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SUNUŞ

Belediyecilik, halkla birlikte halkın çıkarlarını gözeterek, sosyal
adaleti ve birliği sağlayarak şehri birlikte yönetmektir. Bizler halkımızın en
iyisine layık olduğunu ve bunu en iyi bir şekilde gerçekleştirmek için
buradayız. İlçemize olan hizmetlerimiz halkımızın yaşam kalitesini
yükseltecek yeni projelerimizle devam ediyor. Seçimlerde halkımızın
bizlere gösterdikleri teveccühe layık olmak için üzerimize düşenleri,
verdiğimiz tüm sözleri, taahhütleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Ne
mutlu bize ki,iki yıl gibi bir sürede 15 projeyi tamamlayarak alnımızın
akıyla açılışlarını yaptık.Zor bir işimiz var. Ancak bu hizmetleri halkımızın
hizmetine sunmamız yorgunluğumuzu alıyor.Hamdolsun ki verdiğimiz
sözleri, söz verdiğimiz zamanda yerine getirdiğimizi görünce halkımıza
karşı mahcup etmediği için Cenab-ı Allah’a sonsuz şükürler olsun.
Değerli Meclis Üyeleri;
Hizmet aşkımız azalmadan sürüyor. Kalıcı işler yapmanın peşindeyiz.
Bugünü değil; yarını düşünen bir anlayışla çalışıyoruz. Bundan sonra da
tam bir aile birliği içinde,bütün çalışanlarımızla birlikte başarılarımızı
sürdüreceğimize yönelik inancımız tamdır. Gelecek nesillere bırakacağımız;
onların gururla yaşayacakları, övünecekleri bir Tavşanlı olacak. Çünkü
Tavşanlı’nın tüm kurum ve kuruluşları ile ortak hareket ediyoruz. Yerel
yönetimin, halkla, kurumlarla, kuruluşlarla, olan işbirliğinden ortaya
çıkacak güç Tavşanlımıza çok şeyler kazandıracaktır.
Bu vesileyle; desteklerini bizlerden esirgemeyen, uyum içinde
çalıştığımız meclis üyelerimize, başkan yardımcılarıma, birim müdürlerime,
memurundan işçisine tüm belediye çalışanlarına, bize çalışma gücü veren
Tavşanlı halkına içten teşekkür ediyor.saygılarımı sunuyorum.
Yolumuz açık,İstikbalimiz aydınlık olsun…

Mustafa GÜLER
Şehir Plancısı
Belediye Başkanı
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GENEL BİLGİLER
Belediyenin
misyonu
yasaların
yüklediği
görev,halkın
beklentileri
doğrultusunda
belirlenmiştir.Gelecekte nasıl bir Tavşanlı sorusunun
ortak cevapları ile paylaşılan bir vizyon;yasal
gereklilikler,dünyadaki trentler,vatandaş beklentileri ve
başlayan ve vaat edilen projelerle stratejik amaçlar
netleştirilmiştir.
MİSYON
Tavşanlı Belediyesi olarak Temel Misyonumuz
“Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerimize de
sahip çıkarak Yaşadığımız şehrin yaşam kalitesini
arttırmak, Halkın ortak ihtiyaçlarını belirleyip bu
çerçevede katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim
anlayışıyla etkin, kaliteli, gelişime açık yaşanabilir bir
şehir oluşturmaktır.
VİZYON
Bu çerçevede Belediyemizin Vizyonu “Gelişimin
sınır tanımadığı çağımızda bu gelişmelere ayak
uydurup, Hizmet altyapısını geliştiren ve bu şekilde
bulunduğu şehrin yaşam kalitesini artıran kısacası“
Değişime açık, Gelişen güçlü bir Belediye oluşturmaktır.
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YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev
ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu bir yana
bırakarak münhasıran, 5393 sayılı Belediye Kanununu esas alarak, belediyelerin temel görevlerini
öncelikle hatırlatmakta yarar görüyoruz. Çünkü, Büyükşehir Belediye Kanununda özellikle
düzenlenmeyen bütün alanlarda 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan düzenlemeler büyükşehir
belediyeleri ve büyükşehir dahilinde yer alan ilçe ve ilk kademe belediyeleri için de geçerlidir.
Bilindiği gibi, 5393 sayılı Kanun, belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları ile belediye idarelerine
tanınan imtiyazlar konusunda kapsamlı bir düzenleme getirmiştir. Kanunun 14 üncü maddesinde
"Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlığı altında şu hüküm yer almaktadır:
"Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve
spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler,
kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;
sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent
tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım
ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
Gerektiğinde, öğrencilere, 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 kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki
diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır".
Maddenin birinci fıkrasında vurgulanan mahalli ve müşterek nitelik Belediye Kanununun ve belediye
idaresinin ayırt edici önemli bir özelliği olup, görevlerin yerine getirilmesinde gözetilecek önemli bir
kriterdir.
Bu arada şunu da ilave edelim; "okul öncesi eğitim kurumları açılması" ve "Belediye, kanunlarla başka
bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de
yapar veya yaptırır". İbaresi Anayasa Mahkemesinin 22/9/2005 tarihli ve E; 2005/95, K; 2005/14 sayılı
kararıyla yürürlüğü durdurulmuştur.
Gerek sahip bulunulan yetkiler gerekse bu yetkilere istinaden görevlerin ifası bağlamında Türk
belediye sistemi, beldeden büyükşehire kadar nüfus ve sahip bulundukları imkanlar bakımından
önemli farklılıklar gösterir. Büyükşehir dahilinde olmayan belediyeler temel olarak 5393 sayılı Kanuna
tabi olarak görev yapar. 16 Büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri ise;
hem 5216 sayılı Kanun hem de 5393 sayılı Kanuna göre görev ifa ederler.
3. Belediye İdaresine Görev Veren Diğer Kanunlar
Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin metninde sayılan görev ve yetkiler haricinde diğer
mevzuatın belediyeler tevdi ettiği görevler de vardır. Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye
Kanununa ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir.

9

FAALİYET RAPORU 2010
Örnek vermek gerekirse; 5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı
Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin
korunması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 3572 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmüne Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gibi bir çok
kanunun belediyelere görev tevdi etmiştir.
Belediyelere verilen görevlerin diğer kanunlarla bağlantısı bakımından örneğin "defin" görevine
bakalım: Defin ve mezarlıklarla ilgili görevlerin 1593 sayılı Kanunla bağlantılı biçimde ele alınması,
Belediye Kanununda düzenlenmeyen bazı esasların yerine getirilmesi bakımından önem taşımaktadır.
Meselâ; belediyeler, mezarlıklar dışındaki yerlere ölü defnini men etmekle görevli ve yetkilidir. Bu
hususun istisnası 1593 sayılı Kanunun 211 inci maddesidir. Bu maddeye göre; mezarlık olarak ayrılan
yerlerin dışına ölü defnini yasaklamakta ancak; olağanüstü durumlarda ve sağlık bakımından mahzur
mevcut olmadığı takdirde, Bakanlar Kurulunun mezarlıklar dışında belirlenecek yerlere ölü defni için
müsaade verebileceğini düzenlemektedir. Bu hüküm hilafına hareket Türk Ceza Kanununa göre
suçtur. Nitekim 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun usulsüz ölü gömülmesi başlıklı 196 ıncı maddesine
göre; Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdüren kişi, altı aya kadar
hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
Defin hizmetlerinin belediyelerin kontrolünde özel firmalarca yapılması da mümkündür. Belediyelerin
mezarlıklar konusundaki diğer görevleri de 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunda yer
almaktadır. 17/07/2003 tarih ve 4948 sayılı, Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet
Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun ile münhasıran, Bakanlar Kurulunca mezarının Devlet
Mezarlığı dışında bulunması kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile Hatay
Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen ve eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski Bakanlardan Fatin
Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarları ve eklerinin yapımı, bakımı, onarımı, korunması, yönetimi
ve bu yerler için kamulaştırma yapılması ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. Bu kanun istisnai olarak bu
mezarlarla ilgili olmak üzere yerine göre il özel idarelerine de görev vermektedir.
4. Belediyelere İmtiyaz Olarak Verilen Yetkiler
Belediye Kanununun 15 inci maddesi "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" başlığını taşımaktadır. Bu
maddede yer alan düzenleme şöyledir:
Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve
girişimde bulunmak.
Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve
uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk
ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal
gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü
toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması
ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,
tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
Borç almak, bağış kabul etmek.
Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı
ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce
açılmasına izin vermek.
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Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar
vermek.
Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar
satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu,
yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği
bütün işleri yürütmek.
bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının
kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini
imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu
taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine
getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile
nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve
eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını
faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun
karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek
projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak
kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde
fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri
haczedilemez".
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FİZİKSEL YAPI
TAVŞANLI İLÇESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Tavşanlı ve çevresinde yaşamış eski uygarlıkların tarihi M.Ö 4000’li yıllara kadar gitmektedir. Bir başka
ifadeyle Tavşanlı’da yerleşim tarihi günümüzden 6007 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Tavşanlı
ovasının yapılan araştırma ve arkeolojik kazılar sonucunda İlk Madenler Çağından beri yerleşim sahası
olduğu anlaşılmıştır.Tavşanlı‐Tunçbilek’te 1977 yılında Boyalık ve Gevence mevkilerinden çıkan
buluntular Kalkolitik Dönemden (Taş‐Maden Devri/4000–3000) kalmadır.Kalkolitik dönem sonrasında
Tunç Devrine(M.Ö.3000–2000) ait kalıntılar Kayı Köyü’nde bulunmuştur. Atatürk, 1928 yılında Kayı
Köyü yakınlarındaki höyükte araştırma ve kazı yaptırmıştır. 1987 yılında Kayaboğazı Barajındaki ikinci
adacıkta toprağın altından Tunç Çağına ait (M.Ö.3000) yanık buğday parçaları çıkmıştır. Çıkan bu
yanık buğdaylar, Tavşanlı Müzesinde sergilenmektedir. Yortan Kültürünün (Bakır Çağ) bezekli
kaplarının Tavşanlı’da bulunmuş olması çok önemlidir.M.Ö. 2000 dolaylarında, Kaneş ve diğer İç
Anadolu yerleşmelerinde çarkta yapılmış tek renkli bir seramik türü görülür; yüzey araştırmalarına
göre bu türün ataları, kuzeybatı Anadolu’da, özellikle Tavşanlı’da görülmüştür.Tavşanlı‐Harmancık
yolu üzerinde, Köprücek Köyü sınırlarında olan ve halk arasında Deliklitaş olarak bilinen eser 8.Yüzyıla
ait Frig Kaya Mezarıdır. Mezarın üçgen alınlığı bulunur.Kuruçay, Göbel, Çardaklı, Tepecik Köylerini
kapsayan sahada (halk arasında Palanga adı verilen) antik bir yerleşim yeri bulunur. 2006 yılında
Çardaklı Mahallesi yakınlarında ortaya çıkartılan 100 m²’lik mozaik, Roma dönemine ait bir evin
kalıntılarıdır. Bu mozaiğin tahrip olmamış kısmı ise 52 m²’dir. Çıkan bu kalıntının en önemli
özelliklerinden birisi de üzerinde cam mozaiklerin olmasıdır.Tavşanlı’yı ziyaret eden Hamilton, Texier,
Perrot, Munro ve Körte gibi araştırmacılar Tavşanlı’da bulunan kitabelerin bir kısmını yazdıkları
eserlerde yayınlamışlardır.Tavşanlı’da bulunan mezar stellerinin yanı sıra Zeus Bronton’a, Hosios’a ve
Ana Tanrı’ya ithaf edilmiş sunaklar, bir şeref kitabesi, lahit kapakları ve arşitrav parçaları vardır.
Tavşanlı Ovası, arkeolojik değerler bakımından Türkiye’nin en zengin ovalarından biridir.Höyükler
yönünden çok zengindir. En önemli höyükler; Ada mevkiindeki Tavşanlı Höyüğü ve Kayı Köyü
Höyüğü’dür.Tavşanlı’nın antik dönemde hangi coğrafyada yer aldığına bakarsak dönem dönem
sınırların değiştiği Frigya sahasında veya bu saha sınırında yer aldığını görmekteyiz. Tavşanlı ve
çevresi Küçük Phrygia’da ya da sonradan kazanılmış anlamına gelen Phrygia Epiktetos yöresinde,
Phrygia ile Mysia arasında sınır bir bölgede yer almıştır.
Tavşanlı ilçe sınırları içinde de birçok yerde antik yerleşim yerleri mevcuttur. Tavşanlı ilçe merkezi ve
yakın çevresini ele aldığımızda çıkan kalıntılara göre bugünkü yerleşim merkezinin doğusunda; Subaşı
mahallesinin alt kesimiyle Çukurköy yakınlarında Ören mevkiinde,güneyinde; Çardaklı‐Tepecik‐Göbel
arasında(Palanga adı verilen yerleşim birimi),güneybatısında; Derecik yolu üzerinde ve Moymul
çayırının altında, bunların yanı sıra Kuruçay köyü yakınında, Akçaşehir köyü yakınında, Beyköy ile
Dedeler köyleri arasında Örencik mevkiinde, Çobanköy yakınında, Şahmelek sınırlarında kalan
Ulupınar mevkiinde, Üyücek köyünün olduğu yerde, Dutlar köyünün altında Karaşehir denilen yerde,
Demirbilek ve Küçükilet köyleri yakınlarında yerleşim yerleri mevcut idi. Tavşanlı merkezindeki
Mülayim Tepenin olduğu yer, muhtemelen kale idi. Zira Tavşanlı’dan bahseden Evliya Çelebi, şehrin
kalenin eteğinde kurulduğunu, kalenin çok sağlam ve kargir olduğunu yazar. Bu tanıma göre kalenin
olduğu yer bugünkü Mülayim Tepe’dir. Diğer kaleler ise Beyköy’ün altında, Kuruçay köyü
yakınlarındaki Ak Kepez tepesinde, Karapelit yakınlarındaki Asartepe’de ve Akçaşehir köyü
yakınlarındaki Kösten kayalar mevkiindedir.Tavşanlı’ya ilk yerleşen Yörüklerin yerleştikleri saha ise
Kavaklı Cami ve çevresi olup burada herhangi bir antik yerleşme mevcut değildi.
Tavşanlı, Germiyanlıların 1260 yılında Kütahya’ya gelmelerinden çok önce (1118 yılı öncesinde)
Yörüklerin gelip yerleştiği bir yerleşim yeridir. Tavşanlı’nın en eski Camisi olduğu ve hayırsever bir
Yörük tarafından yaptırıldığı bilinen Kavaklı Camisinin yapım kitabesinde Hicri 511 yılı, yani miladi
1118 yılı okunmaktadır.Malazgirt Zaferinden 47 yıl sonra veya Germiyan Aşiretinin 1260 yılında
Kütahya’ya gelmelerinden 142 yıl önce Tavşanlı’da Kavaklı Cami inşa edilmiştir. O halde Germiyan
Aşiretinin henüz Kütahya’ya gelmediği bir dönemde Tavşanlı’ya Yörük ve Türkmenlerin gelip
yerleştiğini söyleyebiliriz.
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Beyköy, Tavşanlı’dan önce kurulmuştur. Beyköy’de ilk Türk yerleşiminin olduğu dönemlerde
Tavşanlı’nın av mahalli olduğu söylenir.Yörenin tamamen Türk hakimiyetine girmesi ise Germiyan
dönemine rastlar. Germiyan döneminde Kütahya’dan başlayarak batıya doğru yapılan fetihlerde Emir
Altıntaş ve Emet gibi Germiyan beyleri olduğunu düşündüğümüz şahısların önemli faaliyetlerini
görmekteyiz. Bazı kaynaklarda da Tavşanlı’nın Türkleşme döneminin önemli bir şahsiyeti olan Tavşan
Babanın,Germiyanoğulları Dönemi savaşçı babalarından olduğu ve Tavşanlı adını ondan aldığı bazı
kaynaklarda zikredilir. İsmi zikredilen Tavşan Baba’nın kim olduğu konusunda tam bir bilgiye sahip
değiliz. Tavşanlı adının Tavşan Baba’dan geldiği görüşünün yanı sıra komşu ilçelerinin isimlerinin
nereden geldiğine de baktığımız zaman bu şehirlerin genelde orayı fetheden emirlerin isimleriyle
anıldıkları görülmektedir.Tavşanlı adının nereden geldiği konusunda değişik rivayetler bulunur. Evliya
Çelebi’ye göre köy ve sahralarında tavşanı bol olduğundan dolayı Tavşanlı denmiştir. 19.yüzyıl
Anadolusu’ndan bizlere önemli bilgiler veren ünlü gezgin Charles Texier de İlçenin, Tavşanlarının
çokluğundan dolayı bu ismi aldığını Küçük Asya (Asia Mineure) adlı eserinde belirtir.Kaynaklarda
Eğrigöz sübaşısı olarak geçen ve ümeradan olan Arslan Bey’in Tavşanlı’ya gelişi konusunda Şakaik adlı
eser, Arslan Bey ve sülalesinin üçüncü Osmanlı Sultanı I.Murad Hüdavendigâr zamanında
Horasan’dan Tavşanlı’ya geldiğini yazar.Beceroğlu (veya Bicaroğlu) sülalesinin Tavşanlı yöresine
gelişiyle beraber Tavşanlı ve Emet(Eğrigöz), idare âmirliği konumunda Sübaşılık ile yönetilmeye
başlanmıştır. Arslan Bey’in ağabeyi olan ve Tokat’ta medfun bulunan Beceroğlu Hamza
Bey,II.Murad’ın lalasıdır.Hicri 783/Miladi 1381 yılında Tavşanlı, Osmanlılara çehiz olarak verilmiştir.
Evlilik 1378’de, çehiz olarak verilme de 1381’de olmuştur. Fakat Yıldırım Bayezıd’ın 1402’de Ankara
Savaşında Timur’a yenilmesiyle Osmanlı Fetret dönemine girmiş ve akabinde daha önce Osmanlı
hakimiyetine giren beylikler yeniden bağımsız hale gelmişlerdir. Yıldırımın oğulları arasındaki taht
mücadelesinden galip çıkan Çelebi Mehmed’den sonra yerine oğlu II.Murad geçmiştir. İşte bu
dönemde 1428’de Germiyan Hükümdarı Yakup Çelebi’nin vasiyeti üzerine Germiyan toprakları, tekrar
Osmanlı’ya katılmıştır.Tavşanlı’nın diğer bir önemli şahsiyeti de halk arasında Mülayim Dede olarak
bilinen Dede Bali’dir. Dede Bali, Orhan Bey döneminde dünyaya gelmiş, sırasıyla I.Murad, Yıldırım
Bayezıd ve Çelebi Mehmed dönemlerini görmüştür. II.Murad’ın tahta çıktığı yıl olan 1421’de de vefat
etmiştir. Türbesi, Mülayim Tepede olup Tavşanlı’nın da sembolü olmuştur. Dede Bali aynı zamanda
Arslan Bey’in de damadıdır.Molla Fenarioğlu tarafından 16.yy.da (1521 yılı) yapılan bir teftiş
sonrasında Harmancık’ın (Bursa’nın ilçesi) Sultan I.Murad Hüdavendigâr tarafından Dede Bali oğlu
Çavlı Bey’e mülk olarak verildiği, Çavlı Beyin de bu köyü, Tavşanlı’nın merkezi olan Pazarköy’de
bulunan Dede Bali Zaviyesine vakfettiği anlaşılmıştır. Bugün Bursa’nın ilçesi olan Harmancık’ın Dede
Bali Köyü vaktiyle bir mezraa olup Tavşanlı’da türbesi olan Dede Bali’ye aitti.I.Murad Hüdavendigârın,
Harmancık’ı Dede Bali’nin oğlu Çavlı Bey’e vermesinin yanı sıra,kendi hassı olan Köprücek köyü’nü de
Arslan Bey’e mülk olarak verdiği 439 Numaralı Muhasebe‐i Vilayet‐i Anadolu Defterinden
anlaşılmaktadır.Dede Bali’nin; Hamza, Kara ve Çavlı adlarında çocukları vardır. Gerek ilçe merkezinde
gerekse köylerde Arslan Bey, Dede Bali, Çavlı Bey, Kara Bey ve Hamza Bey’e ait vakıf arazileri bulunur.
Örneğin Sorgun köyü Arslan Bey’in, Tavşanlı’nın merkezi olan Pazarköy Dede Bali’nin,Yağmurlu köyü
de Hamza Bey’in vakıf köyleridir.Üçüncü Osmanlı padişahı I.Murad’ın oğlu Yıldırım Bayezıd ile
Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Şah Hatun evlenmişlerdir. Bu evlilik neticesinde Osmanlı’ya
çehiz yoluyla geçen topraklar içerisinde Kütahya’nın yanı sıra Simav, Emet (Eğrigöz) ve Tavşanlı da
vardır.Anadolu Valisi Kasım Paşa Tavşanlı’nın Kuruçay Köyünde Cami, han ve hamam yaptırırken yine
Anadolu valisi olan Karagöz Paşa’da Kayı köyünde Cami inşa ettirmiş ve bu eserleri vakfetmişlerdir.
Yapılan bu eserler günümüze ulaşamamıştır.Osmanlı döneminde Tavşanlı ilçe merkezinde
Mevlevihane ve Kâşif Dede tekkeleri bulunmaktadır. Tavşanlı Mevlevihanesinin bânisi Defterdar
Osman Paşa, Kâşif Dede Tekkesinin kurucusu da Şeyh Kâşif Dede’dir.Mevleviliğin Tavşanlı’da
yaygınlaşması Arslan Bey’in torunlarından olan Şeyh Esif Mehmed Dede döneminde olmuştur.Şeyh
Kâşif Dede, Şeyh Sinan‐ı Ümmi Elmalı’nın halifesidir. Aslen Afyon Karahisarlı olup Tavşanlı’da vefat
etmiştir. Kâşifü’l‐Esrar adında bir risalesi ve bir divanı bulunur.16.yüzyılda Tavşanlı nahiye
statüsündedir. Osmanlı döneminde 16.yüzyıldan sonra Tavşanlı, zaman zaman kaza yapılmıştır.
Tavşanlı, 1841 yılından itibaren Bursa’nın Kütahya Sancağı’na bağlı bir nahiye
olmuştur.Tavşanlı’nın İlk kaymakamı Kamil Bey, bilinen ilk belediye başkanı da Hacı Ahmed Hamdi
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Efendi’dir.Tavşanlı, 1911 yılında ilçe olmuştur.3 Eylül 1922 yılında da düşman işgalinden
kurtulmuştur.
Tavşanlı’nın yüzölçümü 1804 km olup il merkezinden uzaklığı 48 km dir. İlçemiz 29‐30 boylam
ve 39‐40 enlem daireleri arasında bulunup denizden yüksekliği 860 metredir. İlçe alanının büyük bir
kesimi dağlık gür ve geniş ormanlarla kaplıdır. Tavşanlı ilçesinden İç Anadolu Bölgesinin kırsal iklimiyle
Ege bölgesinin ılıman ikliminin geçiş özelliklerine sahip bir iklim türü hüküm sürmektedir. Genelde
yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer.
Ekonomik Durum
Tavşanlı ilçesinin temel ekonomik yapısı, madencilik, ticaret, hayvancılık ve az da olsa tarıma
dayanmaktadır. Madencilik sektörü ilçenin ticaretinin gelişmesine, çeşitlenmesine ve sonuçta da
ilçenin yakın çevre yerleşimlerine hem ticaret merkezi hem de idari merkezi olarak hizmet etmesine
neden olmaktadır. Leblebicilik uzun yıllardır Tavşanlı ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yer teşkil
etmektedir. İlçe nüfusunun çalıştığı sektörler şöyledir: Tarım ve Hayvancılık,Sanayi ve Küçük Sanatlar,
TEK ve GLİ, Özel Sektör Maden İşletmeleri, Diğer Sanayi Kolları,Leblebi İmalatı, Ticaret, Ulaşım ve
Haberleşme, Hizmetler Sektörü. 2000 yılı DİE verilerine göre ilçede 14.266 kişi çalışmaktadır. İlçede
nüfus/çalışan oranı 2,2’dir. Kütahya’nın teşvik kapsamına girmesi ile coğrafi konumu ile sanayi kenti
olmaya çok yaklaşmıştır. OSB çalışmaları bütün hızıyla devam etmektedir.Tavşanlımızda faaliyet
gösteren Esnaf ve sanatkârların çoğunlukla 5 ana Meslekte faaliyet gösterdikleri görülmektedir.
Bu meslekler en çok üye sayısı ve faal üye sayısı ile sırasıyla Kahveciler, Terziler,Marangozlar,
Leblebiciler ve Berberler odası olarak sıralanmaktadır.

KURUMSAL BİLGİLER
Fiziksel Kaynaklar
Belediye Hizmet Binası
Hüsnü Ordu Kültür Sarayı
Göbel Kaplıcaları
Otogar
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Binası
Belediye Fen İşleri Atölyesi
Belediye Asfalt Şantiyesi
Belediye Fırını
Eski Belediye Binası (Müze)
Eski Sinema Binası (Sevgi Market)
İtfaiye Binası
Gasilhane Binası
Hayvan Pazarı
Çukurköy Belediye Binası
Ayrıca 270 adet kiraya verilen şehir içinde ve çevresinde bulunan dükkânlarımız mevcuttur.

Belediyemize Ait Araçlar
Belediyemiz hizmet birimleri bünyesinde kullanılmak üzere alınan ve kiralanan çeşitli model
ve markada 74 adet hizmet aracı ve çeşitli makine bulunmaktadır.Bunların 34 adeti Fen İşleri,8 âdeti
Park ve Bahçeler Müdürlüğü,10 adeti Atölye Hizmetleri,3 âdeti Su İşleri,6 âdeti İtfaiye,2 âdeti Sağlık,4
âdeti Başkanlık,2 âdeti Zabıta Hizmetleri,5 adeti Temizlik İşleri bünyesinde hizmet vermektedir.
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Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Donanım
Tavşanlı Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde 40 adet bilgisayar (PC) ve çevre donanımı kullanılmaktadır.
Bu bilgisayar ve donanımların, teknik servis, koruyucu ve periyodik bakım ile sistem destek hizmetleri,
Tavşanlı Belediyesi bünyesindeki Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
İşletim Sistemleri/Yazılımlar
Tavşanlı Belediyesi’nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows işletim
Sistemlerinden yararlanılmaktadır. 2 Adet sunucunun birinde Windows Server İşletim Sistemi
diğerinde de Unix işletim sistemi bulunmaktadır. Sunucuda veritabanı yazılımı olarak SQL Server
kuruludur.
Uygulanan Faaliyetler
Belediye’de teknoloji kullanım faaliyetleri; Bilgi Sistemleri Güvenliği, Yedekleme, İşletim ve İletişime
Yönelik Faaliyetler ve Yönetim Bilgi Sistemi olmak üzere 4 ana baslık altında incelenebilir.
a. Bilgi Sistemleri Güvenliği
Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), virüs koruma programları (masaüstü, ağ
geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail (anti spam) uygulamalarını
içermektedir.
b. Merkezî Yedekleme Sistemi
Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen Merkezi Yedekleme Sistemi
kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çesitli zamanlarda geçmise ait
veriler tekrar sisteme aktarılabilmektedir.
c. İşletim ve İletisim Faaliyetleri
Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN): Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır.Dış
birimler ADSL alt yapısını kullanarak VPN hizmeti sayesinde online olarak merkezdeki sunucuya erişip
güvenli bir şekilde birimleri ile ilgili modülleri kullanabilmektedir. Ayrıca belediyenin web sitesinde
geliştirilmekte olan e-belediye yazılımları ile vatandaşların kolay bir şekilde sicil bilgilerine ulaşılması
sağlanmaktadır.
d. Yönetim Bilgi Sistemi (MIS)
MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), Belediyenin tüm birimleri için oluşturulmuş modüller sayesinde tüm
belediye işlemleri ortak veritabanında çalışmaktadır. Mevzuat değişimlerinde sistem güncellenmekte
ve eksikliklerin giderilmesi için çalışılmalar devam etmektedir

İnsan Kaynakları
22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/9809 sayılı“Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin esasların Yürürlüğe
Konulması Hakkındaki Bakanlar Kurulu karar”ına göre Tavşanlı Belediyesi D11 Grubunda yer
almaktadır. Bu gruptaki norm kadro standartları cetveline göre Tavşanlı Belediyesinde memur ve
sürekli işçi kadroları sırası ile 146 adet ve 73 adet olmak üzere toplam 219 adet olarak verilmiştir. Bu
karar’a göre teşkilat yapısı ve görevlerinde düzenleme ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Tavşanlı Belediyesi bünyesinde istihdam edilen personelimiz Memur, İşçi,Sözleşmeli ve Vekil Memur
olarak çalışanlardan oluşmaktadır. Kurumumuz 2009 yılı itibariyle bütün istihdam türlerinin toplamı
182 kişi dir. Bunların yüzdesel bazda oranı Memurlar %25 İşçiler %71 Vekil Memurlar %3 ve
sözleşmeli personellerimizin oranı ise %1 dir.
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AMAÇ VE HEDEFLER
Belediyemizin amaç ve hedefleri 2009-2014 yıllarını kapsayan stratejik planında geniş bir
şekilde belirtilmiştir. Belediyeler, hizmet verdiği halkın ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını
karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir.Belediyelerin çok çeşitli görevleri vardır bu
görev ve sorumluluklarından başlıcaları şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının
sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve
tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri
denetimlerinden,toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; beldenin temizliğinin
sağlanmasından,çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan kültürel
faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür.Bu
alanlarda verilen hizmetler Belediyemiz için olmasa olmazlarındandır. Bunun yanı sıra Tarihi ve
Kültürel değerlerimize sahip çıkmak hizmet vermiş olduğumuz ilçe halkına katılımcı ve şeffaf bir
yönetim anlayışıyla yönetmek hizmet alanlara eşit ve adilane hizmet vererek tüm hizmet alt yapısını
geliştirmeyi bu sayede yaşanabilir bir şehir oluşturmayı hedeflemektedir.Diğer taraftan Belediyeler
halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için halkına yönelik hizmetler
sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere
sahip olmasıdır.Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve
zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek
biçimde günün şartlarına ve imkânlarına göre modernize ederek sunulması da önem arz etmektedir.
Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır.
Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir.Bu kapsamda
Belediyemiz çağın gerektirdiği her türlü olanağı değerlendirmekte ve kendisini çağın gerektirdiği
şartlarla yenilemekte ve gelişime açık olduğunu her fırsatta belirtmektedir. Bu sayede Hizmet vermiş
olduğu tüm paydaşlarının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, adil ve etkin biçimde
gerçekleştirmeyi ve bu faaliyetleriyle de çevresinde örnek ve önder olarak gösterilen bir Belediye
olmayı kendisine hedef seçmiştir.

FAALİYETLERE AİT BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

MALİ BİLGİLER

GELİR-GİDER GRAFİĞİ

Tavşanlı
Belediyesi
49
memur,10 sözleşmeli personel,115
daimi 1 geçici işçisiyle birlikte toplam
175
personeli
,74
hizmet
aracı,belediyeye ait 270 adet dükkan ve
89 adet işgal karşılığı kiraya verilen
işyeri gelirleri ile Mali Hizmetler
Müdürlüğü kayıtlarından verdiğimiz
tablolarda elde edilen gelirlerle
çalışmalarını sürdürmektedir.

Gelir
Gider

2008

2009

2010
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5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.Maddesi uyarınca denetim komisyonumuzca Belediyemizin 2009
yılı gelir ve giderleri ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün iş ve işlemlerini denetlemek için 10.02.2011
Perşembe günü saat:14.00’de Belediye Encümen odasında toplandı ve yapılan denetimde,
1-2010 Mali Yılı Bütçesinde
B İle İşaretli Gelir Bütçesinin
VERGİ GELİRLERİ

4.478.000,00

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

7.370.000,00

ALINAN BAGIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
DİĞER GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
RET VE İADELER (-)

370.000,00
12.347.000,00
476.000,00
59.000,00
100.000,00

Olmak üzere toplam 25.000.000,00.-TL olarak,
A İle İşaretli Gider Bütçesinin
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ

4.913.250,00
871.000,00
8.837.750,00
53.250,00

CARİ TRANSFERLER

1.397.250,00

SERMAYE GİDERLERİ

6.422.500,00

BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEKLER

5.000,00
2.500.000,00

Olmak üzere toplam 25.000.000,00.-TL olarak, ilgili kanun ve yönetmelik ile tüzüklere uygun
olarak düzenlendiği ve Belediye Encümeninin 16/09/2009 tarih ve 38-341 sayılı kararı ve Belediye
Meclisinin 13.11.2009 tarih ve 9/101-2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
01/01/2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Bütçe giderlerinde birimlerin faaliyetlerine uygun olarak gerekli ödeneklerin konulduğu, bütçe
gelirlerinde ise gelirlerin yasal dayanakları doğrultusunda hareket edilerek işlemlerin yasal ve
mevzuatlara uygun olarak yapıldığı ayrıca gider bütçesi hazırlanırken İller Bankası ortaklık payı,
Emekli Sandığına ödenen %20 ek karşılıklar gibi yasal paylarında hesaplanarak dikkate alındığı tespit
edilmiştir.
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2-2010 Mali Yılı Kesin Hesabı İş ve İşlemleri ile ilgili olarak yapılan denetimde ise;
B İle İşaretli Gelir Bütçesinin
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAGIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
DİĞER GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
RED VE İADELER

3.597.592,87
5.522.766,02
585.025,32
14.715.822,32
388.680,81
225,00

Olmak üzere toplam 24.809.662,34.-TL olarak,
A İle İşaretli Gider Bütçesinin
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ

5.491.372,98
976.295,34
10.750.369,62
97.848,58

CARİ TRANSFERLER

1.254.805,88

SERMAYE GİDERLERİ

6.643.199,81

Olmak üzere toplam 25.213.892,21.-TL olarak, gerçekleştiği ve gelir bütçesinin gerçekleşme
aranı %93,62 , gider bütçesinin ise %95,14 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

15.02.2010 -15.03.2011 Tarihleri arasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
Belediyemizin ihtiyaçları olan mal,hizmet ve yapım işleri ile ilgili olarak, toplam 62 adet ihale
yapılmıştır.
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Performans Bilgileri
Dünyadaki Kamu Mali Sistemindeki değişimlere paralel olarak Ülkemizde de Kamu Mali Yönetim
Sisteminde de önemli değişiklikler olmuştur.
10.12.2003 tarihinde yasalaşan ve 01.01.2006 tarihinde tüm hükümleriyle yürürlüğe giren 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi büyük ölçüde yeniden düzenlenmiştir.
Bu şekilde 5018 sayılı kanunun amacında belirtildiği gibi “Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve
programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak
üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını,
tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.”
Şeklinde açıklanmıştır.Bu bağlamda Tavşanlı Belediyesi olarak Mali İş ve İşlemlerimizin oluşturulması
ve kontrolü amacıyla Stratejik Planımız ve buna bağlı olarakta Performans Proğramımız
oluşturulmuştur.
Kurumsal Yapının Geliştirilmesi.
Bu başlık altında Personelimizin yeni gelişmeler ve teknolojilere adaptasyonu,verimliliğin arttırılması,
moral değerlerinin yükseltilmesi amacıyla hizmet içi eğitimlere öncelik verilmesi ve bu şekilde
kurumun personel profilinin daha eğitimli bir hale gelmesi
olarak tanımlayabiliriz.
Kalkınma Ve İstihdam alanlarının oluşturulması.
Bu süreçte İlçemizin Yatırım Teşvik kapsamında olması nedeniyle çeşitli özel sektör kuruluşları
tarafından yapılması istenilen yatırımlar değerlendirilmekte ve bu yatırımlara destek verilmektedir.
İlçemizin İnsan gücü göçünün önüne geçilmesi ve Kalkınma ve İstihdam alanlarında ilçemizin önünün
açılması alanında önemli projelerimiz mevcuttur.Bu projelerin hayata geçirilmesi ile ilçemizdeki
istihdam sorununa bir nebze de olsa katkımız olacağına inanıyoruz.
Ulaşım, Otopark Alanlarının Oluşturulması ve Düzenlenmesi.
En önemli sorunların başında olan ulaşım sorununu öncelikle şehir içi ulaşım planlaması yaparak
görülen eksiklikler ve ihtiyaçlar neticesinde belirlenecek kriterlerle çözüme kavuşturulacaktır.
Tavşanlımızda bir eksiklik olarak her zaman görülen kapalı katlı otopark ve yeni otopark alanlarının
yapımına ve ağır tonajlı araçların şehir trafiğinden ayırmak için şehir dışına Kamyon garajı yapımına da
hız verilerek trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
Kentsel Dönüşüm Tavşanlı Mimarisi.
Tavşanlı olarak köklü bir tarihi dokuya sahip olduğumuzu bilmekteyiz. Bu bağlamda yaşadığımız
şehrin tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak bu değerleri gelecek nesillere emanet ederek bu
konudaki sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz.
Sosyal Yaşam Alanları Sayısının Artırılması ve Modernizasyonunun Sağlanması.
Sosyal yaşam alanlarının bir şehir ve onun içinde yaşayan insanlar olarak neler ifade ettiğini
bilmekteyiz. Bu sebeple ilçemiz sınırları içinde yapılan ve çalışmaları bitmiş ve bitmek üzere olan 71
adet yeşil alan ve parkımız bulunmaktadır.
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek.
Tavşanlı bugüne kadarki sosyal ve kültürel etkinliklerde önemli bir yer edinmiştir.
Bundan sonraki süreçte de İlçemiz
Gençlik ve Kültür Merkezi
Seminer ve Konferanslar
Tiyatro Günleri
Sinema Güleri
Eylül Kurtuluş Haftası Etkinlikleri
Mahalle Bazında Geniş kullanımlı düğün salonları hedeflenmektedir.
Bu sayede Geçmişten günümüze yansıyacak kültür mirasımız olan eski mimari yapıdaki evlerimizin
yenileme çalışmaları, faaliyetlerin uygulanması ile daha da güçlenecek ve marka haline gelen bir
kentin eğitimli ve toplumsal huzura ulaşmış insanları ile modern bir kente kavuşulması sağlanacaktır.
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İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Encümene Havale Edilen İşler
Encümende görüşülen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen işlemlerden 48 adedi
tevhit (birleştirme) işlemi , 30 adedi ifraz (ayırma) işlemi, 10 adeti tevhiden ifraz işlemi , 58 adeti yola
terk işlemi, , 43 adeti şuyulu arsa satışı ve hisseli arsa satışı işlemi, 8 adeti 3194 sayılı imar kanununun
18. maddesine istinaden re’sen yapılan imar uygulamalarına ait işlemler, 6 adedi kamulaştırma
işlemleridir.

Belediye Meclisine Havale Edilen İşler
Gerek vatandaş talepleri ve gerekse Belediye hizmetleri açısından yapılması gereken plan
değişiklikleri ile ilgili Toplam: 62 adet yazımız Belediye Meclisine havale edilmiştir. Havale edilen plan
değişikliği tekliflerinden 38 tanesi kabul, 21 tanesi red edilmiştir.
Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine havale edilip sonuçlandırılan işlemler dışında yapılmakta
olan diğer işler şunlardır ;
İmar Çapları : Kurumların veya ilgililerince imar parselinin imar durumlarını gösterir imar çapları
geçtiğimiz dönemde 283 adet çıkarılmıştır.
Yazışmalar
: Resmi Dairelerden, Mahkemelerden ve Vatandaşlardan gelen talep, görüş ve
şikayetler cevaplandırılmış bunun yan ısıra Belediyemiz ve Şehrimiz ile ilgili yazışmalar Resmi
Dairelere ve ilgili yerlere düzenli olarak yapılmıştır. Toplam 1541 adet Resmi yazı dairemizden
çıkmıştır.
Aplikasyon
: En önemli işlemlerden biriside yapılan imar uygulamalarının takip edilerek
zemine uygulamasıdır. Terkleri yapılan yolların zemine aplike edilip alt yapı ve üst yapılarının tesisi
sağlanır. Yeşil alan, park vb. sosyal donatılarda zemine elektronik ölçüm aletiyle aplike edilerek imar
planlarındaki konumlarını kazandırarak İnsanımızın hizmetine sunulmaktadır.
Eski Eserler
: İlçemizde Kentsel Sit Alanı içinde ve dışında olmak üzere 137 adet tescilli
Korunması Gerekli Sivil Mimarlık Örneği Yapı ve 35 adet Dinsel Kültürel Yapı bulunmaktadır. Gerek
tescilli binalara ve gerekse tescilli binalara bitişik ya da komşu parsellerin Kütahya Kültür Ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülmesi gereken konularına ait 32 adet konu Kurula havale
edilmiş ve Belediyemizce takibi yapılmıştır.

21

FAALİYET RAPORU 2010
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beton Parke Taşı – Bordür – Oluk ve Büz Üretim Şantiyesinde üretilen

8’ lik kilitli beton parke taşı: 13.107 m2
30’ luk bordür: 3.850 m
Üretilen asfalt miktarı: 17.000 ton
Beton parke taşı çalışmaları: 100.000 m2
Beton bordür ve beton yağmur oluğu çalışmaları: 30.000 m
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İlçemiz Göbel Kaplıcalarına giden
2.500 m uzunluğundaki ve 6 m
genişliğindeki yolda, yol genişletme
çalışmaları tamamlanarak, stabilize
konumdaki yol 12 m genişliğe
çıkartılmıştır.

İlçemiz Göbel Kaplıcalarındaki apartların çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılmıştır.

İlçemiz Göbel Kaplıcalarındaki apartların ve piknik yerlerinin perde duvarları yapım işi
tamamlanmıştır.
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İlçemiz Göbel Kaplıcalarındaki kafeterya inşaatı tamamlanmıştır.

Moymul Mahallesi muhtelif cadde ve sokaklarda altyapı (kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz) ve
üstyapı (beton parke ve bordür döşenmesi işi) çalışmaları tamamlanmıştır.
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Durak Mahallesi muhtelif cadde ve sokaklarda altyapı (kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz) ve
üstyapı (beton parke ve bordür döşenmesi işi) çalışmaları tamamlanmıştır.
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Ulucami Mahallesi muhtelif cadde ve sokaklarda altyapı (kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz) ve
üstyapı
(beton
parke
ve
bordür
döşenmesi
işi)
çalışmaları
tamamlanmıştır.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi muhtelif cadde ve sokaklarda altyapı (kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz)
ve üstyapı (beton parke ve bordür döşenmesi işi) çalışmaları tamamlanmıştır.
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İstasyon Mahallesi muhtelif cadde ve sokaklarda altyapı
(kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz) ve üstyapı (beton parke
ve bordür döşenmesi işi) çalışmaları tamamlanmıştır.

Sağlık Caddesinde (eski Devlet Hastanesi karşısı) altyapı (kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz) ve
üstyapı (beton parke ve bordür döşenmesi işi) çalışmaları, yol genişletme çalışmaları tamamlanmış,
caddedeki binaların da bahçe duvarları Tavşanlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılmıştır.
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2009 yılındaki yeni açılan yolların çalışmaları tamamlanmıştır.

S.S.K. Hastane yanı, Cuma pazarı otopark çevre düzenlemesi yapılmıştır.

28

FAALİYET RAPORU 2010
S.S.K. Hastane yanı Murat Gazi Parkı arkası otopark çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Endüstri Meslek Lisesi - Çevreyolu arasındaki açık kanalın üzeri kapatılarak hizmete açılmıştır.
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COMAG altına seyir tepesi yapılmıştır.

Eski sinema binasının tadilat işlemi bitirilerek, sinemanın yerine ihtiyaç sahiplerine yemek, kuru gıda,
içecek, giyecek verebilmek amacı ile Sevgi Evi yapılmış ve hizmete açılmıştır. Aynı yerde ihtiyaç
sahiplerine hizmet vermek amacı ile İlaç Toplama Merkezi de açılmıştır.
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İstasyon Mahallesi, Ada Stadyumu karşısına yapılan Ekmek Fırını hizmete açılmıştır. Yıkılan eski ekmek
fırınının olduğu yerde ise yeşil alan ve park düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

İstasyon Mahallesi, Ada Stadyumu karşısındaki Belediye Aşevinin inşaatı bitirilerek hizmete açılmıştır.
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ARAÇ ALIMLARI
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Tavşanlı Belediyesi, Park-Bahçeler Müdürlüğü olarak; İlçemizin daha modern, yeşil ve
yaşanabilir bir ilçe olması için, parklar, yeşil alanlar, çocuklarımızın güvenle oyun oynayabilecekleri
çocuk oyun alanları ile açık hava spor alanlarının tesisini yapmakta ve mevcut park ve yeşil alanların
bakımlarını düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz. Ağaçlar ve yeşil alanlar karbon tutma ve havadaki
tozları filtreleyerek ürettiği temiz hava ile kentin hava ve yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu bilinçle
hareket ederek ilçemizin daha kaliteli ve yaşanabilir modern bir ilçe olması için azimle çalışmaktayız.
Bu bağlamda 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında 18 adet park ve yeşil alanın yapımı
mesire alanı ve koşu yolu 4. Etap hariç tamamlanmış olup bu alanları halkımızın hizmetine sunmuş
bulunmaktayız. Tüm bu çalışmaların yanı sıra yeni ve mevcut çiçekliklerin yapımı ve hazırlanması ile
refüjlerde de ağaçlandırma ve çim ekim çalışmaları yapılarak refüjlerimizinde yeşillendirilmesi
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca gerek eski parklarımızın gerekse yeni yapılan parkların, refüjlerin ve
mezarlıkların çim biçme, yabani ot biçme, hastalıklı ve yaşlı ağaçların budama ve kesimleri, sulama ve
gübre atımı düzenli olarak yapılarak yeşil alanların sağlıklı bir şekilde devamlılığı sağlanmıştır.
Ayrıca belediyemize ait fidanlıkta bulunan 4 adet sera yardımıyla parklarda, refüjlerde ve
mezarlıklarda kullanılan fidan ve çiçeklerin büyük bir kısmının mevsiminde düzenli olarak tohum ve
çelikten üretimi yapılmakta, dikilecek boy ve yaşa ulaşıncaya kadar bakımları (sulama-gübre atımıilaçlama-yabani ot alma-budama işlemleri) gerçekleştirilmektedir.
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1- Refüjlerde Yapılan Toprak Dolgu, Tesviye, Tamamlama, Çim ekimi, Fidan dikimi ve Bakım
çalışmaları;
Yeni yapılan refüjlerin toprak dolguları ve tesviyesi yapılarak uygun türdeki fidanlar
belirlenen aralık ve mesafelerde dikilmektedir. Fidan dikiminden sonra ise refüjlerin çim ekimi
yapılmakta ve düzenli olarak sulaması yapılmaktadır. Mevcut olan refüjlerde ise fidanların
çapaları yapılmakta, yabani otlar alınmakta ve belirli zaman aralıklaraında gübrelemesi yapılarak
düzenli olarak sulaması yapılmaktadır. Bu çalışmaların sürdürüldüğü yeni yapılan ve mevcut
refüjlerin listesi şöyledir;
- Ekrem Ödemiş bulvarı ve Çukurköy Menderes caddesindeki formları bozuk olan
mazılar ve serviler kaldırılarak orta refüje asfalt kırılarak formlu Leyladi Servileri
dikildi.

-

Sağlık caddesinde yapılan orta refüjün toprak dolgusu ve tesviyesi yapılarak refüje 3
m boyunda formlu katalpa fidanı dikildi, zemine kalıp çim döşenerek
yeşillendirilmiştir.
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-

Haşim Benli Bulvarı ve Şekerlik caddesinde yapılan orta refüjün toprak dolgusu ve
tesviyesi yapılarak refüje 2 m boyunda aşılı top akasya fidanları dikildi. Kenarlara ve
otopark alanının çevresine de ağaç sökme makinesi ile getirilen karaçam ağaçları
dikilmiştir. Zeminde kalıp çim döşenerek yeşillendirilmiştir.

-

Sadık Pembe caddesi toprak dolgu ve tesviyesi yapılarak 2 m boyunda aşılı top
akasya fidanları dikilip çim ekimi yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır.

-

Tunçbilek caddesi orta refüj fidanları dikilerek çim ekimi yapılarak çalışmalar
tamamlandı.
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-

Ilgaz caddesi orta refüj ve otopark alanının toprak dolgu ve tesviyesi yapıldı fidanları
dikilerek çim ekimide yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır.

-

Ekrem Ödemiş Bulvarı orta refüj ve mezarlık kenarı çapa yapımı ve gübre atımı,
Menderes Caddesi çapa ve gübre atımı.
Cennet Sokak çapa ve gübre atımı.
Çevre Yolu orta refüj çapa yapımı ve gübre atımı.
Kükürtlü caddesi gübre atımı.

2- Şehir İçinde Yürütülen Ağaç kesimi ve Budama Çalışmaları;
Söz konusu budama ve kesim çalışmaları ağaçlardaki ardaklanma, böcek tasallutu,
kurt girişleri, çürümeler ve yaşlılık durumlarına göre gerektiği ölçülerde yapılmaktadır. Bu
bağlamda ağaç kesme be budama çalışmalarının yapıldığı yerler ise şöyledir;
- Eski işçi evleri parkı ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,
- Şekerlik caddesi budama ve temizlik,
- Subaşı mah. H.Hüseyin çiftçi sokağa ağaç kesme çalışması,
- Emirler caddesi budama ve temizlik,
- Hükümet Konağı bahçesi ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,
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-

Yukarı Çimen ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,
Murat Gazi parkı ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,
Şehitlik ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,
Hanımçeşme İlköğretim okulu bahçesi ağaç kesme ve budama çalışması,
Öğretmenler parkı budama ve temizlik çalışması,
Tepecik yolu ağaç kesme ve temizlik çalışması,
Göbel yolu ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,
Yeni mahalle Akseven sokak ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,
Kükürtlü parkı ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,
Üç Eeylül parkı budama ve temizlik çalışması,
GLİ merkez ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,
Mülayim Parkı budama ve temizlik çalışması,
Göbel kaplıcası ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,
Ekmekci dede mesire alanı ağaç kesimi ve budama çalışması;
SSK bahçesi ağaç kesme ve temizlik çalışması,
Durak mah. İkizler sokak budama ve temizlik çalışması,
Pazar camii ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması
Yetişenler derneği ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması
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3- Yapımı Gerçekleştirilen Parklar ve Yeşil Alanlar;
- Durak mahallesi Karaca çeşmesi park yapımı;
Hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda yaya yolları ve bordür çalışmaları
tamamlanarak alanın toprak dolgusu yapılmıştır. Toprak dolgusundan sonra
aydınlatma, otomatik sulama sistemi, bankların montajı, çiçekliğin hazırlanması, fidan
dikme ve çim ekimi de yapılarak parkın yapımı tamamlanmıştır.

-Moymul mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Park Yapımı;
Hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda yaya yolları ve bordür çalışmaları
tamamlanarak alanın toprak dolgusu yapılmıştır. Toprak dolgusundan sonra
aydınlatma, otomatik sulama sistemi, bankların montajı, çiçekliğin hazırlanması, fidan
dikme ve çim ekimi de yapılarak parkın yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca Parkın dere
tarafı beton pano ile çevrilmiştir.
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-Ekmekci Dede Mesire Alanı Yapımı;
Hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda yaya yolları ve bordür çalışmaları
tamamlanarak alanın toprak dolgusu yapılmıştır. Toprak dolgusundan sonra
aydınlatma, otomatik sulama sistemi, fidan dikme ve çim ekimi de yapılarak parkın
yapımı tamamlanmıştır.

–Hükümet Konağı Bahçe Tanzimi;
Hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda otopark alanı, yaya ve taşıt yolları ile bordür
çalışmaları tamamlanarak alanın toprak dolgusu yapılmıştır. Toprak dolgusundan
sonra, otomatik sulama sistemi, oturma gruplarının montajı, fidan dikme ve çim
ekimi de yapılarak parkın yapımı tamamlanmıştır.
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- Koşu Yolu 4. Etap;
Hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda zemin tesviye edilerek dış sınır bordürleri
çekildi. Alanın toprak dolgusu yapılarak kaba tesviyesi yapıldı. Alanda çalışmalar hala
devam ediyor.

-Göbel Kaplıcası Yeşil Alan ve Mesire Alanı yapımı;
Otopark alanı, yaya ve taşıt yolları ile bordür çalışmaları tamamlanarak alanın toprak
dolgusu yapılmıştır. Toprak dolgusundan sonra, otomatik sulama sistemi
tamamlanmıştır. Çocuk oyun alanı hazırlanmış ve çocuk oyun gruplarının montajı
yapılmıştır. Alanda toprak tesviye çalışmaları devam etmektedir.
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-Murat Gazi Parkı bahçe tanzimi;
Yaya yolarının yapımı, toprak dolgu ve tesviye, otomatik sulama sistemi, fidan dikimi
ve çim ekimi yapılarak parkın yapımı tamamlandı.

-Namazgah parkı tamirat ve yapım çalışması ;
Yaya yollarının yapımı, toprak dolgu ve tesviye, otomatik sulama sistemi yapımı,
çevresinin beton pano ile çevrilmesi, çevre tratuvar yapımı, otopark alanı yapımı,
fidan dikimi ve çim ekimi yapılarak parkın yapımı tamamlandı.
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-Kanlı dere kenarı Park Yapımı;
Hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda yaya yolları ile bordür çalışmaları
tamamlanarak alanın toprak dolgusu yapılmıştır. Toprak dolgusundan sonra,
otomatik sulama sistemi, oturma gruplarının montajı, fidan dikme ve çim ekimi de
yapılarak parkın yapımı tamamlanmıştır.

-Kanlı Dere Islah ve Rekreasyon çalışması;
Dere kenarına bordür çekilerek yağışlarda derenin toprak, kum ve taşla dolması
engellenmiştir. Bordür arkaları toprakla doldurularak tesviye edilerek derenin her iki
yanı beton pano ile çevrilmektedir. Çalışmalar hala devam etmektedir.

42

FAALİYET RAPORU 2010
- Subaşı Mahallesi Eren Sokak Park Yapımı;
Çim ekimi yapılarak çocuk oyun grubu montajı yapılarak parkın yapımı tamamlandı.

- Subaşı Mahallesi Turgut Reis Sokak Park Yapımı;
Fidan dikimi ve çim ekimi yapılarak parkın yapımı tamamlandı.

- Avcı Parkı Park yapımı;
Parkın otomatik sulama sistemi, çim ekimi, fidan dikimi ve çocuk oyun gruplarının
montajı ile oturma gruplarının montajı yapılarak parkın yapımı tamamlanmıştır.
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-Gülbahçesi Anaokulu Bahçe Düzenlemesi;
Hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda yaya yolları ile bordür çalışmaları
tamamlanarak alanın toprak dolgusu yapılmıştır. Toprak dolgusundan sonra,
otomatik sulama sistemi, çocuk oyun gruplarının montajı, fidan dikimi, tesviye ve çim
ekimi de yapılarak bahçe düzenleme çalışması tamamlanmıştır.

- Süleyman Yılmaz Anaokulu Bahçe Düzenlemesi;
Toprak dolgu, tesviye ve fidan dikimi yapılmış olup çim ekimide yapılarak çalışmalar
tamamlanacaktır.
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- Niseler Camii Bahçe Düzenlemesi;;
Yaya yolu ve bordür çalışması yapılarak toprak dolgu ve tesviyesi yapılmış ve ağaç
sökme makinesi ile yeşil alan olarak bırakılan alana karaçam ağaçları dikilerek
çalışmalar tamamlanmıştır.

-Meteoroloji bahçe ihatası ;
Meteoroloji istasyonunu bahçesindeki mazılar budanarak bahçe örgü telle
çevrilmiştir.
-Moymul mahallesi Ünürüstü caddesi yeşil alan ağaçlandırılması ;
Cadde kenarındaki yeşil alan temizlenerek tesviye edildikten sonra ağaç sökme
makinesi ile getirilen karaçam ağaçları uygun aralık ve mesafede dikilmiştir.

-Çevre yolu kenarı kale çevre düzenlemesi;
Yaya yolu ve bordür çalışmaları tamamlandıktan sonra yeşil alan toprakla
doldurulmuş ve zemin tesviye edilmiştir. Daha sonra ağaç sökme makinesi ile
karaçam ve sedir ağaçları, sarmaşık ve 3,5 m boylu çınar dikilmiştir.
Çalışmalar devam etmektedir.
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-Kaymakamlık evi bahçe düzenlemesi;
Hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda kayrak taşı ile yaya yolları ile bordür
çalışmaları tamamlanarak alanın toprak dolgusu yapılmıştır. Toprak dolgusundan
sonra, otomatik sulama sistemi, fidan dikme ve çim ekimi de yapılarak bahçe
düzenleme çalışması tamamlanmıştır.

-Kavaklı mah. Hoşgör sokak park düzenlemesi;
Alan bordürle çevrilerek toprak dolgusu ve tesviyesi yapılarak fidanları dikilmiş ve
çim ekimide yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır.
-Çukurköy orta refüj otomatik sulama sistemi yapımı ve kavşak
düzenleme ;
22000 m2 büyüklüğündeki Çukurköy orta refüjün sulanması için otomatik
sulama sistemi yapılmış ve çukurköy kavşakları düzenlenerek çim ekimi
gerçekleştirilmiştir.
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5-Parklarda ve Yeşil alanlarda Sürekli ve Düzenli Olarak Yürütülen Sulama, Makine ile Çim
Biçme ve Gübreleme Çalışmaları;
Mevcut ve yeni yapılan park ve yeşil alanların sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamak için
düzenli ve sürekli olarak sulama, çim ve yabani ot biçme, gübre atımı, böcek ve yabani otlarla
mücadele için ilaçlama, şiddetli kar yağışlarında fidanların kırılmaması ve formlarının
bozulmaması için kar temizliği yapılmaktadır. Bu çalışmaların sürdürüldüğü park ve yeşil alanlar
ise şöyledir;
Üç Eylül Parkı
Kültür Sitesi Önü
Karaca Parkı
Murat Gazi Parkı
Osmanlı Parkı
Gizem Sokak Parkı
Ak Fırın Önü
Mevlana Parkı
Fatih Parkı
Madenciler Parkı
Akın Sitesi Parkı
Jandarma Karakolu Yanı
Rahmet Sokak
İstasyon Parkı
Ak Şemsettin Parkı
Taşkent Parkı
Kükürtlü Parkı
Dost kalpler Parkı
Su Deposu Yanı
Yörükler Parkı
Eski İşçi Evleri (Sağlık Cad.)
Avcı Parkı
Yetişenler Derneği
Güzelyurt Caddesi
Menderes Caddesi
Ekrem Ödemiş Bulvarı
Kanal Caddesi
Cennet Sokak ve Ertuğrul Gazi Caddesi
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Çevre yolu orta refüj ve kavşaklar
Kükürtlü parkı
Tunçbilek Caddesi
Belediye meydanı ve şehir merkezindeki yeşil alanlar
Orman İşletme Müdürlüğü Arkası
Ömerbey parkı
Adliye önü
Subaşı mah. Şükrü Dinçer Caddesi
Subaşı mah. Subaşı ilköğretim okulu yanı
Subaşı mah. Vadi sok.
Subaşı mah. Turgut Reis Sokak
Ayhan Bütün Parkı
Subaşı mah. Eren sokak
Halk eğitim bahçesi
Çukurköy orta refüj
Şehitlik (Total benzinlik yanı)
Namazgah parkı
Karakova parkı
Karakova mah.Kenar sokak
Belediye ilköğretim okulu yanı
Koşu yolu 1. Etap
Koşu yolu 2. Etap
Koşu yolu 3. Etap
Adliye civarı çevre yolu kenarı
İstasyon mah.Meltem sokak
Hanımçeşme mah. Barbaros caddesi
Yeni mah. Karanfil sok.
Dağçeşme mah. Bedir camii önü
Dağçeşme mah. Çıkrık sokak
Dağçeşme mah. muhtarlık önü
Göbel Kaplıcaları
Yıldırım Beyazıt mah. Sarp sokak
Tedaş Parkı
Şaban Dede mesire alanı
Çardaklı mahallesi Solmaz sokak
Çardaklı mah.Çakır sokak
Çardaklı mah. Germe sokak
Bağlık mahalle parkları
Çukurköy mahalle parkları
Karaca çeşmesi parkı
Ahmet Yesevi parkı
Sağlık caddesi
Ekmekci dede mesire alanı
Kanlı Dere parkı
Haşim Benli bulvarı refüj ve yeşil alanlar
Hükümet konağı bahçesi
Murat Gazi parkı
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6-Motorlu Tırpanla Yapılan Yabani Ot Biçme Çalışmaları;
Parklarda ve yeşil alanlarda yapılan yabani ot biçme çalışmalarının yanı sıra şehrin
muhtelif yerlerinde yer alan görüntü kirliliğine neden olan, yangın tehlikesi arz eden yerlerde motorlu
tırpanlarla yabani ot biçme ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Bu doğrultuda çalışma
yapılan yerler ise şöyledir;
Karayolları ile Balıkesir Köprüsü Arasındaki Yol Kenarları
Kükürtlü kanal kenarları
Hanımçeşme Kanlı Dere Kenarı
Kocasu kenarı, Demirköprü çevresi
Barış Manço üst geçidi çevresi
Ufuk Caddesi
Karaca Parkı dış çevresi
Görüntü kirliliğine neden olan boş alanlar ve tratuvar kenarları
Ekrem Ödemiş Bulvarı Yaya Yolu Kenarları
Göbel Kaplıca Çevresi ve yol kenarları
Pancar arkası kanal kenarı
Asri mezarlık
Dağçeşme mezarlığı
Moymul mezarlığı
Beyköy mezarlığı ve düğün salonu bahçesi
Dedeler mezarlığı
Çukurköy mezarlığı
Şaban dede mesire alanı ve çevresi
Tunçbilek caddesi
Kuruçay cad. yol kenarları
Stadyum çevresi
Kanlı dere kenarları
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7-Fidanlıkta ve Seralarda Yürütülen Fidan Üretim Çalışmaları
Belediyemize ait fidanlığımızda bulunan dört adet serada ekim yastıklarında tohum ve
çelikten fidan ve çiçek üretimi yapılmaktadır. Yastıklara ekilen tohum ve çelikler uygun büyüklüklere
geldiklerinde repikaja tabi tutularak tüplere alınmakta ve dikilecek yere gidinceye kadar (uygun
büyüklüğe ulaşıncaya kadar) düzenli olarak sulama, budama, gübreleme, ilaçlama ve ot alma işlemleri
yapılmaktadır.
- Tohum ve Çelikten üretilen Fidan ve fideler;
a. Mavi Servi (Cupressus semperivirens var. horizantalis L.) 350 Adet
b. Yalancı Servi (Cupressus semperivirens L.) 300 Adet
c. Utangaç Servi (Chamaecyparis lawsoniana L.)250 Adet
d. Piramidal karaçam (Pinus nigra var. Piramidata L.) 100 Adet
e. Akçaağaç (Acer negundo L.) 800 Adet
f. Kuş kirazı (Pirunus spp.)200 Adet
g. Gül (Rasa spp.) 200 Adet
h. Ligustrum (Ligustrum vulgare L.) 5000 Adet
i. Altın Çanak (Solidago L) 1200
j. Mazı (Thujua L.) 4000 adet
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Dağ muşmulası (Coteneaster L.) 1500 Adet
Süs Elması 500 Adet
Süs Ayvası 500 Adet
Taflan (Euony japonicus L.) 1500 Adet
Şimşir (Buxus semperivirens L.) 600 Adet
Hatmi 500 Adet
Ateş dikeni (Cotonestar L.) 500 Adet
Berberis (Berberis vulgaris L.) 350 Adet
Katır tırnağı 1000 adet
Meşe (Quercus L.) 200 Adet
Atkestanesi 1000 Adet
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v. Menekşe (Viola spp.) 25000 Adet

w. Çin Karanfili (Carnation spp.) 2000Adet

x.
y.
z.
aa.

Kadife (Tagetes spp.) 25000 Adet
Süs lahanası (Brassica spp.) 25000 Adet
Aslan ağzı (Antirhinum ) 200 Adet
Horoz ibiği (Celosia cristata ) 500 Adet
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8-Çiçek parteri düzenlenen ve Çiçek Dikimi Yapılan Alanlar;
-Üç Eylül Parkı

-Cumhuriyet Meydanı
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-Tunçbilek Belediye Otobüs Durağı
-Arifağa Camii önü ve Yanı
-Kültür Sitesi
-Otogar Önü, Emet Kavşağı
-Göbel Kaplıcası
-Mülayim Tepe Parkı
-Güzelyurt Caddesi
-Mevlana Parkı
-Subaşı Kavşağı
-Balıkesir-Tunçbilek kavşağı
-Namazgâh Parkı
-Tedaş Parkı
-Ömerbey Parkı
-Dağçeşme Bedir camii önü
-Hanımçeşme mah. Barbaros cad.
-Çukurköy kavşağı
-Şekerlik cami önü
-Sağlık caddesi
-Sadık Pembe Caddesi
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Yaya yolu ve yollarda yapılan ağaçlandırma çalışmaları;
Moymul mah. Ufuk caddesi ağaçlandırma çalışmaları: Yaya yolları ve yollarda 3 m boyunda
100 adet katalpa ve çınar ağaçları dikilerek caddenin ağaçlandırılması tamamlandı.

Moymul Mah. Huzur caddesi: Yaya yolları, yollar ve otopark alanlarına 3 m boyunda 77 adet
katalpa, çınar ve aşılı top akasya ağaçları dikilerek caddenin ağaçlandırılması tamamlandı.

Moymul Mah. Bingül Sokak: Yaya yolları, yollar ve otopark alanlarına 3 m boyunda 38 Adet
katalpa, çınar ve aşılı top akasya ağaçları dikilerek caddenin ağaçlandırılması tamamlandı.
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Moymul mah. Hotanlı caddesi: Yaya yolları, yollar ve otopark alanlarına 3 m boyunda 34
adet katalpa, çınar ve aşılı top akasya ağaçları dikilerek caddenin ağaçlandırılması
tamamlandı.
Hanım Çeşme Mah. Çevreyolu üstü caddesi: Zemin tesviye edilerek kalıp çim döşendi ve 4 m
boyunda 10 adet çınar dikilerek ağaçlandırılması tamamlandı.
Yeni mah. Sadık Pembe caddesi: Ekrem Ödeniş Bulvarı ile Kalemli sağlık ocağı arası yaya yolu
ve otopark alanlarına 57 adet 3 m buyunda katalpa ile 2,5 m boyunda akasya ve Himaleya
sediri dikildi.
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Yıldırım Beyazıt mah. Yeşil cami ve Yıldırım Beyazıt İlköğretim çevresi: Yaya yollarına 60
adet 3 m boyunda ıhlamur ağacı dikildi.

İstasyon Mah. Ilgaz Caddesi: Orta refüje 2,5 m boyunda Mavi ladin, 35 adet 2 m boyunda
leylandi servisi ile 4 m boyunda çınar dikilerek ağaçlandırılma çalışması tamamlandı.
Tunçbilek caddesi ve Çevreyolu kavşağı: 5 Adet 3 m boyunda sedir ile 1 adet sabin ardıcı
dikilerek kavşak düzenlemesi tamamlandı.
Stadyum önü otopark alanı: Ağaç sökme makinesi ile getirilen sedirler otopark çevresine
dikilmiş olup dikimden sonra fire veren sedirler ise değiştirilmiştir.
Göbel kaplıca yolu : Dikilen 780 adet aşılı top akasyanın korunması amacı ile çanaklarının
çevrelerine çıta çakılarak dikenli telle sarılıp koruma altına alınmıştır. Çalışmalar devam
etmektedir.
Ekrem Ödemiş Bulvarı : Ağaç sökme makinesi ile getirilen 4 adet karaçam ağacı yaya yoluna
dikilmiştir.
1- Çiçek parteri düzenlenen ve Çiçek Dikimi Yapılan Alanlar;
Kış aylarında soğuğa dayanıklı beyaz ve kırmızı renkli fidanlıkta tohumdan
yetiştirdiğimiz 20.000 adet süs lahanasının temizlenerek hazırlanan çiçek parterlerine dikimi
tamamlanmıştır. Bu bağlamda çalışmaların yapıldığı park ve yeşil alanlar ise şöyledir;
-Üç Eylül Parkı
-Cumhuriyet Meydanı
-Tunçbilek Belediye Otobüs Durağı
-Arifağa Camii önü ve Yanı
-Kültür Sitesi
-Otogar Önü, Emet Kavşağı
-Göbel Kaplıcası
-Mülayim Tepe Parkı
-Güzelyurt Caddesi
56

FAALİYET RAPORU 2010
-Mevlana Parkı
-Subaşı Kavşağı
-Balıkesir-Tunçbilek kavşağı
-Namazgâh Parkı
-Tedaş Parkı
-Ömerbey Parkı
-Dağçeşme Bedir camii önü
-Hanımçeşme mah. Barbaros cad.
-Çukurköy kavşağı
-Şekerlik cami önü
-Sağlık caddesi
-Sadık Pembe Caddesi
2- Yapımı Gerçekleştirilen Parklar ve Yeşil Alanlar;
-Çevre yolu kenarı Kale çevre düzenlemesi;
Alanın otomatik sulama sistemi yapılarak tesviye işlemi tamamlanmış ve çim
ekimi de yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır.
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-Eski belediye fırını önü çevre düzenlemesi:
Alanın temizliği yapılarak toprak dolgu ve tesviyesi yapılarak piramidal mazı,
Himelaya sediri, ters aşılı dut ve süs çalıları dikilerek çim ekimide yapılarak
çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır.

-SSK önü otopark çevre düzenlemesi:
Otopark çevresi yeşil alanın yaya geçişleri yapılarak zemin tesviye edildi ve
kalıp çim döşenerek çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.
- Karaca çeşmesi otopark alanı çevre düzenlemesi:
Otopark alanı ve çevre yolu kenarına ağaç sökme makinesi ile getirilen 50 adet
karaçam ağacı dikilmiş olup dikim alanının çevresi bordürle çevrilerek toprak
dolgu çalışmaları devam etmektedir.
- Kanlı Dere Islah ve Rekreasyon çalışması;
Dere kenarına bordür çekilerek yağışlarda derenin toprak, kum ve taşla dolması
engellenmiştir. Bordür arkaları temizlenerek toprakla doldurulup tesviye edilerek
derenin her iki yanı beton pano ile çevrilmektedir. Çalışmalar Hanımçeşme
mahallesinde tamamlanmış olup Subaşı mahallesinden devam edecektir.
-Koşu yolu 2.Etap tamirat çalışması;
Yeşil alanın drenaj probleminin çözümü için drenaj boruları atılarak drenaj sorunu
çözülmüştür. Ayrıca alanda yapılan kazı çalışmalar sonrasında otomatik sulama
sistemi %20 oranında zarar görmüş olup zarar gören otomatik sulama sistemi tamir
edilerek faaliyete geçirilmiş bozulan kısımların toprak dolgu ve tesviyeleri yapılmıştır.
Çim ekimi de yapılarak çalışmalar tamamlanacaktır.
3- Şehir İçinde Yürütülen Ağaç kesimi ve Budama Çalışmaları;
Söz konusu budama ve kesim çalışmaları ağaçlardaki ardaklanma, böcek tasallutu,
kurt girişleri, çürümeler ve yaşlılık durumlarına göre gerektiği ölçülerde yapılmaktadır. Bu
bağlamda ağaç kesme be budama çalışmalarının yapıldığı yerler ise şöyledir;
- Şekerlik caddesi ağaç kesme ve temizlik çalışması;
- Yetişenler derneği ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,
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-

Emniyet arkası Andronos çayı kenarı kavaklık boşaltma kesimi çalışması,

- Bağlık mahallesi Gülseren sokak budama çalışması,
- Kavaklı mahallesi Tavşantarla geçidi budama ve ağaç kesme çalışması,
Bu çalışmalara ilaveten uzun yıllar boyu budama ve kesim çalışmalarından elde edilerek
şantiyede istiflenen odunlar, kesilip parçalanarak personele ve muhtaç kişilere dağıtılmıştır.
5-Fidanlıkta ve Seralarda Yürütülen Fidan Üretim Çalışmaları
Belediyemize ait fidanlığımızda bulunan dört adet serada ekim yastıklarında tohum ve
çelikten fidan ve çiçek üretimi yapılmaktadır. Yastıklara ekilen tohum ve çelikler uygun
büyüklüklere geldiklerinde repikaja tabi tutularak tüplere alınmakta ve dikilecek yere
gidinceye kadar (uygun büyüklüğe ulaşıncaya kadar) düzenli olarak sulama, budama,
gübreleme, ilaçlama ve ot alma işlemleri yapılmaktadır.
- Tohum ve Çelikten üretilen Fidan ve fideler;
a-Piramidal mazı 3000 adet
b-At kestanesi 500 adet
c-Toros sediri 2000 adet
d- Menekşe 25000 Adet
e-Taflan 2000 Adet

Not : Yazlık çiçeklerin üretim çalışmaları devam etmektedir.
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAYIT ve YAZI İŞLERİ:
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde;Gelen ve Giden Evrak Kayıt defteri tutulup evraklar Başkan
tarafından havale edilmek suretiyle kayıda alınarak ilgili servislere zimmetle teslimi yapılmaktadır.
Belediyemize diğer teşekküllerden 01.03.2010 Tarihi ile 01.03.2011 Tarihleri arasında resmi
olarak 3544 Adet Evrak gelmiş olup,gerekli kayıt işlemleri yapılarak ilgili servislere tebliğ edilmiştir.
Aynı şekilde Belediyemizden çıkan her türlü yazışmalar da yine Başkan tarafından imzalandıktan
sonra Posta Zimmet veya Evrak Zimmet Defterine gerekli kayıt yapılarak ilgili yerlere
gönderilmektedir.
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 01.03.2010 Tarihi ile 01.03.2011 Tarihleri arasında 221
Adet Res’en evrak çıkışı yapılmıştır.
Belediyemize Vatandaşlar tarafından yazılan dilekçeler bilgisayar ortamında Başkan tarafından
havale edilmek suretiyle kayıda alınarak ilgili servislere teslimi yapılmaktadır.
Yazı İşleri Müdürlüğünden 01.03.2010 Tarihi ile 01.03.2011 Tarihleri arasında vatandaşlardan
gelen 6102 adet dilekçe kayda alınarak ilgili servislere teslimi sağlanmıştır.
BELEDİYE MECLİSİ İLE İLGİLİ İŞLER:
Belediye Meclis Toplantılarına ilişkin uygulama 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ile
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi çerçevesinde aynı Kanununun 21.Maddesi ile
Yönetmeliğinin 8.maddesi hükümlerine göre Başkan tarafından hazırlanan meclis gündemi en az 5
gün içerisinde meclis üyelerine tebliğ edilerek toplantıya katılmaları sağlanmakta ve ayrıca ilan
edilmek suretiyle halka duyurulmaktadır.
Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.Maddesi ile Yönetmeliğinin 11.Maddesi
gereğince 01.03.2010 Tarihi ile 01.03.2011 Tarihleri arasında 12 kez toplantıya çağrılarak yapmış
olduğu 16 birleşim sonucu 124 Maddelik hususu karara bağlamış,aynı Kanununun 23.Maddesi ile
Yönetmeliğinin 17.Maddesi gereğince idari yargıya başvurulmaksızın alınan kararlar kesinleşmiştir.
BELEDİYE ENCÜMENİ İLE İLGİLİ İŞLER :
Belediyemiz Encümeni 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.Maddesi uyarınca Belediye Başkanının
Başkanlığında meclis üyeleri arasından gizli oyla seçilen 2 üye ile birlikte Belediye Başkanının birim
amirleri arasından seçtiği 2 memur üye olmak üzere toplam 5 üyenin iştiraki sonucu aynı Kanununun
35.maddesi gereği haftanın Çarşamba günleri Saat:14.oo de toplanmak suretiyle Encümene havale
edilen evraklar üzerinde gerekli görüşmeleri yapıp neticelendirmektedir.
Belediye Encümeni 5393 Sayılı Belediye Kanunun 35.Maddesi gereğince 01.03.2010 Tarihi ile
01.03.2011 Tarihleri arasında 51 kez toplanarak 381 maddelik hususu karara bağlamıştır.
Belediyemiz Evlenme İşleri Yazı İşleri Müdürü Ahmet TURAN tarafından ifa edilmekte
olup,01.03.2010 Tarihinden 01.03.2011 Tarihine kadar 389 Çiftin Nikâh Akitleri yapılmıştır.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürlüğü, Belediye Başkanımızın günlük çalışma programının ve randevularını organize
ederek, her hizmet gününün verimli bir şekilde geçmesi için çalışmış, başkanın mesaisini planlamıştır.
Başkanlık makamına ulaşan sorunlar, şikâyetler konularına göre tasnif edilerek ilgili birimlere
ulaştırılmış ve takip edilerek sonuçlandırılmıştır.
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün temel işleri, belediye iş ve işlemleri ile ilgili
olarak toplum ile yönetim arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurulmasına yardımcı olmak ve
işlevin özü belediye çalışmalarıyla ilgili olarak halkına bilgiler aktarmak ve halkının, ilçenin ve belediye
çalışmalarına ilişkin düşünce ve yakınmalarına yanıt vermek, amacın gerçekleşmesi için kitle iletişim
araçlarından önemli ölçüde yararlanmaktır. Bununla birlikte sosyal ve kültürel alanda düzenlenecek
etkinliklerle de toplumsal kaynaşmayı sağlamaktır. 2010 yılı içerisinde toplum adına yaşam kalitesini
yükseltmeyi hedefleyen belediyecilik hizmetleriyle birlikte basınla diyalog halinde bulunarak sosyal ve
kültürel alanda dinamizmi yakalamak adına etkinlikler düzenlenmiş, ilçemizin tanıtımı da ön plana
çıkartılmıştır.
2010
yılı
Mart
ayında
belediyemiz
bünyesinde
faaliyetlerini
sürdüren Tavşanlı Belediyesi
TEMA Tiyatrosu (TBTT) 1
Mart tarihinde eski Belediye
Başkanlarımızdan
Fevzi
COŞGUN’un yazdığı “Sularda
Susamak” adlı oyunla ilçe
halkının karşısına çıkmıştır.
Yine TBTT tarafından
ve 7 Mart’ta sahnelenen
“Yunus Emre Gönül Gecesi”
ile
Türk büyüklerinden
Yunus Emre’nin hayatı,
konferans-tiyatro şeklinde ilçe halkına sunulmuştur. Halkımızın bilinç düzeyini yükseltmek adına
düzenlediğimiz konferanslarda Ahmet TAŞGETİREN’i ilçemizde ağırlayarak bir konferans
düzenlenmiştir.
Toplumsal dayanışmayı ayakta tutabilmek ve minnet borcumuzu bir nebze ödeyebilmek için
her yıl olduğu gibi bu yıl da 18 Mart tarihinde şehit ve gazi ailelerine yemek verilmiştir.
Sezonluk rezervasyonlarının birimimiz tarafından yapılan Tavşanlı Belediyesi Göbel Termal
Tesisleri’nin tanıtımı için 18–21
Mart 2010 tarihleri arasında
düzenlenen
TÜYAP
Termal
Tesisler
Fuarına
katılım
sağlanarak, tesislerimizin ve
ilçemizin tanıtımı yapılmıştır.
Dünya Tiyatrolar Günü
etkinlikleri kapsamında TBTT
tarafından hazırlanan Turgut
ÖZAKMAN’ın “Töre” adlı oyunu
sahnelenmiştir.
Kurumumuz tarafından
her yıl düzenlenen Masa Tenisi
Turnuvası bu yıl da organize
edilmiş ve 1 Nisan tarihinde
yapılan final karşılaşmalarıyla
sonuçlandırılmıştır.
Maddi olanakları sınırlı olan öğrenciler için Yüksek Öğrenim Geçiş Sınavı’na ücretsiz araçlar
tahsis edilerek, yardımda bulunulmuştur.
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28 Nisan tarihinde tekrar sahne alan TBTT, Ali YÜRÜK’ün senaryosunu yazdığı “Türkmen
Düğünü” adlı oyunu sahneye koymuş, hemen ardından da Gözyaşı Geceleri isimli organizasyon 29
Nisan’da ilçemizde ağırlanmıştır.

İlçemizin temel geçim kaynaklarından olan ve Türkiye çapında tanıtımı için uğraş verilen
Tavşanlı Leblebisi,17 Mayıs’ta düzenlenen Uludağ Üniversitesi Bahar Şenlikleri programına katılım
sağlanarak Bursa bölgesinde tanıtılmıştır.
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Çevre kirliliğine gösterilmesi gerek duyarlılığa kulak verem kurumumuz, kurumlar arası
işbirliği ile Tavşanlı Sanayi ve Ticaret Odası ve Dost Kalpler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile
ortak olarak organize edilen “Temiz İnsan ve Temiz Çevre” konulu resim, fotoğraf ve çanta tasarım
yarışması düzenlenmiştir.

26–30 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Ege İlleri Fuarı’na katılım
sağlanarak, ilçemiz ve ilimizin değerlerinin tanıtımı yapılmıştır.
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TFF tarafından düzenlenen “Herkes için Futbol” isimli halı saha turnuvası müdürlüğümüzün
çalışmaları ile Tavşanlı’da gerçekleştirilmiş ve yüksek başvuru ile amacına uygun bir şekilde
gerçekleştirilmiştir.

Çukurköy Mahallemizde geleneksel hale gelen Şaban Dede Leblebi ve Bahar Şenlikleri’nin sekizincisi,
bu yıl da geniş katılımla tertip edilmiştir.
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Belediyemiz tarafından her yıl Ramazan ayında düzenli olarak yapılan erzak yardımlarına da
bu yıl içerisinde de devam edilmiş, toplam 915 aileye kuru erzak
yardımı yapılmıştır.
Engelli vatandaşlarımızın eve hapis olmalarından kurtularak,
toplum içine karışabilmek ve psikolojilerine bir nebze olsun katkıda
bulunabilmek amacıyla, 10 engelli hemşerimize yıl içerisinde akülü
özürlü aracı alınarak hediye edilmiştir.

İlçemizin geleneksel festivali haline
gelen Leblebi ve Kömür Festivali’nin on birincisi
bu yıl 26 Ağustos–3 Eylül tarihleri arasında
kutlanmıştır. Festivalimiz kapsamındaki Toplu
Sünnet Şöleni’nde, maddi durumu elverişli
olmayan 47 çocuğumuz sünnet ettiriliştir. Kültür
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
sanatçıları ile Türk Halk Müziği, Türk Sanat
Müziği, Tasavvuf Musikisi ve Mevlevi Sema
Gösterisi düzenlenmiş, TBTT “Daha Ne
Söyleyelim” adlı oyunla Tavşanlılılarla buluşmuş, kaybolmaya yüz tutan kültür miraslarımızdan
Hacivat-Karagöz gösterileri sergilenmiştir. Yine çalışmalarına belediyemiz bünyesinde devam eden
Tavşanlı Belediyesi Arslanbey Mehteran Bölüğü mehter konseri ile halkımızın karşısına çıkmıştır.
İlçemizin kurtuluş günü olan 3 Eylül’de, kurtuluş günü etkinlikleri ile halkımızla mutlu günümüz
paylaşılmıştır.
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Geçen yıl dünya çapında bir başarıya imza atarak Filistin’in abluka altındaki Gazze şehrinden
20 yetim çocuk Tavşanlı’da misafir edilmişti. Bu yıl da gerekli girişimler yapılarak 20 yetim çocuk ve 5
görevli Tavşanlı’da ağırlanarak, kültürler arası kaynaşma ve dayanışmaya destek verilmiştir.

2010–2011 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak,
yine düşük gelir seviyeli ailelerin 600 çocuğuna kırtasiye malzemesi yardımı yapılmıştır.
Mevlana Celaleddin Rumi’nin ölüm
günü olan ve Şeb-i Arus diye nitelendirilen gece için
18 Aralık’ta TBTT bir program hazırlayarak, Mevlana’nın hayatından kesitlerin sunulduğu sine-tiyatro
etkinliği düzenlenmiştir.
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30 Aralık günü belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan 15 işyerinin açılışı
gerçekleştirilmiştir. Program dâhilinde Tavşanlı Belediyesi Aşevi yeni binasına taşınmış, belediyemiz
mülkiyetinde bulunan eski sinema binası tadil edilerek ihtiyaç sahiplerine hitap edecek bir hale
getirilmiş, belediyemiz bünyesinde kurulan Tavşanlı Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği’ne tahsis edilmiştir. ‘Sevgi Market’ adı verilen binada ihtiyaç sahiplerine erzak, kıyafet, ev
eşyası yardımları yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın da bağışlarıyla tedarik edilen kıyafetler sayesinde
yaklaşık 60 kişi giydirilmiştir. İşletmesi belediyemizce yapılan Tavşanlı Belediyesi Göbel Kaplıcaları’nda
yeni yapılan 20 adet apart dairenin tefrişatı da yapılarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi
amaçlanmıştır. Ayrıca Çukurköy Mahallesi’nde bulunan Çukurköy Spor Kulübü Lokali de yenilenerek
amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar örnek teşkil etmiştir.
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Eski belediye başkanlarımızdan emekli öğretmen Fevzi COŞGUN tarafından hazırlanan, kültür
yozlaşmasına karşı milli değerlerimizi çocuklara tanıtan bir nitelikteki boyama kitabının basımı
tamamlanarak, okul öncesi eğitim öğrencilerine toplam 5000 adet dağıtılmıştır.
Kardeş şehir anlaşmaları kapsamında Tavşanlı ile kardeş olan Bosna-Hersek’in Doğu Doboj
kentinden gelen temsilciler, 21 Ocak 2011 tarihinde ilçemizde ağırlanmış, tarihi, coğrafi, kültürel ve
ticari olarak izlenim edinerek uğurlanmışlardır.
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye personelimizin özlük işleri ile ilgili yapılması
gereken iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırmakta ve gerekli belgelerin özlük dosyasında
saklanmasını sağlamaktadır. 10 adet işçimiz emekli olmak suretiyle , 1 adet memurumuz da yapı
denetim bürosu açmak istemesi nedeniyle istifa ederek kurumumuzdan ayrılmıştır. 2011 yılı başında
7 adet sözleşmeli personelimizin sözleşmeleri yenilenmiş, 3 adet sözleşmeli personelle de yeni
sözleşme yapılmıştır. Yıl içerisinde 2 adet memur ise başka kurumlardan nakil yolu ile gelerek göreve
başlamıştır. Dönem sonu itibariyle Belediyemizde 49 memur , 116 işçi, 9 tam zamanlı, 1 kısmi
zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. Dönem içerisinde 582 memur izin belgesi, 610 işçi
izin belgesi, 74 memur görevlendirme belgesi düzenlenmiştir.
Dönem içerisinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 37, 64, 65 ,67 ve 68. maddelerine
istinaden 53 adet derece ve kademe ilerleme işlemi, 6 adet intibak işlemi, 1 adet dolu kadro
değişikliği işlemi , 4 adet boş kadro değişikliği, 3 adet atama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29.
maddesi gereği Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarından oluşan Etik Komisyonunun
almış olduğu Tavşanlı Belediyesi Etik İlke ve Kararları tüm birimlere dağıtılarak ve Bilgi İşlem
Müdürlüğü aracılığıyla Belediyemizin internet sitesinden duyurularak belediye personelinin bu etik
ilke ve kararlar doğrultusunda hareket etmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Etik ve
performans ilkeleri doğrultusunda hazırlanan içerisinde etik ilke ve kurallara uyum takibinin de yer aldığı
performans değerlendirme formları birim amirlerine dağıtılarak personelin performans değerlendirmesi
yapılmıştır.
Belediyemiz Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Su
Kanalizasyon Şebeke Amirliği, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü , Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü,
Destek Hizmetleri Müdürlüğü amirleri ve bazı personellerinin Dönem içerisinde değişik takvimlerde
Türkiye Belediyeler Birliği ve diğer Mahalli İdare Birlikleri tarafından yapılan seminerlere katılımları ve
görev alanlarına giren konularda hizmet içi eğitim almaları sağlandı.
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik doğrultusunda Tavşanlı
Belediyesindeki bazı Müdürlüklerin Kamu Hizmet Standartları güncellenerek Belediyemizin İnternet
sitesinde yayınlanmak ve ilan tahtalarına asılmak suretiyle kamunun bilgilenmesi sağlanmıştır.
Belediye Başkanlığına bağlı müdürlüklerin görev tanımları ve çalışma yönetmeliklerinin hazırlanma
çalışmalarına devam edilmekte olup Mali Hizmet İşleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği , Su İşleri
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelikleri, Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ,
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği tamamlanarak Belediye Meclisimizin
kabulüyle yürürlüğe girmiştir.
Belediyemiz bünyesinde görevli Memurların Sicil Amirlerini belirlemek amacıyla 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanununun Değişik 112. ve 121. Maddeleri uyarınca ve Norm Kadro İlke ve
Standartlarına uygun olarak yeniden hazırlanan “Tavşanlı Belediyesi Sicil Amirleri Yönetmeliği”
Belediye Meclisimizce kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü insan kaynaklarının daha etkin ve verimli
kullanılması amacıyla eğitim ve çalışmalarına devam etmektedir.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkemizde artan nüfusun bir kısmı, şehirlerde kamu hizmetlerinin daha çok düzenli yapılması,
hayat şartlarının daha yüksek olması,eğitim işsizlik vb. nedenlerle şehirlere akın etmektedirler.Artan
göçle birlikte kentleşme sorunları beraberinde Belediye sorumluluklarının ve özellikle de Zabıta
Hizmetlerinin artmasına yol açmaktadır.
5393 Sayılı Belediye kanununun 51 maddesine göre “Belediye Zabıtası,Belde de
esenlik,huzur,sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup,bu amaçla Belediye Meclisi tarafından
alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara
uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular” denilmektedir.
Zabıta hizmetleri; belediye sınırları içinde beldenin ve belde halkının düzen,
Sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve
korumakla,Belediye suçlarının işlenmesi önleyecek tedbirleri almakla ve işlenmiş olan suçların yasa ve
yönetmeliklere göre işlemlerini yapmakla görevlidir.
Olağanüstü durumlarda günün 24 saatinde görevli olan Zabıta memurları aynı zamanda
Dini ve Resmi bayramlar ile Hafta tatillerinde de haftanın 7 (Yedi) gününü kapsayacak şekilde fiilen
çalışmaktadır.Mesai saatleri dışında gece 24.oo e kadar nöbetçi ekip ilgili olarak görev
yapmakta,şikayetlere bakılmakta,rutin olarak yapması gereken işleri yapmaktadır.Yetkili makamların
ve Halkın talepleri ile yapılması istenilen iş ve hizmetler Zabıta tarafından yerine getirilmektedir.
Müdürlüğü’müzün daha önceden uzun vadede belirlenmiş işleri bulunmamakta olup,
yasa ve yönetmeliklerle belirlenen görevler, ayrıca Başkanlıkça verilen emirler doğrultusunda
çalışmalarımız devam etmektedir.
İlçemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan ve devamlı olarak denetlenmesi toplum
ve çevre sağlığı açısından gerekli olan Sıhhi Müesseseler (Bakkal,Market,Kasap, Lokanta,Berber,Tost
ve Döner Salonları,Büfeler,Mağazalar,Çay Ocakları,Pastaneler,Unlu Mamüller Satış Yerleri vb.işyerleri)
Gayri Sıhhi Müesseseler (Her Türlü Gıda İmalathaneleri,Unlu Mamüller Üretim
Yerleri,İmalathaneler,Tamirhaneler vb.işyerleri), Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri
(Kahvehane, Kıraathane, Kafe,İnternet Salonu, Elektronik Oyun Salonu,İçkili Restaurant,Bar
vb.işyerleri) ilgili diğer kurumlarla da işbirliğine gidilerek sürekli olarak denetlenmekte ve kontrol
altında tutulmaktadır.Bu dönem zarfında 573 İşyeri denetlenmiş olup,varsa aksaklıklar ikaz yoluyla
giderilmeye çalışılmış, mevzuata aykırı faaliyetlerinde ısrar eden işyerleri hakkında gerekli yasal
mevzuat uygulanmak suretiyle haklarında Ceza-i takibat yapılmış ilgilelerine 1608 Sayılı Kanun,2559
Sayılı P.V.S.K.5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde
Toplam:9.062,50-TL.para cezası verilmiştir
Denetimlerimiz esnasında son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri ilgili kurumlarla
işbirliği yapılarak toplanıp imha edilmekte,şüpheli görülen gıda maddelerinden numuneler alınarak
Kütahya Bölge Hıfzısıhha Labaratuvarında Bakteriyolojik Analizleri yaptırılmaktadır.
Kişilerin vede özellikle de gençlerin beden ve ruh sağlıkları açısından sürekli denetlenmesi
gereken Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri (İnternet Salonu, Elektronik Oyun
Salonları,Kahvehane,İçkili
Yerler
vb.işyerleri)
sürekli
denetlenerek
kontrol
altında
tutulmaktadır.Ayrıca İnternet Salonları bulunan Bilgisayarlarda zararlı sitelere girilmemesi için (Erotik
ve Porno yayınlar,Terör Siteleri vb.siteler) Filtre yazılım proğramı kullanımı zorunlu hale getirilmiş
olup,bu tür işletmelerin yazılım proğramlarını kullanıp kullanmadıkları kontrol edilmektedir.
Yasal mevzuatın Belediyeye tanıdığı yetki ve sorumluluklar çerçevesinde Trafikle ilgili
olarak gerekli olan altyapı çalışmaları yapılmakta ve ilgili kurumlarla işbirliğine gidilerek şehir
merkezindeki Trafik akışını düzenli olarak seyrine yardımcı olunmaktadır. Bununla paralel olarak
Trafik İşaret ve Levhalarının değiştirilme çalışmaları devam etmektedir.Ayrıca şehir içindeki
tekyön,çiftyön uygulamasına geçilmesi gereken yerler İlçe Trafik Komisyonuna öneri olarak
götürülmektedir.Toplu taşımayla ilgili olarak,Belediyemiz denetiminde çalışmakta olan 38 Adet Şehir
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İçi Minibüsü halkımızın daha rahat ve huzurlu br ortamda seyahat etmeleri için devamlı olarak
denetlenmektedir.
3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına dair yasaya ve ilgili yönetmeliklere
göre İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı talebinde bulunan 150 adet işyerine açılış ruhsatı verilmiştir.
394 sayılı Hafta tatili kanununa göre; Dini ve Resmi Bayram günleri,Pazar günleri
işyerinde faaliyette bulunacak esnaflardan ruhsat talebinde bulunan 41 işyerine Hafta tatili çalışma
ruhsatı verilmiştir.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,ilgili Mevzuat ve Zabıta talimatının 204. maddesine
aykırı olarak dışarıdan gelerek çeşitli yerlerde halkın merhamet duygularını istismar ederek ve el
açarak dilenen 22 adet dilenci toplanarak şehir dışına gönderilmiştir.
4109 sayılı yasaya göre Muhtaç Asker Aile yardımı talebinde bulunan 3 kişinin Sosyal
ve ekonomik durumları araştırılmış,bunlardan durumları yardıma muhtaç olarak tespit edilen (0)
Asker Ailesi yardım talebi Belediye Encümenine sevk edilerek yardımdan faydalanması sağlanmıştır.
Ekonomik durumlarının uygun olmamasından ötürü,Belediyemizden Maddi Yardım
talebinde bulunan 7 kişinin Ekonomik ve Sosyal durumları araştırılarak,yardıma muhtaç olduğu tespit
edilen 3 kişinin talepleri Belediye Encümenine sevk edilerek yardım alınması sağlanmıştır.
Belediyemize erzak yardımı ve Kırtasiye yardımı talebinde bulunanların Ekonomik ve
Sosyal durumları araştırılmış ve bunlardan yardıma muhtaç olduğu tespit edilenlere yardım yapılması
sağlanmıştır.
İlçemizde Kış Aylarında yaşanan hava kirliliğinin önlenebilmesi amacıyla diğer
kurumlarla da işbirliğine gidilerek Kaloriferli binaların yakıtları ve yakma sistemleri mevsimsel şartlara
göre denetlenmektedir.
Çeşitli nedenlerle Ailesine kaybetmiş küçük yaştaki 6 Çocuk Ailelerine teslim edilmiştir.
İlçemizde sürüler halinde gezen,insanlara saldıran başı boş ve zararlı hayvanların
toplanarak zararsız hale getirilme çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından
beraber yapılmış ve yapılmaktadır.
Vatandaşlarımızın yazılı ve sözlü olarak yaptıkları ihbar, şikayet ve müracaatlar en kısa
sürede yerine getirilmeye çalışılıp,sonuçlarından müracaat sahibine bilgi verilmektedir.
İlçemizde Perşembe günleri kurulmakta olan Hayvan pazarında kaçak ve hastalıklı
hayvanların Pazar yerine girmemesi için devamlı olarak Menşe kontrolleri yapılmaktadır.Ayrıca Salı Cuma ve Cumartesi günleri kurulan Sebze,meyve ve Tuhafiye pazarında fiyat etiketi ve terazi
kontrolleri devamlı olarak yapılmakta,pazarcı esnafı kayıt altına alınmakta,pazarın düzen ve intizamı
sağlanmaktadır.
İlçemize bağlı köy minibüsleri ve yakın ilçelere çalışan otobüslerin ve Minibüslerin
durumu ve güzergahı uygun durumda bulunanların otogara giriş yapmaları sağlanmış,güzergah
bakımından uygun durumda olmayanların,şehrin ekonomik potansiyeli de göz önünde
bulundurularak belli alanlarda toplanılmasına çalışılmıştır.
15 Mart 2010 – 27 Aralık 2010 Tarihleri arasında,Belediye’miz sınırları içinde ikamet
eden vatandaşlarımızın Toplam:27 yazılı ve 300 Adet şifai veya telefonla Müdürlüğümüze ulaşmış bu
şikayetlere bakılmış ve sonuçlandırılmıştır.
Ayrıca Mülki idare tarafından yapılması istenen çalışmalar,Belediyemizin diğer
birimleriyle beraber yapılması gereken işler, Törenlerde,Bayramlarda ve Belediyenin
Organizasyonlarında Zabıta tarafından yürütülmesi gereken hizmetler yapılmaktadır.Ana hatlarıyla
toparlamaya çalışırsak Zabıta Teşkilatı Kanunların,Yönetmeliklerin,Tüzüklerin ilgili yasal mevzuatın
verdiği sorumluluk ve yetki çerçevesinde Belediye sınırları ve Mücavir alanında üstüne düşen
görevleri yerine getirmekte,Başkanlık Makamı tarafından uygun görülen görevleri yapmakta,Belediye
Karar organları tarafından uygulanılması istenen iş ve işlemleri yürütmekte olup Belediye emir ve
yasaklarına uyulup uyulmadığını kontrol etmekte alınmış olan kararların yasal çerçevede takibi
yapılmaktadır.Belediyenin Kolluk kuvveti olan Zabıta Teşkilatı,çalışmalarında Beldenin
esenlik,huzur,sağlık ve düzenin sağlanmasında üstüne düşen görevleri layıkıyla yapmaya
çalışmaktadır.
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Toplam 317 adet 233.787,924 m2 inşaat ruhsatı,
Toplam 103 adet 120.947,12 m2 yapı kullanma izni,
Toplam 32 adet yanan yıkılan yapı formu,
Ruhsat ve eklerine aykırı yapılara ve kaçak yapılara da 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42.
maddelerine göre 20 adet inşaat zaptı tutulmuş Toplam: 70.234,49-TL para cezası verilmiştir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliğimiz tarafından Belediyemizin hukuki konuları görüşülmekte ve sonuca
bağlanmaktadır. Dava ve takipleri için gerekli başvurular servisimiz tarafından yapılmaktadır.
Belediyemize emlak,ÇTV, Para cezası gibi amme alacaklarına ilişkin borçlarını ödemeyenler
hakkında ödeme emri düzenlenmektedir.
Öncelikle borcunu ödemeyenlere ilişkin uyarı yazısı yazılmış bu uyarı yazılarına
istinaden borçlular hakkında yeni ödeme planları oluşturulmaktadır. Borcunu ödemeyen diğer
borçlular hakkında servisimizce hapsen tazyik için dilekçe hazırlanmakta ve İcra Tetkik Mercii
Hakimliğine müracaat edilmektedir. İcra Tetkik Mercii hakimliğinin verdiği hapsen tazyik kararı
Cumhuriyet Savcılığına gönderilmekte, Cumhuriyet Savcılığı da evrakı Emniyet Müdürlüğüne intikal
ettirerek ilgililere, borçları ödeninceye veya mal bildiriminde bulununcaya kadar hapisle tazyik
etmektedir.
İcra takipleri için ilk önce dosya hazırlık işlemleri yapılır. Hazırlanan bu dosyalar Tavşanlı İcra
Müdürlüğü aracılığıyla takibe konulur. Takip başladıktan 15 gün sonra tebligat kontrolleri ve diğer
hukuki işlemler yapılarak takibin sonuçlanması için gerekli işlemler yapılır.
Açılan icra takibi için Mal Beyanı veren buna rağmen borcunu ödemeyenler için ise verilen
mal beyanına göre haciz işlemi gerçekleşmektedir. Haciz işlemi sırasında kişi ya ödeme taahhüdünde
bulunur yada verdiği malı haczedilir.
Ayrıca Hukuk Müşavirliğimiz tarafından Asliye Hukuk Mahkemesinde, Kadastro
Mahkemesinde, İş Mahkemesinde, Eskişehir İdare Mahkemesinde ve Danıştay Dairelerinde takip
edilen davalarımız bulunmaktadır
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Tavşanlı Belediyesi hizmetlerinde kullanılan İş Makinesi, Damperli Kamyon, Vidanjör, Su Motoru,
Kamyonet, Pikap, Minibüs, Otobüs, Otomobil gibi araçlarda oluşan aşağıda belirtilen arızalar, Oto
Tamir, Oto Elektrik, Yağlama ve Lastikhane, Kaynak ve Torna ile Boya Atölyelerinde yapılmıştır.

Motor yenileme ve rektefiye,
Mekanik ve motor arıza onarımları,
Şanzıman, Diferansiyel ve debriyaj
arıza onarımları,
Hidrolik sistem arıza onarımları,
Makas ve şase onarımları,
Elektrik arıza onarımları,
Muhtelif torna ve kaynak işleri,
Araçların periyodik yağ ve filtre
değişimlerinin yapılması ve düzenli
takip,
Akümülatör bakımları, antifriz
değişimleri ve kontrolleri,
Tüm araç filomuzun lastik
tamiratları yapılmış, gerekli olan
araçlara yeni lastik alınarak
faaliyetlerin aksaması önlenmiştir.

Ayrıca; Belediyemiz hizmet alanlarında, Cadde ve Sokaklar ile
Parklarda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır:
Cadde, sokak ve parklarda bulunan ızgaralar tamir edilmiş, yeni
yerlere ilave ızgaralar yapılmıştır.
Ulucamii karşısı araç otoparkının içine yağ yoğurt pazarının çatısı
yapıldı.
Asfalt Şantiyesinde kurulacak olan büz makinasının montajı
yapıldı, bina çatı makaslarının imalatı yapılıp montajı
tamamlanmak üzere.
Göbel kafeterya korkulukları ve lojmanların balkon korkulukları yapıldı ve yerlerine monte edildi.
Ana boruların tamiratında kullanılacak olan borular hazırlandı.
Göbel kaplıcası piknik yerlerinin korkuluklarının imalatı yapıldı.
Sokak aydınlatmalarında kullanılmak üzere yaklaşık 80 adet direk yapıldı.
2011 yılında araçlarda kullanılmak üzere Akaryakıt alımı ihalesi yapıldı.
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet kamyona damper yaptırıldı.
Belediyemiz Asfalt Şantiyesinde bulunan büz makinesine ait bina tamamlanarak üretime başlanılması
sağlanmıştır.
Tavşanlıdan Yetişenler Derneğinin bahçesine kamelya yapıldı.
Park ve Bahçelerde kullanılmak üzere 40 adet bank yapıldı.
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere DMO’ya 1 adet 4CX JCB ve 1 adet 3CX JCB marka kazıcı
yükleyicinin parası yatırılıp siparişi verildi. Ayrıca İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere
DMO’ya 1 adet 5000 litre su kapasiteli seyyar merdivenli İtfaiye öncü aracının fiyatı hakkında
yazışmalar yapılmış olup cevabi yazıları beklenmektedir.
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Sayaç arıza sökme takma işi
Borçtan dolayı sökme takma
Yapılan Abone sayısı
Toplam m3
Toplam Tahakkuk
Toplam Tahsilat
Tahsilat oranı
Doğrudan teminle yapılan iş
İhale ile yapılan iş

=715 Adet
=9769 Adet
=1270
=2771134 m3
=3.977.670,02.-TL.
=3.193.465,19.-TL.
=%80,28
=184 Adet
=14 Adet

YAĞMUR SUYU

:4200 M

KANALİZASYON

:5800 M

BACA ADET

:187 ADET

MENFEZ

:435 ADET

SU HATTI

: 23000 M
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ALAÇAM SOKAK
BAŞAK SOKAK
YAĞMUR SOKAK
VİŞNE SOKAK
SELVİ SOKAK
MERAM SOKAK
SEYHAN SOKAK
ALEM SOKAK
GENÇ SOKAK
ÖZCAN SOKAK
İPEK SOKAK
DİNÇ SOKAK
CAN SOKAK
HARMAN SOKAK
SAĞLIK CADDESİ
KEMAL ZEYTİNOĞLU CADDESİ ( İLÇE TARIM MÜD. YANI )
BODUR SOKAK
ÇAKAR SOKAKİ
ETİLER CADDESİ
BAYINDIR SOKAK
CİHANGİR CADDESİ
EKREM ÖDEMİŞ BULVARI
CUMHURİYET CADDESİ (YETİŞENLER DERNEĞİ CİVARI )
ÖMER BEY MAH. PALMİYE CADDESİ
PIRLANTA SOKAK
LALE SOKAK
KOR SOKAK
FEZA CADDESİ
YUNUS EMRE CADDESİ
LİDER SOKAK
LEVENT SOKAK
EBRU SOKAK
ŞAHİN SOKAK
KAHRAMAN SOKAK
SARMAŞIK SOKAK
TAHTALI SOKAK
ZAKKUM SOKAK
FÜZE SOKAK
HOTANLI SUYU ANA HAT YENİLEME ÇALIŞMALARI
HOTANLI SUYU TALİ HAT ÇALIŞMALARI VE ÇEŞME YAPIMLARI
GÖBEL APARTLARI VE KAFETERYA SIHHİ TESİSATLARI
SUBAŞI MAH. DENİZ CAD. ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI
GÖBEL KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
PARK LARIN OTOMATİK SULAMA ÇALIŞMALARI
ADA POMPANIN İŞLEVİNİ YAPAR HALE GETİRİLMESİ
ÇUKURKÖY SPOR KULÜBÜ SIHHİ TESİSAT İŞLERİ
ETAP TOKİ’YE KANALİZASYON-YAĞMUR SUYU VE SU HATTI ÇEKİLMESİ
BELEDİYEMİZE AİT BÜTÜN İÇME SUYU DEPOLARINA OTOMATİK KLOR CİHAZI TAKILMASI
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ALAÇAM SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 40 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 36m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
BAŞAK SOKAK KANALİZASYON YAĞMUR SUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 86m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe : 87 m
Çap
: Q300 mm
Baca Ad: 3
YAĞMUR SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 102 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad:3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe : 60 m
Çap
: Q300 mm
Baca Ad: 2
VİŞNE SOKAK YAĞMUR SUYU KANALİZASYON HAT ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 102m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 60 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
SELVİ SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 69 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 64 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
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MERAM SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 70 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
SEYHAN SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 97 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
ALEM SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 151 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 7
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 72 m
Çap : Q400 mm
Baca Ad: 3
GENÇ SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 288m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 10
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 321 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 8
ÖZCAN SOKAK KANALİZSYON YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 145m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 5
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 101 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
İPEK SOKAK KANALİZASYON YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 45m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 49 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
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DİNÇ SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 39m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 87 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
CAN SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 43m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 44 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
HARMAN SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 92m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 41 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
SAĞLIK CADDESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 470m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 10
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 470m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 10
KEMAL ZEYTİNOĞLU CADDESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 80 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 80m
Çap : Q300mm
Baca Ad: 3
BODUR SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
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Mesafe: 87 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 90m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
ÇAKAR SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 116 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 5
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 124m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 5
ETİLER CADDESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 340m
Çap : Q300 mm
BAB
Baca Ad: 13
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 342m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 13
BAYINDIR SOKAKİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 147m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 7
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 186m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 7
CİHANGİR CADDESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 126m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 128m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
EKREM ÖDEMİŞ BULVARI YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 44m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 1
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CUMHURİYET CADDESİ (YETİŞENLER DERNEĞİ CİVARI) KANALİZASYON YAĞMUR SUYU
ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 156m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 309m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
ÖMER BEY MAH. PALMİYE CADDESİ YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 309m
Çap : Q800 mm
Baca Ad: 4
PIRLANTA SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 156m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 77m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2

LALE SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 96m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 251m
Çap : Q200 mm
Baca Ad: 8
KOR SOKAK KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 169m
Çap : Q300 mm BAB
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI

Mesafe: 6 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
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FEZA CADDESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 169m
Çap : Q300 mm BAB
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 60m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
YUNUS EMRE CADDESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 169m
Çap : Q300 mm BAB
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 85m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
LİDER SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 169m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 75m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
LEVENT SOKAK YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 169m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3

1-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 70m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
EBRU SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 169m
Çap : Q300 mm BAB
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 50m
Çap : Q200 mm
Baca Ad: 2
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ŞAHİN SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 169m
Çap : Q300 mm BAB
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 200m
Çap : Q400mm
Baca Ad: 3
KAHRAMAN SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HAT ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 169m
Çap : Q300 mm BAB
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 200m
Çap : Q400mm
Baca Ad: 3
SARMAŞIK SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HAT ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 169m
Çap : Q300 mm BAB
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 200m
Çap : Q400mm
Baca Ad: 3
TAHTALI SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMU SUYU HAT ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 169m
Çap : Q300 mm BAB
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 200m
Çap : Q400mm
Baca Ad: 3
ZAKKUM SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HAT ÇALIŞMALARI
1-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 169m
Çap : Q300 mm BAB
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 200m
Çap : Q400mm
Baca Ad: 3
FÜZE SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATÇALIŞMALARI
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1-KANALİZASYON
ÇALIŞMALARI
Mesafe: 169m
Çap : Q300 mm BAB
Baca Ad: 3
2-YAĞMURSUYU
ÇALIŞMALARI
Mesafe: 200m
Çap : Q400mm
Baca Ad: 3
HOTANLI SUYU ANA HAT
YENİLEME ÇALIŞMALARI
Mesafe: 17000m
Çap : Q150 mm
HOTANLI SUYU TALİ HAT
YENİLEME ÇALIŞMALARI
Mesafe: 6000m
Çap : Q75 mm
HOTANLI SUYU ÇEŞMELERİ

ADET:45
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GÖBEL APARTLARI
Göbeldeki apartların Su(SıcakSoğuk),Kanalizasyon,Kalorifer
tesisatları yaptırıldı
GÖBELDEKİ KANALİZASYON
ÇALIŞMALARI
Göbel tesislerinin kanalizasyon hat
çalışmaları yenilendi
Mesafe:150 m
Çap:Q200 mm
Baca:2

PARKLARIN OTOMATİK SULAMA ÇALIŞMALARI
3 Adet parkın otomatik olarak sulaması döşendi.
ADA POMPANI İŞLEVİNİ YAPAR HALE GETİRİLMESİ
BARAJ HAVZASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAĞINDAN
İÇME SUYU İHTİYACINI SAĞLAMAK AMACIYLA ADA POMPANIN TÜM EKİPMANLARI
YENİLENDİ.
ÇUKURKÖY SPOR KULÜBÜ SIHHİ TESİSAT ÇALIŞMALARI
ÇUKURKÖY SPOR KULÜBÜNÜN RESTORASYON ÇALIŞMALARI SIRASINDA EKSİK GÖRÜLEN SUKANALİZASYON-KALORİFER TESİSATI ÇALIŞMALARI YAPILDI.
4. ETAP TOKİ HAT ÇALIŞMALARI
4. ETAP TOKİ YE VE O CADDE ÜZERİNDEKİ EVLERE SU-KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HAT
ÇALIŞMALARI YAPILDI.
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OTOMATİK KLORLAMA CİHAZLARI
BELEDİYEMİZE AİT OLAN 9 ADET İÇME SUYUNA OTOMATİK KLORLAMA CİHAZLARI
YERLEŞTİRİLDİ.

DAHA TEMİZ,KOKUSUZ VE İÇİLEBİLİR SU TEMİNİ İÇİN
İçme suyunun kalitesini arttırmak için baraj dip savaktan su
alma yapısının yükseltilmesi çalışmasına başladık…
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
İlçemizde
19
adet
mahalle ve bu mahallelerde
yaklaşık olarak 3000 atık
Konteynırı bulunmaktadır. Yılın
12 ayı temizlik hizmetlerini
yürüten firma tarafından 9
mahalle günlük olarak , 7
mahallede ise gün aşırı olarak
konteynırlar düzenli bir şekilde
13 adet Atık toplama aracıyla
toplanmaktadır.
Belediyemiz, Bakanlar
Kurulu'nun 2006/9941 sayılı ve
04.01.2006 tarihli kararıyla
kurulan Kütahya İli Yerel
Yönetimler Katı Atık Bertaraf
Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) üyesi olmuştur. Bu kapsamda oluşturulan düzenli
depolama sahasının 2011 yılı ilk 3 aylık dönem itibariyle hizmete girmesi hedeflenmektedir.
Tavşanlı Belediyesi olarak düzenli depolama alanının ömrünün daha uzun ve sağlıklı olması
adına atıklarımızı azaltmayı hedefledik. Ambalaj atıkları için bir firmayla anlaştık ve kaynağında ayrı
toplamanın planlamasını yaparak Ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamaya başladık. Bu plan
doğrultusunda en kısa sürede geri dönüştürülebilir tüm atıkların kaynağında ayrı toplanması
projesinin başarıya ulaştıracağımıza inanıyoruz. Fakat bizim için asıl sorun ilçemiz sınırları içerisinde
çıkarılan linyit kömürünün ilçemizde fazla miktarda kullanılması ve buradan çıkan küllerin katı atık
kapsamında ilçemizdeki diğer atıklarla birlikte aynı konteynırlarla toplanmasının alışkanlık haline
geldiği ve bundan dolayı kış aylarında atık miktarının yaklaşık 2 katına çıktığını yaptığımız kantar
ölçümleriyle tespit ettik.
KÜKAB bünyesinde kurulan düzenli depolama sahasının bu küllerle doldurulmasının yaklaşık
17.000.000 Euro bedeli olan projenin ömrünü kısaltacağı ayrıca transfer istasyonuyla 50 km mesafeye
taşınacak olan kalorifer ve soba küllerinin taşıma maliyetlerini arttıracağı ve temizlik hizmeti
maliyetimizin artacağını düşünerek ilçemizdeki 3000 adet konteynırın 1400 tanesini yerlerinde
düzenleme yaparak kaldırdık. Bu aldığımız konteynırları dikkat
çekmesi amacıyla kırmızı renge boyayıp üzerine KÜL ibarelerini
yazarak organik atık konteynırları ile yan yana koyduk ve
vatandaşlarımıza birebir görüşme ve belediye anonsu yoluyla
bilgilendirme yaparak küllerin bu konteynırlara atılmasının
önemini vatandaşlarımıza anlattık. Böylece bu
uygulamada % 80 lere varan başarı sağladık. Her geçen
gün başarı grafiğimiz yükselmektedir.
Düzenli depolama alanına gönderilmeyecek olan
KÜL ve AMBALAJ atıklarının İlçemizde çıkan atık
miktarının yaklaşık % 60-65’i olduğunu varsayarsak
yaptığımız bu çalışmanın çevremize getirilerinin ne
derece önemli olduğu ortaya çıkacaktır.

Bu uygulama ile;
- Yaz aylarında oluşan Karasinek, sivrisinek gibi haşeratların konteynırlarda üremesinin engellenmesi,
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- İlçemizde konteynırlardan kaynaklanan görüntü kirliliğinin önlenmesi
- Düzenli depolama sahasının ömrünün uzatılması,
- Temizlik maliyetlerinin azaltılması,
- Çevreye karşı vatandaşlarımızın duyarlılıklarının artırılması
-Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılması hedeflenmiştir.
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel
Müdürlüğünün
05.11.2010
tarih
ve
B.18.O.ÇYG.0.04.03.145.06 / 18729 sayılı Tıbbi
Atıkların Bertarafı Genelgesi uyarınca İlçemizdeki resmi
ve özel sağlık kurum-kuruluşlarının üretmiş oldukları
tıbbi atıkların ESKİŞEHİR’ de kurulu bulunan
sterilizasyon tesisine götürülmesi ve sterilize
edilmesiyle ilgili, İNTE-ARY İş Ortaklığı ile protokol
16.12.2010 tarihinde imzalanmıştır.
İlçemizde Salı, Cuma ve cumartesi günleri
kurulan Pazaryerlerince pazarcı esnafına Poşet dağıtmak suretiyle Pazar alanlarının daha hızlı temiz
ve sağlıklı bir şekilde atıklarının toplanması hedeflenmiştir.
İlçemizde bulunan 17 adet gübre römorku kaldırılarak
ilçemizde büyükbaş hayvancılıkla iştigal eden 110 ailenin çıkarmış
olduğu gübreler ayrı bir atık toplama aracıyla evlerden alınmaya
başlanmıştır.
İlçemizin Temizlik ihalesi 3 yıllığına yapılmış olup 2011–
2012–2013 yıllarında Temizlik çalışmalarının çok daha verimli
hale getirebilmek amacıyla araçların tamamı yenilenmişidir.
Çevre bakanlığından gelen 1 adet araç ve KÜKAB' dan gelen 2
adet atık toplama aracı ve 1 adet 150 kg kapasiteli küçük süpürge
makinesi, 1 adet 2004 model 4 m3 lük süpürge makinesi ihale
kapsamında 01.01.2011 tarihi itibariyle yükleniciye teslim
edilecektir. Yükleniciden ise 2 adet tanker,1 adet 2 m3 süpürge
makinesi,5 adet atık toplama aracı, 1 adet konteynır yıkama ve
dezenfekte aracı ve 1 adet çift kabinli işçi taşıma ve kontrol
amaçlı araç istenmiştir.
Şehir merkezinde bulunan parklara ve meydanlara
konulmak üzere 100 adet çöp sepeti satın alınmış ve dağıtılmıştır.
2010 yılı içerisinde karasinek, sivrisinek, kene ve bunların larvalarıyla mücadele amacıyla;
60.000 hektar ULV uçkun ilacı,
600 hektar larvasit,
400.000 m2 çöplük ve gübrelik alanlara atılmak üzere karasinek ilacı,
20.000 m2 alanda kullanılmak üzere karasinek yemi,
400.000 m2 Keneyle mücadelede kullanılmak üzere kene ilacı satın alınmış ve kullanılmıştır.
İlçemiz sınırları içerisinde hayvancılıkla iştigal edenlerin (Tavuk ve Büyükbaş) bulunması ayrıca
bize çok yakın olan bazı belediyelerin sağlıklı ilaçlama yapamamaları nedeniyle Tavşanlı geneli ve
göbel kaplıcasında fazla miktarda karasinek ve sivrisinek problemi oluşmaktadır. İlaçlamanın daha
geniş alana yayılabilmesi ve daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla 1 adet 35 HP gücünde MİSTBLOWER
ilaçlama makinesi satın alarak, ilaçlama makinelerimizin sayısını 3 e çıkartmış bulunmaktayız.
İlçemize çevre il ve ilçelerden özellikle getirilip atılan köpekler ekiplerimiz tarafından
yakalanıp barınağımıza konulmaktadır. Bakımları yapılan yaklaşık 600 adet köpek mücavir
alanlarımızın dışına çıkartılmıştır.
Köpek toplama işi halen devam etmekte olup 2011 yılı içerisinde 300 adet köpeğin
kısırlaştırma işlemlerinin yapılması için çalışmalara başlanılmıştır.
Larva ve Kışlak mücadelemiz.devam etmektedir.
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İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Çeşitli türlerde 104 adet yangına müdahale etmiş ve yangın çeşitleri aşağıya çıkartılmıştır.
Bina Yangını (bina,ardiye,kömürlük vb)
22
Lpg Yangını
4
Oto Araç Yangını
8
Baca Yangını
15
Arazi Yangını (tarla,orman,çöp)
55
TOPLAM
104
KANALİZASYON : Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle tıkalı 248 adet kanalizasyona tazyikli su
basarak faal duruma getirilmiştir.
VİDANJÖR : Bu tarihler arasında 53 adet foseptik kuyusu temizlenerek faal duruma getirilmiştir.
BACA TEMİZLİĞİ : Bu tarihler arasında 19 adet baca temizlenerek faal duruma getirilmiştir.
CENAZE TAŞIMA : Bu tarihler arasında 167 adet cenaze taşıma işlemi yapılmıştır.
SU ÇEKME : Bu tarihler arasında 80 adet su çekme işlemi motopomplar tarafından yapılmıştır.
FATİH ARASÖZ İLE ÇALIŞMA : Bu tarihler arasında fatih arasöz ile 95 defa çalışılmıştır.
PANKART ASMA : Bu tarihler arasında 160 adet pankart asılıp indirilmiştir.
KİLİTLİ KAPI AÇMA : Bu tarihler arasında 27 adet kapalı kapı açılmıştır.
TRAFİK KAZASI: Bu tarihler arasında 8 adet trafik kazasına müdahale edilmiştir.
TATBİKAT : Bu tarihler arasında 4 adet yangın tatbikat ve eğitimi yapılmıştır.
SU TAŞIMA VE SULAMA.Bu tarihler arasında 255 arasöz su harcaması yapılmıştır.
KURTARMA: Bu tarihler arasında 15 sefer çeşitli kurtarma işlemi yapılmıştır.
Bu zaman zarfında yapılan tali hizmetlerden toplam 13.126 (on üç bin yüz yirmi altı ) TL ücret
alınmıştır.
İNTİHARA TEŞEBBÜS:4
TEDBİR AMAÇLI BEKLEME:4
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BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemizin Bilişim sistemleri, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Müdürlüğümüz, Belediyemizin bilgisayar otomasyonunu ve paket programlarının verimli çalışmasını
sağlamak, bilgi işlem konusunda birimler arasında koordinasyon çalışmaları yürütmek, bilgisayar
teknolojisini takip ederek belediyemizin otomasyon gelişimini ve hizmetini kesintisiz yerine getirme
çalışmalarını sürdürmektedir.
Bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaş imkanlardan yararlanmak amacıyla yeni teknolojileri takip
ederek, belediye personelimizin kullanımına sunarak, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı bir hizmet
verilmesini gerçekleştirmekteyiz. Belediyemizde mevcut bilgisayarda kurulmuş olan programların
bakım ve güncelleştirmelerini yapmak / yaptırmak, dış tehlikelere karşı güvenlik önlemlerinin
alınması, İnternet ve network ağı fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalışması, tüm bilgisayar, yazıcı ve
yan donanımlarının tamir ve bakımları müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Resmi web sitemizin
tasarımını yapmak programlamak ve güncel tutularak günlük hizmetinin yerine getirilmesi yine
tarafımızca yapılmaktadır.
1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:
AMAÇ: Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinde etkinlik-verimlilik ve kalite artışının sağlanması için bilişim
teknolojilerinden optimum yararlanmak.
POLİTİKALAR:
1- Kent bilgi sisteminin kurulması
2- Yönetim bilgi sisteminin kurulması
3- Etkin kullanımın temini
4- E-belediyeciliğin kurulması
I-GENEL BİLGİLER
Yetki, Görev ve Sorumluluklar.
Bilgi İşlem Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yürütür.
A-DONANIM ve TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ
Belediyemizin iç ve dış birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuş olan programların bakım ve
program güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak,
Bilgisayar Donanım ve yan ürünlerinin bakımını yaparak, faal halde bulundurmak, satın alma yoluyla
alımı yapılan malzemelerin, bakım-onarım ve eğitimi ile ilgili konuları, yetkili olan firmalara yaptırmak,
Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesini sağlamak, eğer garantisi devam
ediyorsa garantisi kapsamında arızanın giderilmesini sağlamaktan ve bununla ilgili tüm işlemlerden
sorumludur,
Virüs ya da trojandan kaynaklanan arıza sebebiyle gerekiyorsa bilgisayara sistemi yeniden yükler.
Eğer ulaşılabiliyorsa verilerin kontrolü, güvenliği ve gizliliğinden sorumludur,
Serverlerin ve bilgisayar ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli güvenli ve çalışır halde
tutulmasını sağlar. iletişim arızasının dış birimlerle ilgili olduğu durumlarda kuruma gerekli müracaatı
gecikmeden yapar ve takip eder,
Bilgi iletişimi ve bilginin işlenmesi, planlanması, tasarımı, süreç kontrolü ve üretime yönelik bilgisayar
ve bilgisayara dayalı sistemlerin temel ilkeleri ve kullanıma yönelik yöntemleri araştırmak; veri
yapıları ve veri tabanları, algoritmalar ile bilgisayar donanım bakımını yapmak,
Bilgisayarların tüm işlevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları arasındaki bağlantıları
kurmaya yarayan yazılımların, tasarımını yapmak, yazmak ve güncelleştirmek,
Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, gelişen bilişim teknolojileri
doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek mevcut olan donanım ve yazılımı
güncelleştirmek ya da gerektiğinde yenisini satın almak,
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İç ve dış birimlere ait bilgisayarların veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek,
kurmak ve yürütmek,
Yine iç ve dış birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleşme sistemi ile birimler arası dosya paylaşma
ve bilgi alışverişi imkanının sağlanması,
Bilgisayar, çevresel donanım, ilgili yöntem ve yazılımlar ile bunların gelişmesine katkıda bulunmak ve
potansiyelini arttırmak
Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görüşmeler yolu ile
bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek, maliyet ve fayda analizlerini hazırlamak,
Yeni hizmet birimleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin gerek yazılım gerek donanım
ihtiyaçlarını temin etmek,
Doğru ve güvenli veri sağlamak için veri tabanı işletim sistemleri ile veri sözlüğünün sürekliliğini
sağlamak,
Tüm kayıtları günlük yedekleme işlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak,
Üst yönetim ve müdürlerin hazırlamış oldukları ihtiyaç program taslaklarının, programsal altyapısını
sağlayarak ilgili birimlerce raporların üretilmesini sağlamak
Seminer ve eğitim organizasyonuna gerekli malzemeyi temin etmek,
B-YAZILIM DESTEK HİZMETLERİ
Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalışmalarını yönlendirmek,
nezaret etmek, denetim altında tutmak,
Belediyede kullanılan tüm yazılımların yerel ve uzak ağlarda veri entegrasyonunu sağlayacak
hizmetleri yapmak ya da yetkili firmalara yaptırmak,
Otomasyon yazılım programımızla ilgili birimlerden gelen talepleri değerlendirmek, yeni bir modül
isteniyorsa yazar ya da ilgili firmaya yazdırmak.
Otomasyon Sisteminde, paket programlarda gerekli kullanıcı tanımı ve yetki ayarlarını yapmak. Her
kullanıcıya şifre vererek şifrelerin gizliliği sağlamak.
Uygulama ya da kanunda değişikliklerinden dolayı programların çalışmasında gerekli değişikler
yapılması gerekiyorsa yapmak ya da ilgili firmaya yaptırmak.
Kusurlu iş ve işlemleri tespit etmek ve düzeltilmesini sağlamak
İşlenen bilgileri bilgisayarda teste tabi tutarak hata kaynaklarını bulmak ve düzeltilmesini sağlamak.
Otomasyon yazılımında meydana gelen arızaları gidermek ya da yetkili firmanın gidermesini
sağlamak,
İhtiyaç doğrultusunda yeni yazılımlar için analiz yapmak ve yeni yazılımlar üretmek ya da yetkili olan
firmalara ürettirmek. Kurulan bu yazılımların işlev testlerini yapmak.
Birimlerin ihtiyacı olan programları tespit etmek. Sistemimizde mevcut ise kurulumu yapmak, yok ise
ilgili şartname hazırlayarak alımını gerçekleştirmek ve programları kullanıma hazır hale getirerek
programın muhafazasını sağlanmak amacıyla yedekte tutmak
Bilgisayarda bulunan verilerin gizliliği ve güvenliğini korumak.
Belediyemizde gerçekleşen işlemlerin günlük, haftalık ve aylık olmak üzere periyodik olarak yedek
almak ve muhafazasını sağlamak.
Programlara ait lisansların muhafazasını yapmak,
Bilgisayar veya iletişim teçhizatları gibi elektronik aygıt, sistem, motor ve teçhizatlar konusunda
danışmanlık hizmetleri vermek,
Üretim veya montaj yöntemleri, malzemeleri ve kalite standartlarını belirlemek, elektronik veya
iletişim ürünleri ile sistemlerinin üretimini ya da montajını yönetmek;
Mevzuat programlarının günlük güncelleştirilmesini yaparak, değişen güncel bilgilere en kısa sürede
sahip olunması ve kullanıcılara zaman kazandırılmasını sağlamak
İlgili personele programın kullanımı doğrultusunda eğitim verilmesini sağlamak.
Elektronik posta sistemlerini yönetmek
Tavşanlı Belediyesi’nin Resmi WEB sayfasının www.tavsanli.bel.tr’ nin sürekli güncel tutulmasını
sağlamak,
Elektronik Belediyecilik sistemini aktif tutmak.
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Belediyemiz tarafından mükelleflere yapılacak duyurular ile haber, faaliyet vb. bilgileri ilgili birimlerin
verdiği bilgiler doğrultusunda web sitemizde ilan edilmesini sağlama
C-BÜRO HİZMETLERİ
1-Belediye müdürlüklerinin ihtiyaç envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, teçhizat ve
malzeme ihtiyacını belirlemek,
2-Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli bölümlerle hiyerarşik düzen ve Bilgi işlem Hizmetleri sistemi içinde
işbirliği yapmak,
3-Başka kuruluşlardan alınacak bilgi işlem evraklarını düzenlemek, kontrol altında tutmak,
4-Birimin ihtiyacı olan kırtasiye vb. büro malzemelerini temin etmek ve gereksiz kullanımı önlemek,
5-Birimlerden gelen talepleri almak ve ilgili personele devretmek,
6-Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek
her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
7-Vatandaşları ilgilendiren Bilgi İşlem hizmetlerini yürütmek,
FİZİKİ YAPI
Bilgi İşlem Müdürlüğünün 1 adet sistem odası 1 adet teknik servis odası ile 1 adet çalışma odası
mevcuttur.
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR VE ARAÇLAR :
Belediyemiz birimleri Olgu Belediye otomasyon programı ile entegre bir şekilde çalışmalarına devam
etmektedir.

ELEKTRİK SERVİSİ
Göbel kaplıcasına kamera sistemi kuruldu.
Tunçbilek cad. çevre yoluna kadar refüj için boru döşendi.
Göbel apart dairelerin iç elektrikleri yapıldı.
Ömerbey pompanın kumanda panosu yenilendi.
Beyköy spor kulübünün elektrik tesisatı yenilendi.
Askerlik Şubesi ve Yavuz Selim altı kavşaklara sinyalizasyon yapıldı.
Fırın ve aşevinin yeni binalara elektrik tesisatı yapıldı.
Göbel kaplıcası kafetaryanın elektrik tesisatı yapıldı.
Müzeye kamera montajı yapıldı.
Çardaklı gasilhane ve düğün salonu elektrik tesisatı yapıldı.
Şantiyede yıkılacak binanın büz ve parke makinesinin motorları tesisatı söküldü.
Karakova geri dönüşüm binasına direk dikilip kablosu çekildi.
Makine ikmal garajda aydınlatma direği yenilenip lambaları bağlandı.
Belediyemizce yapılan Bağlık mah. Binanın komple elektrik tesisatı yapıldı.
Büz parke taşı makinesinin elektrik ve motor ve kumanda panosunun tesisatları yapıldı.
şehir içinde değişen büfelerin elektrik tesisatları ve kabloları çekildi.
Bütün su depolarına klorlama cihazı bağlandı.
Yol genişletme çalışması nedeniyle Tedaş direkleri ve kolon hat çalışması yapıldı.
Göbel kaplıcasında apart dairelerin çevre aydınlatması için kablo döşendi.
Parklardaki ve su pompalarındaki pano arızalarına bakıldı.
Murat gazi parkının aydınlatma direklerin kablo çekilip yenilendi.
Tır garajına kule direği dikilip kabloları çekilip lambaları bağlandı.
Çukurköy spor kulübü elektrik tesisatı yeni yapıldı.
Muratgazi parkı kavşağına sinyalizasyon borusu döşendi.
Çevre yolu refüj sulaması için motor ve elektrik tesisatı yapıldı.
Hotanlı cad. çevre yolu cad. ufuk cad. seyir kulesi karaca sokak mülayim tepe önü ,GLİ önü etiler
sokakta refüj aydınlatması kabloları çekilip direk montajı yapıldı lambalar bağlandı.
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Sağlık cad. murat gazi önü refüj eski SSK önü orta refüj Cuma pazarı refüj yeşil cami civarı orta refüj
aydınlatması için kabloları çekildi .
Kanal boyu dükkanların tesisatı toplandı.
İşyerlerin makine bilumum el aletlerinin arıza bakımı yapıldı.
İşyerlerin elektrik ve aydınlatma arızalarına bakıldı.
Hoparlör arızalarına bakıldı.
Çukurköy ve şehir içindeki parkların elektrik lamba arızalarına bakıldı.
Yeni yapılan parklara aydınlatma direkleri bağlandı.
Daire içi diğer telefon hat ve telefon arızalarına bakıldı.
Bayramlar ve okulların ve diğer etkinlikler için seslendirme kuruldu .
Sepetli araç ile diğer birimlere ve diğer görevlendirmelere çalışma yapıldı.
Şehir içinde çalışmalar sırasında koparılan kablo ve arızadan dolayı elektrik çalışması yapıldı.
Belediyeye ait diğer hizmet çalışmalarında çalışma yapıldı.
Belediyemiz Bilgisayar donanım ve kablolama çalışmaları yapıldı.
Büz şantiyesinde elektrik ve iç aydınlatma tesisatı yenilendi.
Sağlık cad. baş tarafına trafik ışıkları yapıldı.
Beyköy mah. Altına yapılan tır garajın aydınlatma ve kamera sistemi yapıldı.
Kemalzeytinoğlu cad. eski fırının olduğu yere yapılan dükkanların iç tesisatı ve çevre aydınlatma
tesisatı yapıldı.
Halı saha projektör arızaları yapıldı.
Doç.Dr. M.Kalemli Devlet Hastanesi b.blok yanında yapılan saat kulesinin beton borusu atıldı.
Ziraat odası akıncılar girişi yol kenarı aydınlatmaları yapıldı.
Şehrimizde bulunan sinyalizasyon kavşakların kaymakamlığın isteği ile değişikler yapıldı.
Yetişenler parkının bahçe aydınlatması yenilendi.
Belediye binasında değişiklik yapılan odaların elektrik telefon ve bilgisayar hatları çekildi.
Şehrimizde bazı sokaklarda fen işlerinin çalışma yaptığı yollarda engel olan Tedaş direklerin yerleri
değiştirildi.
Çevre yolu kenarı aydınlatma direk ve lamba montajı yapıldı.
Başkanlığın bilgisi dahilinde seslendirme çalışması yapıldı.
Sepetli araç ile diğer işyerlerinde çalışma yapıldı.
BL.meclis salonuna kamera projeksiyon montajı yapıldı. İnternet ve kamera hat kablosu çekildi.
Belediyenin çalışmaları ve kiralanan dükkanları abone işleri yapıldı.
Göbel kaplıcası ve su pompaların motor ve elektrik arızaları giderildi.
Belediyemize ait işyerlerin aydınlatma ve elektrik arızaları giderildi.
Çukur mahallesinde belediyemize ait düğün salonu ve işyerlerinin aydınlatma ve elektrik arızaları
giderildi.
Belediye meydanı ve caddelerdeki aydınlatma direklerinin arızaları giderildi.
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TAGTAŞ A.Ş.
2010 yılı şirketimiz faaliyetlerini kıt kaynaklarımızın olumlu bir şekilde kullanarak, Belediyenin
hızlı çalışma temposuna paralel olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Şirketimiz mal ve hizmet bölgemiz
taranarak en kaliteli ve fiyatları değerlendirilerek yapılmıştır.
Belediyemizin hizmet alım işlemleri yasal mevzuat ve kaliteli hizmet değerlemesi ile yerine getirmenin
haklı gururunu sizlerle paylaşmak isteriz. 2010 yılında Belediyenin birçok hizmet ihale işini başarıyla
tamamladık. Amacımız Tavşanlı’nın hak ettiği iyi hizmeti şirket olarak yardımcı olmak için
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çerçevede belediyemiz şantiyesinde 1000 metrekare kapalı alan
olmak üzere beton boru büz ek parçaları ile beton parke ve bordür imalatı için fabrika inşa
ettik.Belediyemizin ve bölgemizin altyapı ihtiyacına cevap verecek kapasiteye sahibiz .Altyapı
elemanlarının günümüzde maliyetinin öneminin dikkate alındığında tesisimizin önemi daha da
artmaktadır. Çevremizdeki iştigal konumuzla ilgili kamu kuruluşlarının ihaleleri dikkatle izlenip bize
uygun olanlarına teklif verilmiştir. Bu teklifler ülkemizde olduğu gibi ilçemiz de hat safhaya ulaşmış
istihdam sorununa bir nebze olsun çözüm bulma düşüncesindeyiz. Ekmek fabrikamızda kaliteli ekmek
ve hizmet sunmak amacıyla gayretli bir çalışma içerisindeyiz.Ekmek üretimimizde bize yardımcı olan
fabrikalarımıza şükranlarımızı sunarız.
Yine bayiliğini yaptığımız GLİ kömür bayiliği ile kömür satışlarımız devam etmektedir.
2010 yılı faaliyetlerimizi kısaca özetlediğimiz gibi başarılı bir yıl geçirdik. Bundan sonraki dönemlerde
de ilçemiz için hayırlı yatırımlara ve hizmetlere devam edeceğimizi ve bize destek olan herkese en
içten duygularla saygılarımızı sunarız.
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KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Üstünlükler
1‐İlçemizin Alt Yapısının büyük ölçüde bitmiş olması.
2‐Yönetimimizde katılımcı anlayış.
3‐Kurumumuzun mali durumunun iyi Olması.
4‐Belediyemizin borcunun bulunmaması.
5‐Kaplıca Turizmine yapılan yatırımlar.
6‐İlçemizin Çeşitli Platformlarda yeterince tanıtılması.
7‐Stratejik planlama sürecinin başlamış olması.
8‐Kent içi özel ulaşım ağının oluşturulması.
9‐İlçemizin yatırım teşvik kapsamında bulunması.
10‐Kent Bilgi(CBS‐NBS) sistemimizin bitirilmiş olması.
11‐Hizmet araçlarımızın yeterli olması.
12‐Katı atık tesisinin yapımına devam edilmesi.
13‐Bölgemizde sayılı halk pazarlarımızın olması.
14‐Belediyemizin fiziki alt yapısı durumunun iyi olması.
15‐Norm kadro çalışmalarının bitirilmiş olması.

Zayıflıklar
1‐ Şehir içi otopark sorunu.
2‐ Nitelikli personel eksikliği.
3‐Hizmet içi eğitim yetersizliği.
4‐Oto galerilerinin şehir içinde bulunması.
5‐Kurum içi bilgi iletişim sistemlerinin yetersiz olması.
6‐İstihdam alanlarının yetersizliği.
7‐Çarpık kentleşme.
8‐Hava kirliliği.
9‐İlçemizin bağlantı noktası.
10‐Hizmet araçlarımızın modellerinin düşük olması.
Tavşanlı Belediyesi olarak göreve geldiğimiz süreç itibariyle Tavşanlının her boyutta çehresini
değiştirmek ve bu şehirde yaşayanların sorunlarını geçici değil kalıcı olarak ortadan kaldırmak için
çalışmalarımız devam etmektedir.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki
harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim (Tavşanlı -01.04.2011)

Mustafa GÜLER
Şehir Plancısı
Belediye Başkanı

97

