITERl

HEDEFLER

YIL

a) Bilgi bankası (Durum Analizi)

2006

b) Bilinçlendirme çalışmaları

50 Ailer/ıl

YG 21 Sağlık Grubu 20 6yılıiçinde3mahal edeokul ardaverdiğieğitimlerveyaptıklarıevziyaretleri lekadınlarımıza ileplanlamasıkonusundaeğitimlervermiştir.Bueğitimlerle150kadınımızaulaş,lm,Şt,r.

50 Aile„ıl

YG 21 Eğıtım Grubuokullarımızdavelilerımızeyönelik"AileiÇiiletişim"

(Birey, Aile, Toplum)

c) Psikolojik rehberlik hizmeti
(Birey, Aile, Toplum)

"Eğitimde başarının?oü,kş?glğT::#i: ileuTdnavedışarıdakidavranışlarınarehberlik"konularındaeğitimlerverilmiştir.Bueğitimlerde60aileyeulaşılmıştır.

450 evın temızlık vebadanasıyapıldı

d) Evde bakım hizmetleri

500 KişW,l

e) Fiziki yapıda ulaşabilirliğinin sağlanması

Genel Politika

f) istihdama yönelik eğitim

20 Kişir/,l

YG 21 Ekonomı ve SosyalişlerKomisyonuolarakistihdamayönelikeğitimlerHalkEğitimMerkeziaracılığıileyapılmaktadır.

2007

Yap,m,

g) Engelliler parkının yapılmasıi)Temeleğitimdesteği

20 KişW,l
Genel Politika

h) Gönüllü katılımın sağlanması

8.5.

Çocuklara, gençlere yönelik projelere agırııK verıımesı.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRITERl

2007 : 1 Adet
2008 : 3 Adet
2009 : 1 Adet20064

Say,s,

a) Tesisleşme
•
•

•
•

Çocukoyun kulüplerı,
Bilgievler,,

Kreş
Sporalanları vetesisleri
Kapalısporsalonu

-

Basket&voleybol
sahaları,

-

Havuz,

Tenis,

-

Susporları,
Atletizm,

-

At,cılık,

-

Salonsporları,

-

Satrançb)EğitimveMeslekiyönlendirme

evi aç,ıd,.

2007-2009

62 adet

2006 yılında 62 adetyap,ld,

2
2008

Binicilik,

-

2006 yılında 1 adet bilgi

•

Velilerin bilinçlendirilmesi *

2 Kere / ' Yıl

Ailelerin çocukların

•

Sınav danışmanlık hizmetleri•Yazokulları&Kamplar

2 Kere / Yıl

eğitimine aktif katılımı ile

500 Öğrenci / Yıl

ilgili olarak 2 proje

200 Öğrenci / yıl

yürütülmektedir.

•

Okulöncesieğitim*,

c) Sağlık hizmetleri

•

BirBebek-BirYürekprojesı

150 Aile„ll

•

Koruyucu sağlık hizmetleri

ihtiyaca Göre

•

Rehberlik hizmetleri ve

1 Broşürwıl

doküman hazırlama
* Velilerin bilinçlendirilmesi ve okul önce si eğitim ile ilgili 2 tane proje yapılmaktadır. (Kol Kola

ve Sırt Çantası Projeleri).

•_...:.

E-

9.

Kurumsal Yönetiminin Geliştirilmesi :

Politikalar :
9.1.

Toplam Kalite Yönetimi anlayışının geliştirilmesi

YIL

HEDEFLER

PERFORMANSKRiTERj

Toplam Kalite Yönetimi anlayışının geliştirilmesı

9.2.

Performans yönetimi.
YIL

HEDEFLER

a) Birimlerin performansı

PERFORMANSKRiTERi

Birimlerin performanslarıölçülmüştür.

1 Kerer/ıl

b) Çalışanların performansı

c) Kurumun performansı

10 Kere„ll

d) Pilot, süreç performans geliştirme

9.3.

Hedeflerle yönetim.
YIL

HEDEFLER

PERFORMANSKRiTERi

a) Tüm birimlerin hedeflerini belirlemesi
Her yıl

b) Belediye hedeflerinin belirlenmesı

c) Dönem sonu değerlendirme

9.4.

iSO 9001 Siteminin uygulanmasının başlatılması

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Uygulamaya başlama

2007

Yap,lmas,
Süresinde

b) Belge yenilenmesı

c) iç tetkik

2 Kere„Iı

Say,s,

d) Düzenleyici ve önleyici faaliyetler

ihtiyaca Göre

Yap,lmas,

e) Süreç iyileştirme

10 Süreç„,l

Say,s,

9.5.

Kararve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması.

HEDEFLER

YIL

a) Meclis toplantılarının naklen yayını

Meclis Toplantı Sayısı/Yıl

b) ihalelerin naklen yayını

ihale Sayısır/ıl

c) Dergi çıkarılması

6 ayda bir

d) Bilgi edinme başvuruları

%100

9.6.

PERFORMANSKRiTERi

O/o 1 00

Proje ekiplerinin oluşturulması.

HEDEFLER

YIL

a) Proje ekibinin kurulması

5 Proje Ekibir/ıl

PERFORMANSKRiTERi

9.7.

Kriz Yönetim Modelinin uygulanması.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Tehdit alanlar[nın belirlenmesı

2007

BelirlenmesıBelirlenmesıBelirlenmesıHazırlanması

b) Görev -yetki ve sorumlulukların belirlenmesı

2007

c) Politikaların belirlenmesı

2007

d) Kriz yönetim rehberinin hazırlanması

2007

-

' -=S

gJ

1.

Kurumsal lletişim :

A. Kurum içi
10.1.

Birimler arası ve birim içi koordinasyon.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Başkan -Başkan Yardımcısı

Her Hafta

Haftalık toplantılaryap,lm,şt,r'

b) Başkan Yardımcısı -Birim Müdürü

Her Hafta

Haftalık izlemetoplantılarıyapılmıştır.

c) Birim Müdürü -Elemanlar

Her Hafta

Haftalık toplantılaryap,lmışt,r.

d) Tüm Yönetim Kademelerı

1 Kere„Il

2 kez gerçekleştirilmiştir.(Antalyadeğerlendirmetoplantılarl)

e) Müdürler

Her Ay

10 toplantı/2006

f) Başkan -Başkan Yardımcısı -

15 Gün„ıl

Danışmanlar

10.2.

2 kez gerçekleştirilmiştir.(Antalyadeğerlendirmetoplantlları)

2 Kerer/ıl

g) Yönetimin Gözden Geçirilmesı

intranet'in Devamının sağlanması

HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRiTERi

a)

2006

Kurum içi telefon rehberi
hazlrla ndı.
Person elin doğum günleri takjp
sisteml oluşturuldu.
Oluştur ulan sorgulama ve
ödeme sistemleri:
Su, vergi

lnternet sisteminin geliştirilmesı

(Program Geliştirme)

To plu konut üye aidatları
D,ş birimler Belediye sistemıneildi

dahil ed
Bir adet server alındı

b) Donanım Ekipmanlarını geliştirme

Dış birimlerın kurum s istemine dahil edilmesi
için ekipman alındı ve kuruldu.

c) Eğitim

8.

5 Saat -

Litera sistemi ile ilgili

Kullanıcır/ıl

kullanıcılara eğitimverildi.EvraksistemiileilgilitümMüdürvekalemlereeğitimverildi.

KurumDışı:

10.3.

iletişim kanallarından etkin yararlanma.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Ulusal gazeteler

Olumlu haber olmadailk5'egirilmesi

575 haber çıktı

b) Dergiler

Olumlu haber olmadailk10'agirilmesi

18 dergi

c)TV

Olumlu haber olmadailk5'egirilmesi

850 haber

d) Belediye web sayfası

5000 Tıklama/Gün

Ort. 68828 tıklama/gün

O/o 4 0

Varsa araştırma

e) DENIZLi'lilerin belediye

sonuçları

faaliyetlerinden haberdar olması

lu.4.

il
t. 'm
stratejisinin
planlanması
lletlşlm
slra(eıısının
pıarııarııTıası.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

iletişim stratejisinin planlanması

Önceki Yılın Son Ayı

ALO 153 yenidenyapılandırıldı

10.5.

Beyaz Masa uygulamasının Re-organizasyonu.

PERFORMANSKRiTERi

HEDEFLER

YIL

a) Diksiyon eğitimi

10 Saat/Kişi

b) Psikolojik eğitim

5 Saat/Kişi

c) Tüketici masası

Devamının sağlan ması

d) Engelliler masası

2007

e) Eğitim bilgilendirme masası

Her Yll

f) istihdam masası

Her yıl

10.6.

Kurulması

iletişim yönetiminde çok başlılığın giderilmesi.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) iletişim -basın biriminin oluşturulması

2006

Basın Yayın ve HalklailişkilerMüdürlüğü

11. Ulaş,m :
11.1.

Araçların değil, insanların ulaşımının esas alınması.

HEDEFLER

YIL

-ŞehrimzdemvcutçalışnBeldiyeDnetimlÖzelHakOtobüslerin çalıştğı34Adetgüzergah tında40Adeto büsçalışmakt,bazıgüzergahlrdakisbahvekşamyolcuyoğunlğunagöretakviyeotbüslerçalışmaktdır.-Şehrimzdemvcutçalışn17Adet"Mplak ıminbüshatında679Adetminbüsçalışmaktolup,Deliktaşminbüshatındaçlışanmi büslerşitekildeFatihveAnafrtla-Aktephatlrınadğıtlarkminbüshat yıs16adet üşrlmüş inbüsayısdeğişme iştr.-ŞehrimznyapılşmayoğunlğunaveyolcukapsitelrinegörÖzelHakOtobüslerindevMinbüshatlrındaüzenlmeçalışmalrımzdevamet ktedir.

a) Toplu taşım ilave hat

b) Yol standartlarının sağlanması

O/o 1 0 „ 1 1

- "M" plakal,minibüslerde Tahditliplakasayısıdondurulduğuiç n679Adetminibüs ayısıdeğişmemektedir.-Bel diyeDenetimliÖzelHalkOtobüslerinin40Adetsayınınbazıhatbölgel rindekiyolcukapasitesinegörearftırılmasıçalışmal rıdevametmektedir.

c) Araçların sayısının arttırılması

d) Durak iyileştirme

PERFORMANSKRiTERi

2006

- Şehrimizdekı 65 adetkapalıotobüsdurağıdeğiştirilerekyenısistemlikapalıotobüsduraklarınınmontajları

yapılmıştır.BuralardansökülenduraklarındabakımlarıyapılarakÖzelHalkOtobüslerımızınçalıştığısemtlerimızevemahal elerimızemontajlarıyapılmıştır.

e) Otopark yapımı

2006/07- 200 Araç2008-200Araç2009-400Araç

e) Helipori

2007 - 2008 : 2 Adet

11.2,

Yap,m,

Ulaşım ihtiyacının geleceğe dönüktespiti.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

Ulaşım ihtiyacının geleceğe dönük tespiti

2007

Yap,m,

11.3.

Ulaşım Master planının revizyonunun yapılması.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

Ulaşım Master planının revızyonu

2007

Yap,mı

11.4.

Mevcut ulaşım akslarının rehabilitasyonu.
YIL

PERFORMANSKRiTERj

a)Fatih KÖprülü kavşak düzenlemesı

2006

Tamamlandı

b) Deliktaş Köprülü kavşak düzenlemesı

2006

Tamamlandı

c)Zeybek Köprülü kavşak düzenlemesı

2007

d) Sümer-istasyon Köprülü kavşak

20072008

HEDEFLER

Mevcut ulaşım akslarının rehabilitasyonu

düzenlemesi
e)Üçgen Meydanı Köprülü kavşak
düzenlemesı

11.5.

Kurumlararası iletişimin geliştirilmesi ve Koordinasyonunun sağlanması.
YIL

HEDEFLER
a) Kurumlarla Periyodik Toplantılar

TEDAŞ

4 ToplantıMl

Valilik

4 ToplantıMl

DDY

2 Toplantır/ıl

Havaalanı

2 Toplantır/ıl

Odalar

2 ToplantırYıl

b) Aydınlatmanın iyileştirilmesi

TEDAŞ

PERFORMANSKRiTERi

c) Taşıma önlemlerinin geliştirilmesı

-"M" plakalı minibüslerin bağlı olduğu Denizli

Şoförler ve Otomobilciler Odası.
-"S" plakalı servis araçların bağlı olduğu Denizli

Umum Servis Araçları işletmeciler Odası.
-Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin
şirketi ile Müdürlüğümüz görüş ve önerilerini
belirten toplantılar düzenlemektedir.

11.6.

Atet ulaşım pıanıarının yapııması.

HEDEFLER

YIL

a) Planlar

2006

PERFORMANSKRiTERi

b) Depreme yönelik çalışmalar

•

Envanter(eskimiş bina)
çıkarılması.

•

Tehlikeli bina envanteri.

•

Tehlikeli yapıların iyileştirilmesı

2007

2007

200720062006200620072006 - 20072006-200720082009

veya dönüştürülmesi.

11.7.

•

Afetplanlama.

•

Çadıryerleri.

•

Yolplanlaması.

•

Sağlıktedbirlerı.

•

Geçici iskanalanları.

•

Afetaltyapı.

•

Havaulaşımı.

•

Şantiyelerin birleştirilmesı

Trafik sirkülasyon sisteminin geliştirilmesi.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Mevcut akslarda sinyalizasyon ihtiyacının

2006

Belediyemiz Trafik ve

belirlenmesı

-g-ZZEjzz5=-r2fwR}

Ulaşım HizmetleriMüdürlüğüveZabıtaMüdürlüğüncekurulanTrafikDenetleme kib trafikyol arındakiparkyasağı,ot büsvemin büsduraklarınaparkedenar çlar vetrafikakışındaengelteşkiledenar çlar 20 6yıl içeris nde5Adetbinekar çşoförüileberaberkiral nar ktrafik

denetim ve düzenlemeçalışmalarıyapılmıştır.

b) Yol disiplinlerinin sağlanması için tespit

2006

-Şehrimizdekj 2 AdetkavşakolanHacıkaplanlarcamıkavşağıveSümerkavşağındageometrikdüzenlemeçalışmalarıyapılaraksinyalizasyonsistemibunagöredüzenlenmiştir.

c) Geometrik düzenleme ihtiyacı

2006

Yapılan onarım sayısı

d) Yol bakım & onarım ihtiyaç tespiti

Her Yll

20 6yıl ıçerındeyapılanFatihveD liktaşköprül kavşakyapımıinşa tıned nileD nizl-Antalya-Muğlaistkametinegidec kar çlarıalternatifgüzergahlardanyönlendirmekiçn150Adetyönbilgtrafiklevhasın montajl rıMüd rlüğ müzceyap,lm,ştır.DeliktaşveFatihköprül kavşakinşa tıned nilekap na yolunveyönlendirlenalt6rnatifyolunhalkail nıyer lbasıngazet veTVar cıl,ğileduy rulmuştur.

Belediyemiz Trafık ve

e) Geçici trafik sirkülasyonu

Ulaşım Hizmetleri

• . Alternatif güzergahların tabela ile

Müdürlüğü ve Zabıta

gösterilmesı
•

Müdürlüğünce kurulanTrafikDenetlemeekibitrafikyollarındakipark

Çalışma güzergahlarının halka ilanı

Tüm
Çal,şmaıar

yasağı, otobüs veminibüsduraklarına parkedenaraçlaravetrafikakışındaengelteşkiledenaraçlara2006yılı

2006

içerisinde 5 Adet binekaraçşoförüileberaberkiralanaraktrafikdenetimvedüzenlemeçalışmalarıyapılmıştır.

2006

12. Kent Markasının Oluşturulması :

12.1.

Kentvizyonunun oluşturulması.

HEDEFLER

YIL

a) Kamu -Belediye -STK -Üniversite

2007
Yap,Iması

toplant,

2007

b) Vizyon Oluşturma

12.2.

PERFORMANSKRiTERi

• 1
. . belirlenmesi
Vızyon projeıerının Deıırıenmesı.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

Vizyon projelerinin belirlenmesı

2006

15 proje belırlendı.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

DENiZLi

2007

yaplml

12.3.

12.4.

DENiZLi

Kimliğinin kurumsallaştırılması.

Kimliğinin kurumsallaştırılması

Ulusal ve uluslararası tanınmışlığın sağlanması.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Yabancı dilde gazete

1 Kere„ll

Gazete çıkarılmadı

b) Avrupa kalite ödülü

2008

Gerçekleşmesı

c) Uluslararası sempozyum

1 Kere„Il

d) AB ilişkileri

AB müktesebatına uyum sürecinde açılan

programlar takip e dildi. Belediyenın
kurumsal gelişımı i e ilgili programlara proje

önerileri gönderild i.
AB ile ilgili ilde dü zenlenen toplantılara
katılım sağlandı.

Kardeş şehir ilişki eri ile Denizli ve Türkiye
Avrupa'da tanıtımı sağlandı.(Hollanda ve

Romanya zıyaret eri)
Belediye Başkanı Nihat Zeybekci Avrupa
Konseyi Yerel Yö netimler Türkiye
Temsilcisidjr.

12.5.

Kent sembolünün belirlenmesi,

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

Kent sembolünün belirlenmesı

2007

Belirlenmesı

2006

13.

Kültürel Faaliyetler :

13.1.

Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Kültür Merkezi (itfaiye )

2006 - 2007

2006'da gerçekleştirilençal,şmalar.

b) Merkez Kütüphanesı

2007 - 2008

Yap,m,

c) Kültür Evler

4 Adet :2007 - 2008

Yap,mı

d) Bilgi Evleri

2 Adet :2006 - 2007

2 bilgi evi açıldı

e) Çınar Meydanı Sosyal Kültür

Hukuki Süreç Sonucuna

Tesisi

Göre

f) Kongre merkezi

2008

13.2.

Yap,m,

Kültürel zenginliğine uygun etkinlikler düzenlenmesi.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Konferans -Panel -Sempozyum

3 Adet„ıl

4

b) Gençlik konserı

1 Adet„ll

12

c) Sinema günleri

1 Adet„ll

1

d) Uçurima şenliği

1 Adewll

f) Gün ve geceler

4 Adewıl

g) DENiZLI Toplantıları

52 Adewıl

h) Diğer etkinlikler

!htiyaca Göre

2 kalem kitap basımıgerçekleştirilmiştir.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Ortak organizasyon (uluslararası

2 Kere„Il

1

13.3.

STK'larla birlikte çalışılması.

(5. Türk - YunanDostlukFestivali)

etkinlikler

b) Yurtiçi kültür faaliyetleri

13.4.

12

%50

Uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi.

PERFORMANSKRiTERi

HEDEFLER

YIL

a) DENIZLi Halk Oyunları Festivali

1 Adewll

b) DENiZLi Uluslararası Tiyatro Festivali

1 Adewll

8

c) Sempozyum -Semıner

1 Adet„ll

5

d) Sanatsal Sergiler vb

1 Adewll

20

13.5.

7

Hobi kurslarının yaygınlaştırılması.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRiTERi

a) Musiki çalışmaları

TOplam:

10 Kurs açıldı

b) Geleneksel EI Sanatları

1500

Toplam katılımcı sayısı: 854

c) Güzel Sanatlar

KursiyerrYıl

kişi(TSM, THM, Çocuk korosu,

d) Belediye Konservatuarı ve Halk Eğitim

ney, ud, keman, bağlama,gitar,halkoyunları)

Merkezi ile işbirliği

13.6,

Ulusal ve uluslararası kültür-sanat etkinlik ve değerlerin kente ulaştırılması.

HEDEFLER

YIL

a) Üniversitelerle işbirliği

4 Kere„ll

b) Sergiler

2 Adet UluslararasırYıl

c) Şehir tiyatroları

2008

PERFORMANSKRiTERi

Gerçekleştirilmesı

14. Bilişim Teknolojileri :
14.1.

Bilişim altyapısının geliştirilmesi.

YIL

PERFORMANS KRiTERi

a) Yedekleme Sisteminin Kurulması

2006

Yedekleme sistemi kuruldu.

b) Ekipman alımı

Yedeklem e ünitesi alındı

HEDEFLER

Server alındı

14,Z.
142

t.m'nin etkinleştirilmesi
8.1.
Bılışım
.
yoneTımının
etKınıeştırıımeşı.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRITERl

a) Bilgi işlem Müdürlüğünün kurulması

2006

Kuruldu

Norm kadroya geçiş ile birlikte insan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
altına şeflik olarak geçirildi.

14.3. Personelin eğitimi.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Kullanıcı eğitimi

5 SaavKişi

250 kiş,2saavkişi

b) Birim eleman eğitimi

15 SaavKişi

14.4. Diğer kurumlarıa entegrasyonu ve ııe(ışım.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Muhtarlıklar

2007

Tamamlanması

b) Tapu

Hukuki Düzenlemeyi T akip Eden Yıl

c) Nüfus

2006

14.5. e-belediye çalışmaları.

HEDEFLER

YIL

a) Telefon beledjyeciliği

2008

b) lnternet üzerinden ödeme

2006

c) Dij`ital imza

2007

d) Sorgulama

2006

PERFORMANSKRiTERi

Su, vergi ve toplu konutborçsorgulamasıveödemeleriwebsayfasıüzerindenyapılabiliyor.

14.6. Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi.

HEDEFLER

YIL

a) Programlar

2007

b) Arazi alımı

2007

c) Adres bilgi

2008

PERFORMANSKRiTERi

Tamamlanması

15. Sosyo-kültürel ve Çevre Yatırımları
15.1. Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması, fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve

korunması.

PERFORMANSKRiTERi

HEDEFLER

YIL

a) Kişi başı aktif yeşil a|an s mz

2006

b) Park Sayısı

6 Adet Park / Yıl

c) Park / Oyun Gurubu

80 adet oyun grubu alındı

500 dek2007150dek2008-2010500dek

2006 yılında kişi başınadüşenyeşilalan=9,09m2

10 adet

d) Mesire alanlarının düzenlenmesı

•

ÇamlıkKentormanı

•

Sümerkoruluğu

•

•

inciıip,nar

60 adet basket-voleybol

2006
2007
2006-2007
2006

•
•
•
•

lnşaatı devam ediyor
Tamamlanması
Tamamlandı
62adetsahayapıldıYeniağaçlandırmaalanı

Sahası yapım işi

e) Ağaçlandırma çalışmaları

5 dek / Yıl

f) Hobi Bahçesi ve hayvanat bahçes4

2007

yaplml

g) Meydan ve refüj düzenleme

Hobi bahçesi2008-2009HayvanatBahçes,10dek/Yll

oluşturulmadı

161 Eğitim :

16.1.

Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

PERFORMANSKRiTERj

HEDEFLER

YIL

a) Okul kampanyası

Yeni Yapım : 2Yılda 1

b) Bakım Onarım

5 okulun boya-badanası yapıldı

7 okulun bahçe düzenlemesi yapıldı
1 okulun çatı tamiratı yapıldı

c) Eğitimin Araç -Gereç Temini

16.2.

3 okula eğitim araçlgereci temin edildi.

Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması.

YIL

PERFORMANS KRiTERi

a) Meslek Kursları

100 Kursiyerr/ıl

-Ev ve Süs Hayvanı SatanişyerleriiçinSertifikaProgramı20.11.2006-28.11.200637kişikatıldıvesertifikaverildi.

b) MEB, işveren ve lşKUR ile oriak

1 Proje/y,l

HEDEFLER

çal,şma
16.2.1.

Dar gelirli ailelere yönelik eğitim desteğinin artırılması.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Burs

1500 ÖğrenciMl

1500 öğrenci/2006

b) Kırtasiye yardımı

47000 ÖğrenciMl

48000 öğrenci/2006

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Yardımların °/o50'sinin STK ve özel

Her Yll

Sosyal Belediyecilikbaşlığındabelirtilenyardımların°/o50'siSTKlararacılığıileyap,lmıştır.

16.2.2.

STKve özel teşebbüsle işbirliği.

kanallardan sağlanması

17. Kentlilik Bilinci :

17.1.

STKve üniversite işbirliği,

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Eğitim faaliyetleri

1000 Kişir/,l

- 30000 ö renciye trafikeitimi-40000örencıyeyangınveyangınsöndürmeeitimi-55000örenciyekentyaamıileilgili3boyutlufilm

b) Panel - Konferans

1 Adet„ıl

55000 ö rencıye 106okuldaçevrebilincıkonferansı

c) Yayın

1 Adet Kitapçıkwıl1AdetBroürr/ıl

Denizli evleri kitabıZiyaTıkıro lu'nunbelediyedebeyılı

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Yönetmelik Hazırlanması

2006

Yap,lmad,

b) E itim Faaliyetleri

5000 Ki i„ıı

Yap,lmad,

c)DENZL

1000 Ki i„Iı

Yap,Imad,

70.000 Adet : 2006

Yap,lmad,

17.2.

Kent hukukun olu turulması.

d) Kitapç,k

Sözle mesı

18. Vizyon Projeleri :
Politikalar :
18.1.

Öncelikli proje tespiti.

PERFORMANSKRiTERi

HEDEFLER

YIL

e) Kongre Merkezi

2008

f) Alışveriş Merkezi

2009

g) Santral garajı

2009

h) Spor Kompleksi

2 Adet : 2008-2009

j) 8 adet kapalı Pazar yerı

2006-2008

k) Yeni Belediye Binası

2009

1) Yeni itfaiye binası

2006

Avan projesitamamlanmıştır.

m)Huzurevi ve Kaleiçi çarşısının

2006

Huzurevi projesitamamlanmışve ihaleedilmiştir.Kaleiçiprojesitamamlanmış,ihaleedilmişveuygulamayageçilmiştir.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Fizibjlitenin hazırlanması

Her Proje / ilgili Yıl

b) Proje sorumlularının belirlenmesı

Her Proje / ilgili yıl

c) Proje yönetim eğitimi

10 Saat/20 Kişwıl

3 kişi / y,l10saat/ kişi

d) Proje tanıtımı

Her Proje / llgili yıl

Projeler ile ilgili websitesindetanıtımyapılmaktadır.

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRiTERi

a) Bilgilendirme dosyaları

2006

b) Tan,t,m

ihtiyaca Göre

c) DENiZLI Yatırım Rehberi

2006

d) Yatırımcılarla görüşme

20 KişW,l

2 adev2006

yenilenmesı

18.2.

18.3.

Proje -yönetim etkinleştirilmesi.

Yatırımcıların özendirilmesi.

19. Çevre Bilinci :

19,1.

11. işbırııgı.
b.l.-.
STKve diğer kurumlarla

HEDEFLER

YIL

PERFORMANSKRii

a) ÇEP Projesi Toplantıları

Her Ay

Yapılmadı

b) Her mahallede geri dönüşüm sergısı

8 Mahaller/ıl

2006 yıl,:Kuşpınar, Mehmetçik,Çamlık,Yenişehir,Atakent

e) Emisyon ve koku haritasının

20071Adet /2 Yılda birRevizyon

Yapım,

128.000 Bina : 2006o/oı00Denetim235Firmar/ıl450Ton/Gün1Kere„Il

15000 konut/200645798kişi

çıkarılması

f) Gürültü haritasının çıkariılması

g) Kaynağına geri dönüşüm projesı

10 işletme250firma/2006325ton/günDünyaÇevreGünü

h) Atık yağ toplama
i) Tıbbi atık toplama

J) Evsel Atık Toplama
k) Çevre kutlaması etkinlikleri

E= -ıtım Taaıı

e(ıerı.

a) Belediye -Milli Eğjtim Müdürlüğü

26 0kul -

Egıtım yapılan okul ve

işbirliği ile eğitimb)Geridönüşüm eğitimi

46.000 Öğrenci

ulaşılan öğrencı sayısı

Her Ay

Yap,lmad,5mahalle/2006

c) Mahalle sergileri

8 Mahallewıl

d) Kompozisyon - Resim ve Şiir

1 Adewıl

Yarışması

yapılmadı

3- Periormans Sonuçlarının Değerlendirilmesl
Katılımcı Yönetim
Denizli Belediyesi'nin kamu kurum ve kuru-

insan Kaynaklarının Geliştirilmesi 2006 yılında Denizli Belediyesi birimlerinin diğer

Iuşları, diğer sivil toplum kuruluşları ile olduk-

kurumlar ile birlikte araştırmalara yönelik ça-

ça iyi bir işbirliği ve koordinasyon içinde olduğu, kamuoyu yoklamaları ile halkın ihtiyaçlarının ve belediyeden beklentilerin belirlendiği

proje ekibi kurulmuş olmakla birlikte, belediyemiz tarafından yürütülen her proje için pro-

görülmektedir.

je süresi boyunca çalışmak üzere birer ekip

lışmaları teşvik edilmiştir. Belediye içinde bir

oluşturulmaktadır.

Kent konseyi, çocuk meclisi, gençlik meclisi,
Yapılan toplantılar ve aktiviteler jle 2006 yılın-

yaşlılar meclisi ve kadın meclislerinin büyük
bölümünün yönetmelikleri tamamlanmış, bir
kısmı uygulamaya geçmiş, bir kısmı da uygu-

yonun yüksek düzeyde tutulması sağlanmış,

lamaya başlamak üzeredir.

başarılı personellerimiz ödüllendirilmiştir. Tüm

Denizli Belediyesi'nin "Katılımcı Yönetim" ko-

ve duyurulması sağlanmış, böylece personel
içindeki dayanışma da desteklenmiştir.

da birimler arası sosyal ilişkilerin ve motivas-

personelimizin özel günlerinin takip edilmesi

nusunda yaptığı çalışmalarda büyük oranda
hedeflere ulaştığı görülmektedir.

Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi
Denizli Belediyesi kent ekonomisinin geliştirilmesine yönelik ilimizde düzenlenen toplantıların tamamına
katılmaktadır. Bu konuda
kendisi aktiviteler gerçekleştirmekte, diğer
kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde ortaklık ya da iştirakçi
düzeyinde işbirlikleri yapmaktadır.

Denizli Belediyesi'nin "insan Kaynaklarının
Geliştirilmesi" konusunda yaptığı çalışma-

larda büyük oranda hedeflere ulaştığı görülmektedir
Altyapı çaıışmaıarı
lçme suyu, yağmur suyu hatları 2006 yılı için
planlanmış olan imalat miktarının °/o 95'i oranında tamamlanmış, işletmeye alınan atıksu

Denizli Belediyesi'nin "Kent Ekonomisinin
Geliştirilmesi" konusunda yaptığı çalışma-

arıtma tesisi ile belirlenen hedef nüfusun tamamının atıksuyu toplanarak arıtılmaya başlanmıştır. Doğalgaz hattı hedef olan 40.000

Iarda büyük oranda hedeflere ulaştığı görülmektedir.

yacak şekilde tamamlanmıştır.

konutu aşarak 50.000 konuta hizmet sağla-

Ulusal ve Uluslararası Fonlar

Denizli Belediyesi "Altyapı Çalışmaları" ile il-

Denizli Belediyesi AB ve diğer uluslar arası
kurumlar tarafından verilen fonlardan yararlanmak amacıyla 2006 yılı içinde proje so-

gilj olarak 2006 yılı için belirlediği hedeflerin

rumlularını belirlemiş ve proje çalışmalarına
başlamıştır. Bu konuda 2006 yılında geliştirilen proje konularından 9 tanesi ilgili diğer
kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği içinde yazılı proje haline getirilmiş; 6

tanesi için başvuruda bulunulmuş ve bu pro-

büyük bölümünü tamamlamış küçük bir böIümün ise çalışmaları bitme aşamasına ulaşm,şt,r

Kentsel Dönüşüm
Denizli
Belediyesi'nin
1/25.000,
1/5.000,
1/1.000 lik planları tamamlayarak kentsel
dönüşüm için gerekli unsurları plana işledi-

jeler uluslar arası fonlar ile desteklenmeye
değer bulunmuştur.

ği görülmüştür. Denizli Belediyesi'nin kararlı

Denizli Belediyesi'nin ``Ulusal ve Uluslar arası
Fonlar" konusunda yaptığı çalışmalarda belirlediği hedeflerin üzerine çıktığı görülmektedir

aykırı yapılmış olan yapılarda dönüşümün ilk

Belediyenin Mali Yapısı
Belediyemizin mali yapısı yapılan çalışmalar

sonucunda daha dengeli ve sürdürülebilir bir
hale gelmiştir.

uygulamaları ile kaçak yapılaşmanın durma
noktasına gelmiş ve kaçak yapılar ile ruhsata

uygulaması olarak Aktepe'de 6 hektarlık bir
alanda

448 konut yapılmıştır. 60 hektarlık

Kurudere Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlanmış ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Bu
alandaki 1680 konutluk uygulama 2007 yılı
içinde başlayacaktır. Karşıyaka'da Bağırsak
Deresi sırtlarında bulunan 1500 konutluk döl
nüşüm projesinin TOKi ile protokolü yapılmış,

Bütçe gelir gider dengesinde çok büyük oranı
da başarı sağlanmıştır. Mali yapı ile ilgili heı

deflerin büyük bir çoğunluğuna ulaşılmıştır.

o bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımızın
muvafakati alınarak projeye olan güven ve
talepleri ortaya konmuştur. Projenin başlanl

gıcında projeye karşı olan vatandaşlarımız

Ulaş,m

bu gür!. projeye tamamen destek vermekteı

2006 yılında yapılan köprülü kavşaklar ile

dirler. Oyle ki bu bölgeye bitişik bölgelerden
bu projeye dahil olmak için yoğun bir talep

şehir trafiği akışı hızlandırılmıştır.

lTİELfik ve

ulaşım ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile düzenli

olarak görüşülmüş ve şehir trafiği sorununun

gelmektedir.

çözümüne yönelik önlemler geliştirilmiştir.

Kentsel
dönüşüm
konusunda
Denizli
Belediyesinin
belirlenen
hedefleri
büyük
oranda yakaladığı görülmektedir.

Trafik yönetimi ile ilgili yapılan tüm çalışmalar
ve düzenlemeler ile 2006 yılı için belirlenen
hedeflere ulaşılmıştır.

Sosyal Belediyecilik
Kent Vizyonunun Oluşturulması

Denizli Belediyesi gerek kendi içinde yürüttüğü faaliyetler, gerekse STKlar ile işbirliği
içinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile topluma

jeBbbelirlemiştir. Kentin uluslararası bir viz-

ulaşmış ve halkın ihtiyaçlarını en iyi şekilde
karşılamıştır. Yapılan sosyal tesisler ile özel-

yona sahip olması amacıyla AB programları
yakından takip edilmiş ve ilimizde bu konuda

likle gençler ve çocukların kendi çevrelerinde
daha sosyal olmaları teşvik edilmiştir.

düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır.
Kardeş Şehir ilişkileri ile Denizli ve Türkiye'nin
Avrupa'da da tanıtılması sağlanmıştır. 2006

Yapılan

yılında djğer kurum ve kuruluşlarla koordi-

rı

ve

yardımlar,

halk

bilinçlendirme

eğitim

çalışmaları

çalışmalaile

Denizli

Belediyesi ``Sosyal Belediyecilik" ile ilgili olarak 2006 yılı için belirlediği hedeflerin üzerine
çıktığı anlaşılmaktadır.

Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi
2006 yılında yapılan SWOT analizi ve stra-

Denizli Belediyesi 2006 yılında 15 vizyon pro-

nasyon sağlanarak 2007 yılı hedeflerinin altyapısı oluşturulmuştur.

Yürütülen faaliyetler ile Denizli Belediyesi
"Kent Vizyonunun Oluşturulması" ile ilgili
2006 yılı içinde belirlediği hedeflere büyük
oranda ulaşmıştır.

tejik planın oluşturulması çalışmaları içinde

kurumsal gelişime yönelik ihtiyaçlar belirlenmiş ve Denizli Belediyesi'nin çalışmaları bu
ihtiyaçların giderilmesine yönelik olarak planı
lanm,şt,r.

Kültürel Faaliyetler
2006 yılında birçok kültürel etkinlik düzenlenmiş ve bu etkinliklerde ilimizdeki kurum ve
kuruluşlarla

işbirlikleri

yapılmıştır.

Belediye

konservatuarında açılan kurslar ile halkımızın

Denizli Belediyesi tarafından alınan kararların ve yeni uygulamaların belediye web sitesi
üzerinden ve yerel medya yoluyla en etkili ve

da sosyal ve kültürel gelişimine destek olun-

hızlı şekilde halka duyurulması sağlanmıştır.

rulmuştur. Yapılan tüm etkinliklere halkımızın
kolaylıkla katılması sağlanmıştır.

muştur. Düzenlenen uluslar arası etkinlikler
sayesinde kültürel değişim platformu oluştu-

Kurumsal iletişim
2006 yılında gerçekleştirilen müdürler toplan-

Denizli Belediyesi "Kültürel Faaliyetler" ile il-

tısı ve haftalık başkan yardımcıları toplantıla-

gili olarak 2006 yılı için belirlediği hedeflerine

rı ile belediye içi iletişim ve koordinasyonun

çok büyük oranda ulaşmıştır.

sürekliliği sağlanmıştır. Başkan yardımcıları

ve kendilerine bağlı olan birimler arasında da
düzenli izleme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

intranet üzerinden personelin kendi içinde-

Bilişim Teknolojileri
Belediye içinde bir veritabanı oluşturularak
düzgün bir veri kayıt sjstemi oluşturulmuştur.
Bununla birlikte dış birimlerin de belediye sis-

ki iletişiminin sürekliliği sağlanmış, belediye
içinde kurulan ağın en etkin şekilde kullanılması için tüm kullanıcılara eğitim verilmiştir.

teminden faydalanabilmesi için gerekli dona-

Denizli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen
tüm faaliyet ve yenilikler internet üzerinden
ve yerel ve ulusal basın yoluyla da en etkili

verilmiş ve herkesin yeni sisteme uyumu sağ-

şekilde duyurulmuştur.
Denizli Belediyesi "Kurumsal iletişim" ile ilgili
olarak 2006 yılı için belirlediği hede..flerine çok
büyük oranda ulaşmıştır.

nım ağı kurulmuştur. `Belediye içinde kurulan
sistem ile ilgili olarak tüm kullanıcılara eğitim

lanmıştır. Ayrıca gerekli ekipmanlar temin edi-

lerek bir yedekleme sistemi oluşturulmuştur.
internet üzerinden yürütülen işlemler geliştirildi ve vatandaşın belediyeye gelmeden su,
vergi ve toplu konut borcu sorgulaması ve
ödeyebilmesi sağlanmıştır
Denizli Belediyesi ``Bilişim Teknolojileri" ile il-

gili olarak 2006 yılı için belirlediği hedeflerine

çok büyük oranda ulaşmıştır.

Sosyo-Kültürel ve çevre Yatırımları
2006 yılı boyunca oluşturulan yeşil alanlar ve
oyun alanları ib ,Denizli Belediyesi "SosyoKültürel ve Çevre Yatırımları" ile ilgili olarak
2006 yılı için belirlediği hedeflerine ulaşmış-

Vizyon Projeleri
Belirlenen vizyon projeleri ile ilgili uygulamaların 2007'den itibaren başlatılması hedeflenmiştir. 2006 yılında itfaiye binası ile ilgili avan

proje hazırlanmış, huzurevi ve Kaleiçi projel
lerinin ihale süreci tamamlanarak imalatları
bitme aşamasına gelmiştir.
Denizli Belediyesi "Vizyon Projeleri" ile ilgili
olarak 2006 yılı için belirlediği hedeflerine çok
büyük oranda ulaşmıştır.

tlr.

Eğitim
Denizli Belediyesi eğitim konusunda belirlenen hedeflerin

üzerine çıkılmıştır. Gerek

öğrencilere yapılan kırtasiye ve önlük yarl
dımları, gerekse eğitime yönelik üç boyutlu
film gösterimi ve Türk Edebiyatı ile ilgili kitap
yardımları ve de okulların çeşitli ihtiyaçlarının

karşılanması

Denizli Belediyesi'nin eğitime

çevre Bilinci
Denizli Belediyesi içindeki mahallelerde ayrı

toplama ve geri dönüşüm uygulamaları yaygınlaştırılmıştır. Buna bağlı olarak da eğitim
ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Çevre bilincinin oluşturulması için

verdiği desteğin ana bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca,1500 öğrenciye verilen burslar
da eğitime önemli ölçüde katkıda bulunmak-

mahalle toplantıları düzenlenmiş ve okullara
eğitim verilmiştir. Yürütülen faaliyetlerde be-

tadlr.

birliği içinde çalışılmıştır.

lediye birimleri ve konu ile ilgili STKlar ile iş-

Kentlilik Bilinci

Denizli Belediyesi "Çevre Bjlinci" ile ilgili olaı

Bu konuda yasal düzenlemelerin henüz yapılı

rak 2006 yılı için belirlediği hedeflerine çok
büyük oranda ulaşmıştır.

mamasından dolayı kentlilik bilincinin oluştu-

rulmasında orta derecede başarılı olmuştur.

ıva KURUMSAL KABİıjyET VE_ KAPASİTENİN DEĞEF3ı_Eı\ıDİRİLMESİ
A= Üstünlüklar
• Plan, halihazır ve kadastral paftaların °/o76'sının sayısal ortamda bulunması
• Belediye gayrimenkul envanterinin hazırlanmış olması
• Belediye hizmet birimlerinin bir arada olması
• ilimizin su depolarının yeterli olması

• imar uygulamalarında gelinen seviye
• Üniversiteler ve STK'lar ve diğer kişi ve kurumlarla katılımcı bir yönetim anlayışının varlığı

• Öncü ve Örnek belediye vizyonunu üst ve alt yönetim çalışanlarının benimsemiş olması ve bu

doğrultuda belediyenin hizmet üretmesi
• Stratejik ortaklarımızla koordineli bir çalışmanın yürütülmesi
• Hizmet işlerinin özelleştirilmiş olması

• Belediye personel sayısının ortalamanın altında olması

•
•
•
•
•

Stratejik planlama ve performans plan çalışmalarının başlamış olması
Sosyal belediyeciliğin ön plana çıkmış olması

Kültürel faaliyetlerin yoğun olması
Personelin eğitim faaliyetlerine ağırlık veriyor olması

Sosyal güvenlik kurumlarıyla sorgulama protokolünün yapılmış olması

Bc Zayıflıkl@.r

Yeterli ve güvenli malzeme depo alanlarının olmaması
Tapu kadastro bilgilerinin sağlıklı olmaması
Kent bilgi sisteminin ve numaratajın yetersiz olması
Eski plan ve paftaların sayısal işleme uygun olmaması
Norm kadro çalışmasının tamamlanmamış olması
Personel yönetiminde kariyer planlama sisteminin olmayışı
• Emekli olacak personelin kısa ve orta vadede çok olması

• Belediye yönetmeliklerinin güncellenmemiş olması
• Evrak yönetim sisteminin yeniden düzenlenmesi ihtiyacının var oluşu
• Görev tanımlarının yetki ve sorumlulukların belirlenmesi açısından yetersiz oluşu

• Kültürel tesislerin yetersiz olması
• Ayniyat yönetiminin yetersizliği
• Çalışmalarımızın yerel ve ulusal medyada az yer alması

• Süreç yönetimindeki yetersizlikler

8- E)eğerlendlrme
Fırsatlar
• Denizli ilinin sanayi, turizm ve tarım imkanlarına bir arada sahip olması
• Toplu konut alanlarının mevcudiyeti

• Konutlaşmaya müsait alanların olması
• Değerlendirilecek mesire alanlarının (Çamlık, Yunus Emre Koruluğu)olması
• ilimizin coğrafi yapısının kentsel gelişime müsait olması
• ilin genç nüfus yapısı

• Yeni belediye kanununun verdiği yeni yetki ve sorumluluklar
• il genelinde işyeri sayısının çok olması

• AB fonlarından yararlanabilme imkanının oluşu
• Belediye gelirlerinden diğer kuruluşlara aktarılan payların kaldırılması

• Belediye Gelir Kanununun yasalaşıyor olması
• Modern katı atık tesisimizin bulunması ve çok kısa bir süre içerisinde atıksu arıtma tesisimizin

de devreye girebilecek olması
• Pamukkale ve Karahayıt'ın ilimiz sınırlarında olması

Tiehdltler
• Denizli Merkezinin mahalle statüsünde olması gereken küçük belediyelerce kuşatılmış olması
• Gökpınar su havzasının kirlenme riski
• Nitelikli personel eksikliği

• ilin yoğun göç alması
• Kamu kurumlarının dağınık olması

• Yüksek kapasite ve nitelikli konaklama merkezlerinin yetersiz oluşu
• ilin genç nüfus yapısı

• Stratejik ortaklarımızın ve merkezi idarenin aldığı kararların kurum faaliyet alanlarını etkileme

yüzdesinin yüksek oluşu
• Devlet ihale sistemindeki uyumsuzluklar ve sistemin ağır işleyişi
• Belediye kanunu ile belediye yönetimine getirilen ek yükümlülükler
• il genelinde yüksek işsizlik oranı

• Turizm çeşitlerinin yeterince tanıtılamaması
• Belediyemiz dışındaki altyapı kurumlarının yatırım programlarında eşgüdüm olmaması
• Kentin farklı yörelerden, farklı kültürel yapıları bünyesinde barındırması

• Çevre bilincinin yetersiz oluşu

Olumsuzlukların çabuk unutulması (Deprem)

EKLER:
1 ı iç Kontrol Güvence Beyanı (Üst Yönetici)
2-iç Kontrol Güvence Beyanı (Harcama Yetkilileri)
3- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

;„

1 -iç Kontrol Güvence Beyanı (Ust Yönetici)

2-Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanı
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