
 

–



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHMET ACAR 

KOCAALİ BELEDİYE BAŞKANI 



 

 

SUNUŞ 

Göreve gelişimizin 12. yılı bundan tam 12 yıl önce sizin verdiğiniz yetkiyle bismillah demiş 

ve yolculuğumuza başlamıştık. Allah nasip etti, siz desteklediniz, o günden beri hiç ayrılmadık. 

Beraberliğimiz güçlenerek devam ediyor. Bize verdiğiniz emanetin sorumluluğunu ilk günkü 

heyecanla ve bilinçle taşıma gayreti içindeyiz. 

 Geçen 12 yılda Kocaali daha farklı oldu, olmaya da devam ediyor. Köklü sorunları çözüme 

kavuşturduk. Bunları yaparken de bize inandınız güvendiniz bizde sizin güveninizi yere 

düşürmemek için gece gündüz çalıştık. Gönüller kazanmak yeni gönülleri yapmaksa en önemli 

önceliğimiz oldu. Her vesileyle gönül bağımızı güçlendirdik sevgimizi derinleştirdik  

2019 da yaşadığımız sel felaketinin izlerini silmeye çalışırken bu kez de tüm dünyayı etkisini altına 

alan salgın hastalık korona virüsle mücadele dönemine girildi. Malumunuz dünya 1929 ekonomi 

buhranı sonrası yaşadığı en keskin iktisadi ve sos yo-politik kırılmalardan birini yaşamaktadır ve 

biz buna şahitlik etmekteyiz.  

Devletimizin hazırladığı destek programları esnafımız çalışanlarımızın için bir nebze de olsa nefes 

almalarına yardımcı olmuştur. Dünya da hiçbir ülke ve devlet yoktur ki pandemiden etkilenmemiş 

olsun, belediye olarak hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan vatandaşlarımızla el birliği yaparak 

salgın dönemini en az hasarla atlatmaya çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. 

Kırsal ve Merkez mahallerimizde zemin çalışması belediyemizce yapılan, Sakarya Büyükşehir 

Belediyesi ile birlikte toplamda 48.250.ton sıcak asfalt yol yapımını gerçekleştirdik. 

Vatandaş belediye iş birliğinde 2880m³ beton, 6.484 km stabilize yola beton çalışması yaptık. 

3800 m dere ıslah çalışması,5000 m² parke tamiri, 755 mt “V” kanal çalışması yapılmıştır. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen, Belediyemiz tarafından arsası tahsis 

edilen, “Kocaali Gasilhane ve Taziye Evi projesi” hayırsever destekleri ile organize edilmiş ve 

tamamlanmıştır. 

Kuzey Bölgesinin en büyük Barınağı “Kocaali Belediyesi Sevimli Dostlar Bakım Evi ve 

Rehabilitasyon Merkezi” 5000m² alan üzerinde içinde; bakım odaları, ameliyathane, meyve 

bahçeleri ve idari binanın olduğu barınağı hizmete açtık.  

Kültürel etkinlikler kapsamında “Kavlağan Altı Hikâyeleri” adı altında ilçemizde herkesin sevdiği 

saygı duyduğu isimleri kayıt altına almak için e-kayıt çalışması başlattık.  

65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza salgın döneminde kolonya ve maske dağıtımı yaptık. 



 

 

Elleri öpülesi Annelerimizi unutmadık, Anneler gününü korana virüs tedbirleri kapsamında ziyaret 

ederek kolonya ve maske hediye ettik. 

15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kocaali kaymakamlığı ile birlikte zafer meydanında 

kutlandı. 

Çam dağı Kamp ve Karavan alanı proje çalışması başlatıldı. 

Sakarya Büyükşehir, Kocaali Kaymakamlığı Kocaali Belediyesi ve Marka ile Maden deresi 

oryantiring parkur çalışması başlatıldı. 

Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Belediyemizin güçlü destekleriyle Eğitim Öğretime açıldı.  

İlçemizde Avrupa hareketlilik kapsamında Bisiklet turu düzenlendi. 

Şair Bahaettin KARAKOÇ için Bahçem Park’ta anma etkinliği düzenlendi.  

Büyükşehir belediyesi yaz etkinliği kapsamında ilçemizde merkez plajda korana virüs tedbirleri 

kapsamında çocuk etkinlikleri, animasyon gösterisi ve açık hava sineması düzenledi. 

“Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde” Dünyanın en prestijli organizasyonlardan biri olan 2020 Dağ 

bisikleti şampiyonasına ev sahipliğinde Sakarya da Expo 2020 fuar alanında standımızda coğrafi 

işaretini aldığımız, tescil için çalışmalar da sona geldiğimiz “Kocaali Çam dağı Kestane balı 

Kocaali Fındığı ve Kocaali Cennet hurma kurusu” ürünlerinin tanıtımını yapıldı. 

Her başarı yeni sorumluluklar yüklüyor omuzlarımıza bizde sorumluluklarımızın farkındayız. Şimdi 

yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Yeni hedeflerimizi gerçekleştirmek için, dün 

olduğu gibi bugünde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. 

 Kocaali’nin gelecek hedeflerini birlikte gerçekleştireceğiz. 

 

Sevgi ve Saygılarımla… 

 

         AHMET ACAR 

             BELEDİYE BAŞKANI 
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1. GENEL BİLGİLER 

1.1.MİSYON – VİZYON  

Misyon Sakarya’nın tarihi, kültürü ve ekonomisiyle bütünleşmiş, sahip olduğu zenginlik ve 

değerleri yaşayan, her birimizin yaşamaktan mutluluk duyduğu yenilenen ve gelişen bir Kocaali  

Vizyon Kocaali’de yaşayanların tüm kentsel ihtiyaçlarının karşılandığı örnek bir ilçe olarak, 

markalaşmış belediyecilik anlayışımızı geliştirerek sürdürmek.  

1.2.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. ve 15. maddeleri, Belediyenin görev, yetki ve 

sorumluluklarını aşağıdaki gibi belirlemiştir. 

 

 Belediyenin görev ve sorumlulukları Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;  

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve 

çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi 

trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve 

tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanun’un 75. maddesinin son 

fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı 

oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile 

Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); 

sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 

hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 

12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, 

kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve 

hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.1  

b) (…)2 Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya 

yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü 

tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat 

varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin 

korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları 

aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) 

Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine 

ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, 



 

 

yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, 

teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı 

yapabilir 

----------------------------------------------------------------- 

.3 1 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un 120. maddesiyle, bu bentte yer alan , “gençlik ve spor” ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve 

yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanun’un 75. maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları 

birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul 

binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)” ibaresi eklenmiştir. 2 Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Okul 

öncesi eğitim kurumları açabilir;” ifadesi Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 3 

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir” ibaresi eklenmiştir.  

 

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla 

yapacakları nakdî yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde 

yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı kararı 

ile. ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, 

vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 

yöntemler uygulanır.4 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. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava 

ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanun’un kapsamı dışındadır.  

 

 

1.3. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları  

• 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 ayni hak tesis etmek. 

• Borç almak, bağış kabul etmek.  

• Toptancı ve perakendeci halleri, 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.  

• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar 

vermek.  

• Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 

denetlemek.  

-------------------------------------------- 

4 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.  

• 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.  

• Gayrisıhhi 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.  



 

 

• Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 

Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre 

kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı 

estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer 

seçim belgesi vermek.  

• (Bent 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı Kanun ile 

eklenmiştir) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare 

tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili 

teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş 

muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.  

(Fıkra 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı Kanun ile eklenmiştir) (s) bendi uyarınca 

asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, 

yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, 

komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.  

• bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde 

verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim 

belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.  

• 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 taşınmaz tahsis edebilir.(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı 

idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. (1)  

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 Kanunu’nun 75. 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.  

(Fıkra 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile eklenmiştir) İcra dairesince haciz kararı 

alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan 

edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GENEL BİLGİLER 

Misyon ve Vizyon  

Misyonumuz 

Belediyecilikte örnek ve öncü, insanı esas alan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışına sahip, üst 

yönetimi, personeli ve halkı ile bir bütün halinde, Kocaalililerin modern bir şehirde yaşaması için 

gerekli kamu hizmetlerini, etkin, kesintisiz, güler yüzlü, geleneklerinden kopmadan, katılımcı, adil 

ve kaliteli olarak yürütmektir. 

Vizyonumuz 

‘Her şey insan içindir anlayışından hareketle, adalet, dürüstlük, katılımcılık, sorumluluk, saydamlık, 

çerçevesinde Kocaalili hemşehrilerimize hizmet sunmak. İlçemizi, herkesin içinde yaşamaktan 

huzur duyduğu halkımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Kocaali belediyesi, Kocaali halkının 

belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu 

çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. 

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

• Yetkisini 5393 sayılı kanunun, bu kanun doğrultusunda çıkarılan tüzük ve 

Yönetmeliklerden alan, kanunda sayılan görev, yetki ve sorumluluğunu en iyi şekilde yerine 

getirirken, Belediyenin kapısından giren her vatandaşa güven veren, 

• Hizmet sunduğu vatandaşların asla dinine, ırkına, cinsiyetine, ekonomik ve sosyal durumuna göre 

değerlendirmeyen, 

• Yetkisinde olan emaneti en iyi şekilde değerlendiren ve adil bir hizmet anlayışının 

Sürdürülebilirliğini sağlayarak onu her vatandaşın hizmetine adaletli olarak en kısa yoldan, en kısa 

zamanda sunmak. 

C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

1-Fiziki Yapı ve Coğrafi Yapı       

İlçe, doğusu ve batısı dar vadilerle kesilen ve Karadeniz’e eğimli bir bölgede kurulmuştur. Kuzeyde 

Karadeniz’den başlayan eğim, güneyde Çamdağı’nın zirvesindeki Fındık tepe’de 900 metreye 

ulaşır. Doğu sınırını belirleyen Melen Çayı ve batı sınırını oluşturan Maden Deresi arasında yer alan 

ilçenin yüzölçümü 315 kilometre kare olup, denizden yüksekliği 20 metredir. Doğuda Akçakoca ve 

Cumayeri, Güneyde Hendek, Batıda Karasu ilçesi ve Kuzeyde Karadeniz ile tamamı kumsal olan 

bir kıyı şeridi ile tamamlanmıştır. İlçe merkezi, kıyıdan 2 km içeride kurulmuş olup yerleşim son 

yıllarda denize doğru gelişim göstermektedir. İlçenin çevre ilçe ve belli merkezlere uzaklığı; 

Akçakoca’ya 25 km, Hendek’e 35 km, Karasu’ya 15 km, Adapazarı’na 70 km, İstanbul’a 178 km 

ve Ankara’ya 300 km’ dir İlçe yüzölçümünün %25’i (55.8 km2) orman alanı ile kaplı olup ağırlıklı 

olarak çam, çınar, kayın, ıhlamur, kestane ve kızılağaç türleri mevcuttur. 

Turizmin parlayan yıldızı Kocaali yakın zamanda modern konutlara ve tatil sitelerine kavuşmuştur. 

İlçenin doğal dokusunu bozmadan inşaa edilen konutlar özellikle sakin bir mekan arayanlar için 



 

 

ideal. Modern, tek veya iki katlı konutlar, siteler yaz tatili gibi sınırlı zamanların dışına çıkıp, uzun 

süreli dinlenmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. İlçemiz Kocaali de 36 mahalle bulunmaktadır. 

 

KOCAALİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ 

1- Zeki KANBUR   AK Parti 

2- Mehmet ŞANLI    AK Parti 

3- Enver ÇELİK                       AK Parti 

4- Emre YILMAZ               AK Parti 

5- Sevgi SERDAR   AK Parti 

6- Cafer ERİŞ             AK Parti 

7- Abdulhamit BAĞ                  AK Parti 

8- Mehmet ALEMDAR    AK Parti 

9- Ahmet AYGIN   AK Parti 

10-  Batıkan Zorbey TURGUT  MHP        

11-  Serdar GÜL    MHP 

12- Rıdvan ÖNER    CHP 

13- Özcan Gündoğdu   İYİ Parti 

14- Ayhan ÇETİNKAYA   CHP 

15- Hasan Ali KULAÇ   İYİ Parti       

 



 

 

KOCAALİ BELEDİYESİ KOMİSYON ÜYELERİ   

 

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ 

Sevgi SERDAR 

Mehmet ŞANLI 

 

MECLİS DİVAN KATİBİ 

Emre YILMAZ  (ASİL)           Zeki KANBUR   (YEDEK) 

Mehmet ALEMDAR    (ASİL)          Cafer ERİŞ    (YEDEK) 

 

BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ 

Zeki KANBUR 

Batıkan Zorbey TURGUT 

 

 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU 

Abdulhamit BAĞ 

Cafer ERİŞ 

Batıkan Zorbey TURGUT 

Sevgi SERDAR 

Rıdvan ÖNER 

 

 İMAR VE PLANLAMA KOMİSYONU 

Enver ÇELİK 

Mehmet ALEMDAR 

Ahmet AYGIN 

Serdar GÜL 

Hasan Ali KULAÇ 

 

DENETİM KOMİSYONU 

Sevgi SERDAR 

Abdulhamit BAĞ 

Serdar GÜL 



 

 

ÇEVRE KORUMA KOMİSYONU 

Sevgi SERDAR 

Emre YILMAZ 

Enver ÇELİK 

Serdar GÜL 

Rıdvan ÖNER 

 

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

Emre YILMAZ 

Enver ÇELİK 

Mehmet ALEMDAR 

Serdar GÜL 

Ayhan ÇETİNKAYA 

 



 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 GÖREV TANIMI: 

Temel olarak Başkanlık, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Sekretaryası ile Belediyenin temel 

evrak işlerini, personel işlerini yürütmektedir.  

Müdürlükte görevli personelin disiplin ve çalışma düzenini sağlayarak İta Amirine sunar. Belediye 

Encümen Üyesi olarak tabii üye olarak toplantılara iştirak eder ve alınan kararlarda 1 oyu vardır. 

Başkanlık emirlerini genelge ve bildirilerle bütün birimlere dağıtım planı gereğince duyurmakla 

görevlidir. İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere Başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun şekilde 

zamanında yapılmasını sağlayarak bunun için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak.  

Belediyenin en önemli organı olan Belediye Meclisinin olağan toplantılarının sağlıklı ve düzenli bir 

şekilde toplanmasını sağlamak,  

 Belediye Encümeninin düzenli bir biçimde yapılmasını ve alınan kararlar ile tutulan zabıtların 

yazımı ve dağıtımını gerçekleştirip ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.  

  

Kocaali Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün çalışmaları;  

 1-Meclis-Encümen,  

 2-Genel-Giden Evrak Takibi, 

 3-Personel işleri  

 4-Evlendirme Memurluğu olarak dört farklı noktada dağılmaktadır. 

 GÖREVLİ PERSONEL: 

Belediyemizin Yazı işleri Müdürlüğünde Yazı İşleri Müdürü V. İsmail ELİK, Memur Sezar 

KAPAR ve Memur Gökhan KESKİN ile birlikte görev yapmaktadır. Yazı İşleri Müdürü V. İsmail 

ELİK emekli olduğundan, Yazı İşleri Müdürü kadrosuna tedviren eylül ayı itibari ile Gökhan 

KESKİN yetkilendirilmiştir. 

  



 

 

MECLİS TOPLANTISI 

GÖREV TANIMI:  

Meclis Kalemi, Kocaali Belediyesi’nin karar organı olan, Belediye Meclisinin sekreterya görevini 

yerine getirmiştir.  

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu uyarınca, Başkan tarafından meclise havale edilen önergeler önce 

kayda alınır. Meclise sunulmak üzere gündem yapılır. Toplantı gündemleri kanun gereği, süresi 

içerisinde meclis üyelerinin adreslerine ulaştırılmış, gerekli ilanları da yapılmıştır. Mecliste 

görüşülüp, oylanan önergeler karar ise ilgili birime, komisyona havale edilmiş ise ihtisas 

Komisyonlarına, incelenmesi gerekiyorsa ilgili komisyona havale edilir. Komisyonda incelenen 

dosya tekrar meclise sunulur. Kabul ya da Red şeklindeki meclis kararı hangi  birimden gelmişse o 

birime gönderilir. 

 

2020 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTILARININ  

AYLIK VE BİRİMLERE GÖRE KARAR DAĞILIMI 
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Yazı İşleri 

Müdürlüğü 
4 2       5         1   12 

Fen İşleri 

Müdürlüğü 
5 3 4     7 6     14 17 17 73 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
2   2     1 4 8   4     21 

106 11 5 6     13 10 8   18 18 17 106 

 

 



 

 

ENCÜMEN KARARI: 

GÖREV TANIMI: 

Kocaali Belediye Encümeni, 5393 sayılı Kanun gereğince Belediye Başkanı Başkanlığında, Yazı 

İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve 2 adet seçilmiş encümen üyesi toplam 5 kişiden oluşur. 

Kocaali Belediye Encümeni Cuma günleri saat : 14:00 ‘de mutad olarak toplanmaktadır. 

5393 sayılı Kanun gereği, Başkanlık Makamınca Encümen gündemine girmek üzere havale edilen 

evrak düzenli bir şekilde gündeme alınır ve karara bağlanır. Kararlar zaman kaybına sebebiyet 

vermeden yazılmış ve gereği için ilgili servislere gönderilmiştir. Kararları ilgili birimlere ve 

vatandaşlara gönderilmesi gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz ile ilgili kiralama ve satış ihaleleri 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince yapılmaktadır. İhale İlanı hazırlanıp Basın İlan Kurumu 

aracılığı ile gazetelerde ilan edilir. 



 

 

 

2020 DÖNEMİ ENCÜMEN TOPLANTILARININ  

AYLIK VE BİRİMLERE GÖRE KARAR DAĞILIMI 
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EVLENDİRME MEMURLUĞU  

GÖREV TANIMI : 



 

 

Medeni Kanunun 108.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanına vekâleten evlenme akti yapar. 

Kocaali Belediyesi Evlendirme Memurluğu nikâh akti için başvuran çiftlerin evlilik işlemleri 

eksiksiz ve zaman kaybına yol açmadan seri şekilde yürütür. 

Yaz aylarında müracaatlarının yoğun olması nedeniyle çalışma saatleri dışında, talep edildiği 

takdirde evlenmeye uygun mekânlarda; özel düğün salonlarında, restorant, ev gibi yerlerde haftanın 

her günü nikâh töreni yapılarak hizmet verilmiştir.  

Her mevsimde; hafta sonu ve resmi tatil günlerinde talep olduğunda hizmet verilmiştir.  

Evlendirme Memurluğumuzda nikâh akdi yaptıran çiftlerin Mernis Evlendirme Bildirimleri seri 

şekilde yazılarak nüfus kütüklerine tescillerinin yapılması için Kocaali İlçe Nüfus Müdürlüğüne 

gönderilmiştir. 

Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Evlendirme Memurluğuna Bu faaliyet döneminde 127 

çift evlenmek üzere başvuruda bulunmuşlardır. Bu başvurulardan 127 çiftin nikâh akitleri yerine 

getirilmiştir. Ayrıca Pandemiden dolayı iki çift evlenme taleplerinden vazgeçmiş olup, bu sebeple 

evlendirme işlemleri iptal edilmiştir.  



 

 

 

2020 YILI YAPILAN EVLENDİRME İŞLEMLERİNİN AYLARA GÖRE DAĞILIMI 
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Genel Evrak Kalemi  

 

Gerek vatandaşlardan posta yoluyla gelen talep ve şikayetler, gerekse kamu kurum ve 

kuruluşlarından gelen her türlü resmi evrakın teslim alınması, kurum kayıtlarına geçirilmesi, 

konularına göre tasnif edilmesi çoğaltılması Başkan ve Başkan Yardımcısının bilgisine sunulmak 

üzere havalesi gerçekleşen işlemleri gelen evrak kalemi yürütür. EBYS (Elektronik Belge Yönetim 

Sistemine) geçiş yapılmıştır. İşlemler elektronik olarak gerçekleşmektedir. 2020 yılı içerisinde 

Kurum içi ve Kurum dışı Toplam 4829 adet gelen evrak işlem görmüştür.  

 

Giden Evrak Kalemi  

Vatandaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne diğer 

birimlerce gönderilen evrakların teslim alınması, sisteme kayıt edilmesi, giden evrak numarası 

verilmesi ve evrakın ilgili yere gönderilmesi giden evrak kalemi tarafından yürütülür. EBYS 

(Elektronik Belge Yönetim Sistemine) geçiş yapılmıştır. İşlemler elektronik olarak 

gerçekleşmektedir. 2020 yılı içerisinde Kurum içi ve Kurum dışı Toplam 4865 adet evrak işlem 

görmüştür. 

PERSONEL İŞLERİ 

Belediyemizin Personel işleri görev ve faaliyet alanı itibari ile geniş ve önemli bir birimdir.  



 

 

Personelimizin mağdur edilmeden kadro ve özlük haklarının düzenlenmesi, sosyal haklardan 

yararlandırılması, çalışma huzurunun sağlanması, birlik ve beraberliğin oluşması Müdürlüğümüzün 

temel ilkelerindendir. Müdürlüğümüzde görev ve sorumlulukların tam ve zamanında yerine 

getirilebilmesi için 1 Müdür/tedviren, 1 Memur personel bulunmaktadır. 

657 sayılı yasaya tabi istihdam edilen memur ve sözleşmeli personel ile 4857 sayılı yasaya göre 

istihdam edilen işçilerin göreve alınması, yer değiştirmesi, her türlü özlük haklarına ilişkin 

işlemlerin yürütülmesi, mevcut dolu-boş kadroların birimlerin kurulması ve hizmetlerin aksamadan 

yürütülmesi amacıyla iptal-ihdas işlemleri yapılarak Bakanlar Kuruluna onaylatılması ve onaylı 

ihdas kadroların atama işlemlerinin yapılması, Müdürlüğümüzün görev alanı içindedir.  

Personel işlerini, Yazı İşleri Müdürlüğü; Başkanlık Makamının talimatlarını 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 5216 sayılı Kanunun ve 5393 

sayılı Belediye Kanunları ile bu kanunlara ek olarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ile Kanun 

Hükmündeki Kararnamelere dayanarak Belediyemizde memur statüsünde görev yapan Personelin 

özlük işlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirir. 

01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen Faaliyetler; 

Kocaali Belediyesi, 2020 Aralık ayı itibariyle 25 memur, 9 sözleşmeli memur ve 8 kadrolu işçi 

olmak üzere toplam 42 personelle hizmet vermektedir.  

Kocaali Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü 42 personelle ilgili işlemleri 2 personelle yerine 

getirmektedir. Müdürlüğümüzde rutin olarak yapılan işlerin yasal süresi içerisinde yerine getirilerek 

ilgili birimlere ulaştırılmıştır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 

ve ilgili mevzuat, kararname, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak personel işleri yerine 

getirilmiştir. 

Memur ve işçi personelin atama, terfi, yer değiştirme, ayrılma, emeklilik, izin, disiplin ve ilgili 

özlük işleri düzenli bir şekilde sağlanmıştır. 

Belediyemiz Meclis ve Encümen üyelerinin huzur hakkı bordroları zamanında yapılmıştır. 

Memur personelin Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanmış ve buna göre SDS bedelleri 2020 yılı 

içinde Belediye bütçesinden karşılanmaktadır. 

 



 

 

 

Personel Birim Dağılım Tablosu: 

 

BÖLÜMLER 

 

MEMUR 

 

İŞÇİ 

 

SÖZLEŞMELİ 

MEMUR 

 

TOPLAM 

Yazı İşleri Müdürlüğü 
 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
 

3 

 

3 

 

1 

 

7 

 

Zabıta Amirliği 

 

9 

 

1 

 

- 

 

10 

 

Fen ve İmar İşleri 

 

5 

 

1 

 

4 

 

10 

Çevre Kor. ve Kont. Müdürlüğü 3 3 1 7 

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

Özel Kalem 

 

- 

 

- 

 

3 

 

3 

Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü 
2 - - 2 

 

TOPLAM 

 

25 

 

8 

 

9 

 

42 



 

 

HUKUK İŞLERİ  

Görev Tanımı: 

Hukuk İşleriyle ilgili tanımlanmış görevler dâhilindeki her türlü faaliyet Belediyemiz adına Yaman 

Hukuk Bürosu tarafından yürütülmektedir. 

Belediye Başkanı adına adli ve idari yargı mercilerinde Kocaali Belediyesini temsil etmek, dava 

açmak, açılan davalara karşı gerekli savunmalarda bulunarak duruşmaları takip etmek, yerel 

Mahkemelerde kararı çıkan dava dosyalarını Yargıtay ve Danıştay’da temyiz etmek, hukuki yarar 

görüldüğü takdirde tashihi karar yoluna da giderek davaları neticelendirmek. 

Adli ve idari yargı mercilerinden hakemler, icra daireleri ve noterlerden Kocaali Belediyesine, 

hizmet birim ve Müdürlüklere yapılacak tebliğleri Belediye adına tebellüğ ederek hukuki 

gerekçelerini yerine getirmek, Belediye adına ihbarname keşide etmek, Belediyemize karşı borçlu 

olanlar hakkında icra takibinde bulunarak alacağın tahsilini sağlamak. 

Mali işleri Müdürlüğünden Mahkeme ilamlarına dayanılarak yapılacak ödemelerin ilama 

uygunluğunu kontrol etmek. 

Belediyemize ait her türlü idari tasarruf ve işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak bakımından 

Belediye Encümeni, Başkanlık ve Müdürlükler tarafından istenilen konularda hukuki görüş 

bildirmek. 



 

 

 



 

 

 

GÖREV TANIMI 

Belediye bütçesinin hazırlanması, kesin hesap ve divan hesabının ve mali Cetvellerin tanzimi, 

emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, imar harçları, para cezaları tahsili vb. harcamalarının tediyesi 

memur ve işçi bordrolarının, emeklilik ve sigorta işlemlerinin ve diğer yasal mükellefiyetlerin 

yürütülmesi görevleri arasındadır. 

GÖREVLİ PERSONEL 

Mali Hizmetler Müdürlüğümüzde 3 memur, 3 işçi ve 1 sözleşmeli personel çalışmaktadır. 

Bunlardan 1 kişi Mali Hizmetler Müdür Vekili, 1 kişi tahsilat memuru, 1 kişi satın alma memuru 3 

kişi muhasebe 1 kişi  tahakkuk  memuru olarak görev yapmaktadır. 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI VE

        DİĞERLER ÇALIŞANLARIN ORANI

15%

85%

MALİ HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI TOPLAM PERSONEL



 

 

2020 DÖNEM ÇALIŞMALARI 

Müdürlüğümüzün çalışmaları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 2020 YILI GELİRLERİ (TL) 

 

Gelir Çeşidi 

           01.01.2020-31.12.2020       

             Yapılan Tahsilat 

Vezne Tahsilâtı (Nakit)                     2.853.793,56 TL 

Vezne Tahsilatı (K.Kartı)           1.637.490,21 TL 

Vezne Tahsilatı (Banka 

Havale) 

                        1.253.277,93 TL 

Vezne Tahsilâtı (Posta Çeki)                                    53.381,31 TL   

Vezne Tahsilatı (Pazar)                47.994,04 TL 

Vezne Tahsilatı (Online)                   1.179.447,31 TL 

Vezne Tahsilat (Mahsup)                    23.532,21 TL 

GENEL TOPLAM                                                  7.048.916,57 TL 

 

 

 

 

 



 

 

 2020 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE KESİN 

HESABI 

 

 

    

  

 GELİR TÜRÜ BÜTÇE 

MİKTARI(TL) 

 KESİNLEŞEN 

MİKTAR (TL) 

01 VERGİ GELİRLERİ     6.711.007,00  6.118.094,33 

 MÜLKİYETİ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 3.155.000,00  3.807.611,93 

 DÂHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ         547.001,00                 401.563,66 

 HARÇLAR 3.009.005,00  1.908.913,80 

 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER 

VERGİLER 
           1,00  

 
    4,94             

 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 912.009,00  1.338.799,88 

 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRİ 562.008,00  727.662,93 

 KURUMLAR KARLARI 0  0 

 KİRA GELİRİ            350.001,00  611.136,95 

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR        2.080.008,00                   0 

 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL 

İDARELERDEN ALINAN 

2,00  
 

          DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE 

YARDIMLAR 

   1.170.003,00  
                    0 

 
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN 

YARDIM VE BAĞIŞ 
       48.000,00  

                     0 

 

 PROJE YARDIMLARI      862.003,00   0 



 

 

 

 DİĞER GELİRLER 7.571.976,00  9.455.149,04 

 FAİZ GELİRİ 2,00  52.745,18 

 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 7.048.003,00  8.555.166,37 

 PARA CEZASI 492.969,00  529.013,36 

 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİR        31.002,00   318.224,13 

 SERMAYE GELİRİ 5.800.000,00  3.372.488,27 

 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRİ 5.800.000,00  3.372.488,27 

 GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI 23.075.000,00  20.284.531,52 



 

 

 

2020 MALİ YILI BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 

GİDER 

 

                    ÖDENEK TÜRÜ BÜTÇEYLE 

VERİLEN(TL) 

KESİNLEŞEN 

ÖDEMELER (TL) 

PERSONEL GİDERLERİ 4.850.615,00 4.212.895,95 

SOS. GÜV. KURUM. DEVLET PRİM GİDERL. 812.003,00 550.196,03 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 15.657.377,00 14.183.419,48 

FAİZ GİDERLERİ 150.000,00 76.642,10 

CARİ TRANSFERLER 120.005,00 30.710,61 

SERMAYE GİDERLERİ       85.000,00  1.484.844,60 

SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 

YEDEK ÖDENEKLER    1.400.000,00 0,00 

TOPLAM 23.075.000,00 20.538.708,77 



 

 

 

 

17-18-19-20-21 YILI  BÜTÇE ORANLARI( TL)
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2020 MALİ YILI EKOMOMİK AYRIM CETVELİ ( TL)

CARİ YATIRIM TRANFER



 

 

 

 

 

2020 Yılı Kocaali Belediyesi Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli  
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2020 MALİ YILI HARCAMA KALEMLERİNİN DAĞILIMI (TL)
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Kodu Adı Bütçesi Harcanan 

46 Belediye ve Bağlı İdareler 23.075.000,00 20.538.708,77 

46.54 Sakarya İli 23.075.000,00 20.538.708,77 

46.54.12 Kocaali 23.075.000,00 20.538.708,77 

46.54.12.02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 621.000,00 378.741,26 

46.54.12.18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8,00 0,00 

46.54.12.32 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4.046.024,00 1.975.743,49 

46.54.12.33 İMAR HİZMETLERİ 14.635.356,00 14.320.882,08 

46.54.12.36 ÇEVRE KONTROL VE DENETİM MÜD. 1.248.603,00 1.106.571,16 

46.54.12.41 TEMİZLİK HİZMETLERİ 1.151.005,00 1.325.276,03 

46.54.12.43 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD 402.003,00 432.385,96 

46.54.12.45 ZABITA HİZMETLERİ 971.001,00 999.108,79 

 2020 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ DAĞILIMI

23%

77%

0%

CARİ HARCM. YATIRIM HARCM. TRANSFER HARCM



 

 

KOCAALİ BELEDİYESİ 

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 

                             

 

Fonksiyon 

 

 

FONKSİYON ADI 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

 

2020 

 

KOD 

1 

 

KOD 

2 

 

KOD 

3 

 

KOD 

4 

  

 

 

 

 

  

 

1 

   GENEL KAMU HİZMETLERİ 17.494.278,65 19.756.608,58 18.108.909,15 20.538.708,77 

 

3 

   KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ. 

 

-- -- -- -- 

 

4 

   EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER -- -- -- -- 



 

 

 

5 

   ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 

 

-- -- -- -- 

 

6 

   İSKAN VE TOPLUM REFAHI 

HİZMETLERİ 

-- -- -- -- 

 

10 

   SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM 

HİZMETLERİ 

-- -- -- -- 

 

 

        

 

 

        

 

GİDERLER TOPLAMI 

17.494.278,65 19.756.608,58 18.108.909,15 20.538.708,77 

 



 

EKONOMİK SINSIFLANDIRMAYA GÖRE  2020 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE 

HARCAMALARI  

 

 

 

EKONOMİ

K 

KOD 

DÜZE

Yİ 

KODU AÇIKLAMA  

I 46 BELEDİYE 

II 54 SAKARYA İLİ 

III 16 KOCAALİ BELEDİYESİ 

IV 00 Tüm Müdürlükler 

KODU 
 AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA 

01  GENEL KAMU HİZMETLERİ 23.075.000,00 20.538.708,77 

     

03  KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK 

HİZMETLERİ 

  

     

04  EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER      

     

05  ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ   

     

06  İSKAN VE TOPLUM REFAHI   

     

07  SAĞLIK HİZMETLERİ   
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08  DİNLENME VE KÜLTÜR 

HİZMETLERİ 

  

     

09  SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ   

     

  TOPLAM 23.075.000,00 20.538.708,77 
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2020 FAALİYET RAPORU 

SUNUŞ:  

10.12.2003 Tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 41. maddesine 

dayanarak birim faaliyet raporumuz hazırlanmıştır. Faaliyet Raporu kamu idarelerinin 

stratejik plan ve performans programlarına uygun olarak sürdürülen faaliyetlerini belirlenmiş 

performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleştirme durumu ile meydana gelen 

sapmaların nedenlerini açıklayan idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur. 

Birim faaliyet raporumuz Maliye Bakanlığının 17.03.2006 Tarih ve 26111 sayılı Resmi 

Gazete de yayınlanan Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki 

yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmıştır. 

A-) MİSYON VE VİZYON: Kocaali halkına hizmet veren bir birim olan Kocaali Belediyesi 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Kocaali ‘de bulunan işyeri sahiplerine elindeki kaynakları en 

iyi şekilde kullanarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleme, Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre gürültünün önlenmesine çalışma ve ölçü 

ve ayar aletlerinin doğru ve ayarlı olmasını sağlama hizmeti sunmaya çalışmaktadır. 

B-) YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK:  

1- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hafta 

tatili izin ruhsatı almak için yapılan müracaatları kabul ederek ruhsat düzenlemek,  

2-  Belediye Meclisinin kabul ettiği tarifeye göre işyerlerinin metrekare itibariyle 

tahakkuk işlemlerini yapmak,  

3-  Başkanlık Olurundan çıkan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını tanzim ederek 

ilgilisine vermek  

4-  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Hafta Tatili Ruhsatı almadan çalışan işyerlerini 

Zabıta Amirliği ile koordineli çalışarak denetlemek ve ruhsatlandırılmalarını 

sağlamak,  

5-  Hafta tatilinden yararlanacak işyerlerine, tarife üzerinden harcı alındıktan sonra Hafta 

Tatili İzin Ruhsatı düzenlemek,  

6-  Ruhsat talebinde bulunan işyerlerinin yangın önlemleri yönünden incelenmesini 

sağlamak üzere Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile koordineli 

çalışmak,  

7-  Büyükşehir Belediyesince yapılan yeni düzenlemelere göre işyerlerinin cadde, sokak 

ve kapı numarasını mevcut ruhsatlara işlemek,  

8-  Ruhsat verilen işyerlerinin devredilmesi halinde devir işlemlerini yapmak ve ilgili 

adına yeni ruhsat düzenlemek,  
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9-  İşyerlerinin sicil numaralarına göre arşivi düzenlemek ve fihrist sistemi oluşturmak; 

kayıtları bilgisayar ortamında gerçekleştirmek,  

10-  Küşat Heyeti, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü veya İtfaiye tarafından faaliyeti uygun 

görülmeyen işyerlerinin dosyasını Başkanlık Makamına sunarak işyerine beyana göre 

verilen ruhsatın Encümence iptalini ve işyerinin kapatılmasını sağlamak, 

11-  Ölçü ve ayar aletlerinin doğru ve ayarlı olmasını sağlamak ve denetlemek, 

12-  Küşat Heyetince incelenip imar yönünden projesine uygun olmadığı tespit edilen 

işyerlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirmek,  

13-  04/06/2010 Tarihli Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 

hükümlerini yerine getirmek,  

14-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği Kendi 

birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,  

15-  Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili 

çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,  

16-  Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük 

faaliyetlerini üst makamlara sunmak,  

17-  Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli 

görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları 

gidermek,  

18-  Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevler  

   C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 

     C 1-) FİZİKSEL YAPI:  

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye Hizmet Binasında bulunan odada hizmetlerini 

yürütmektedir. Müdürlüğümüzde Kullanılan Araç ve Gereçler: Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü Müdür ve Bürosunda 2 adet masa, 2 adet Atatürk Portresi, 2 adet dolap, 2 adet 

bilgisayar,1 adet yazıcı, 3 adet sandalye,2 adet sehpa   , 2 adet sabit telefon,  2 adet şef 

koltuğu, 2 küçük zımba makinası, 1 büyük tel raptiye makinası, 1 adet ahşap portmanto  

bulunmaktadır. 

C 2-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR: BİLGİ KAYNAKLARI:  

5393 Sayılı Belediye Kanunu,  

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,  

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu, 
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3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun  

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu  

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 

4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 

10.08.2005 Tarihli 9207Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

04.06.2010 Tarihli Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 

Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik 

 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  

C 3-) İNSAN KAYNAKLARI 

Kadro Unvanı       Personel Sayısı Kadro derecesi 

RUHSAT VE 

DENETİM 

MÜDÜR V.  

 1                                    3/2 

SÖZLEŞMELİ 

MEMUR 

 1 9/1 

C 4-)TEKNOLOJİK KAYNAKLAR :İnternet Tabanlı Bilgi Kaynakları.(Resmi Gazete, 

İlgili Bakanlıklar, Belediyeler ve Meslek Odalarının İnternet Siteleri  e-mail vb.) 

C 5-)SUNULAN HİZMETLER: Kocaali Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 

ilçemizde ticari faaliyetini sürdüren işletmelerin faaliyet konularına göre sıhhi, gayrı sıhhi ve 

umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlar, Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre gürültünün önlenmesini sağlar. Ölçü ve 

ayar aletlerinin doğru ve ayarlı olmasını sağlama hizmeti sunar. 

 C 6-) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ: Görev yetki ve sorumlulukları 

çerçevesinde gereği gibi hareket ederek; Hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, Kanun, Tüzük 

ve Yönetmelik gibi yasal düzenlemelere ve üst yönetimin talimatlarına uygun olarak hareket 
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edilmesini sağlamak, Kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, Görevlerin 

yerine getirilmesi esnasında meydana gelebilecek hata ve suiistimallere engel olmak, 

Hizmetlerin en verimli şekilde sunulabilmesi için değişen Kanun ve Yönetmelikler hakkında 

personeline gerekli bilgi ve eğitimin verilmesini sağlamak. 

II-AMAÇ VE HEDEFLER:  

A-) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Kanunlar ve ilgili yönetmeliklerle 

müdürlüğümüze verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek. İlçemizde 3572 Sayılı İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanunda sayılan istisnalar dışındaki tüm işyerlerinin ruhsatlandırmasını sağlamak.  

B-) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER: Görevlerimizle ilgili hizmetleri en iyi şekilde 

sunabilmek ve belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşabilmek. Hedeflere ulaşabilmek için tüm 

personelimizle bir ekip halinde özveri ile çalışmak. Birimimize başvuran belediye 

personelimiz ve halkımızın taleplerini değerlendirirken herkese eşit, güler yüzlü ve anlayışlı 

davranmak. Kurumu her yerde ve her zaman en iyi şekilde temsil etmek. 

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER: 

 A-PERFORMANS BİLGİLERİ: İşyeri Açma Ruhsatları, Gıda Kontrol ve Gürültü Kontrol 

Birimi tarafından faaliyet döneminde İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği çerçevesinde; 

72 adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiş. Düzenlenen ;72 adet  işyeri ruhsatından 

49 adeti  sıhhi müessese,  13 adeti  Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yeri, 8 adet  II. sınıf 

gayrisıhhî müessese, 2 adet III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessesedir. İşyeri ruhsatı düzenlenen ve 

işyeri ruhsat devri yapılan işyerlerinin yönetmelik gereği yapılması gereken kontrolleri Ruhsat 

komisyonunca süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir 

- SIHHİ İŞYERİ RUHSATI      :77 

-GAYRİ SIHHİ İŞYERİ RUHSATI  II. SINIF    :4 

-GAYRİ SIHHİ İŞYERİ RUHSATI  III. SINIF    :10 

-UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ RUHSATI :7 

MESUL MÜDÜR        : 1 

TOPLAM         : 99 
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TOPLAM ELDE EDİLEN GELİR  : 128.824 ₺  

   (YÜZ YİRMİ SEKİZ BİN SEKİZYÜZ  YİRMİ DÖRT  TL.) 

MAHALLE ADI İŞ YERİ SAYISI MAHALLE ADI İŞ YERİ SAYISI 

AÇMABAŞI 0 MERKEZ 40 

AĞALAR 22 SELAHİYE 0 

AKPINAR 0 SÜNGÜT 0 

AKTAŞ 0 ŞERBETPINAR 2 

ALANDERE 6 YALI 9 

AYDOĞAN 0 YALPANKAYA 0 

BEYLER 0 YANIKSAYFANT 0 

BEZİRGAN 1 YAYLA 7 

CAFERİYE  3 YENİ 3 

ÇAKMAKLI 0 KİRAZLI 0 

ÇUKURKÖY 0 KOĞUKPELİT 2 

DEMİRAÇMA 1 KOZLUK 1 

GÖRELE 0 KÖYYERİ 0 

GÜMÜŞOLUK 1 KÜPLÜK 0 

KARALAR 1   

HIZAR 0   

KADIKÖY 0   

KARAPELİT 0   

KARŞI 0   

KESTANEPINAR 0   

KIZILÜZÜM 3   
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2020 yılı mahallelere göre açılan işyeri yüzdelik grafiği 
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BELEDİYE ZABITASININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

 Belediye zabıtası, beldede 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.  

 Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, 

memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde 

yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları 

aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı 

tarafından 11.04.2007 Tarihinde 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Belediye Zabıta Yönetmeliğinde düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere 

ek düzenlemeler yapabilir.  

 Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve 

saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı 

olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. 

 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına dair yönetmelik gereğince C-6 grubunda yer alan Kocaali Belediyesine 1 

Zabıta Müdürü,1 Zabıta Amiri,5 Zabıta Komiseri,30 Zabıta memuru kadrosu ihdas edilmiş 

olup halihazırda 1 Zabıta Amiri ve 7 Zabıta Memuru ile günlük ve haftalık programlara göre 

denetimler yapılarak sonuçlar ilgili birimlere sunulmaktadır.  

BELEDİYEMİZ ZABITA AMİRLİĞİ 

2020 YILI FAALİYET RAPORU 

1. 1 Zabıta Amiri, 7 Zabıta Memuru ile görevimizi sürdürmekteyiz. 
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2. Günün 12 saatinde merkezde bulunan telefonun başında nöbetçi memurumuz 

bulunmakta birimimize iletilen sözlü ve yazılı müracaatları kabul etmektedir, ayrıca 

İdarece birimimize tahsis edilen 0(533) 207 83 56 numaralı telefon günün 

nöbetçisinde bulunmakta ve günün 24 saati zabıta birimimiz ulaşılabilir durumdadır. 

3. Sabah saat 07.00’dan akşam saat 19.00’a kadar Zabıta hizmetleri aksatılmadan 

yürütülmektedir. Görevin gerektirdiği hallerde ve olağanüstü durumlarda bu görev 

süresi 24 saate çıkmaktadır. 

4. Zabıta birimimiz görev alanı dahilinde bulunan yerlerde gerekli denetimler yapılarak, 

Zabıta merkezine çeşitli ulaşım vasıtaları ile bildirilen şikayetler yerinde ve zamanında 

değerlendirilerek, şikayette bulunan şahıslara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

5. 99 Adet iş yerine iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilerek  128.824 ₺  tutarında 

ücret tahsil edilmiştir. 

6. Belediye encümenimizin aldığı kararlar doğrultusunda 3 adet  mühürlenerek kapatılan 

iş yeri bulunmaktadır. 

7. İlçemiz sınırları dahilinde Zabıtamızca gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup, yasalara 

uymayanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılmıştır. 

8. Vatandaşın acıma duygusunu istismar ederek para ve yardım talep eden dilenciler 

dilenmekten men edilmekte ve bu konuda çalışmalarımız aralıksız olarak 

sürdürülmektedir. 

9. Denetimimiz sırasında yasalara uymamakta ısrar edenlere toplamı 34.535 ₺ olan 88 

adet idari yaptırım kararı  uygulanmıştır. 

10. Üzeri açık olarak satışa sunulan gıda maddelerinin satışına izin verilmemektedir, konu 

devamlı Zabıtamızın takibi altında bulundurulmaktadır. 

11. Dini ve milli bayramlarda halkımızın bayramını huzur içerisinde geçirmeleri için 

Zabıtamızca gerekli önlemler alınmakta olup, gerekli çalışmalar yapılmıştır. Gelen 

şikayetler anında ve zamanında, değerlendirilmektedir. 

12. Sahillerimizden kaçak kum alanlara kıyı kanunu gereğince gerekli yasal işlemler 

uygulanmış olup, kum almak isteyenlere mani olunmuştur. 
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13. Belediye sözleşmeli veteriner hekim ile ortaklaşa olarak yapılan çalışmalar sonucu 

kasapların denetimi yapılarak kaçak kesimler önlenmeye çalışılmıştır. 

14. Belediyemiz bünyesinde bulunan müdürlüklere gerektiğinde yardımcı olunmaktadır. 

15. Bazı il ve ilçelerden gelen zabıt varakaları muhataplarına tebliğ edilerek gerekli 

işlemler yapılmıştır. 

16. Fiyat listesi olmadan satış yapanlara gerekli ikazlarda bulunarak takibi sağlanmıştır. 

17. Halk pazarında gerekli işlemler yapılarak takibi sağlanmıştır. 

18. Halk pazarında satış yapan satıcıların kendisine müsaade edilen alanlar dışına çıkması 

engellenmiş, ihlal yapanlar tutanakla tespit edilerek gerekli işlemler uygulanmıştır. 

19. Halk pazarında ve diğer hizmet alanlarımız içerisinde bulunan yerlerde, yıkanmadan 

yenen gıda maddelerinin üzerlerinin örtülmesi sağlanmış ve konu devamlı takip 

edilerek sağlıksız satış yapılması engellenmiştir. 

20. İlçemizde trafik düzeninin sağlanmasına yardım edilmiştir. 
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AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı Fen İşleri Müdürlüğü Saha Kontrol Servisinin; teşkilat 

yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin 

daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 

KAPSAM: Bu Yönetmelik; Kocaali Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Saha Kontrol Servisi 

görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve 

usulleri kapsar. 

TANIMLAR:  

• Başkan: Belediye Başkanını, 

• Belediye: Kocaali Belediyesini, 

• Belediye Meclisi: Kocaali Belediye Meclisini, 

• Başkan Yardımcısı: Fen İşleri Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını, 

• Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğünü, 

• Çalışan Personel: Fen İşleri Müdürlüğü Saha Kontrol bünyesinde görevli mühendis, 

memur, teknik personel, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli, 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 

Fen İşleri Müdürünün Görevleri: 

• Belediye Başkanının ve /veya ilgili Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi 

altında, yürürlükteki mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, 

gerektiğinde organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerinin 

yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar. 

• Başkandan aldığı yazılı veya sözlü talimatları yürürlükteki mevzuat hükümleri ile İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre yerine getirir ve ilgili başkan 

yardımcısını da bilgilendirir. 

• Bütün yazışmalarda “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik’i uygular. 

• Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder. 

• Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. 
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• Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, 

• Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri 

olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar. 

• Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar. 

• Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 

• Başkanlığın onayını alarak, imar planlarını yapmak veya yaptırmak. 

• Planda gerekli görülen revizyonları Başkanlığın onayını alarak Meclise sunmak. 

• 3194 sayılı İmar Kanunu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmeliklerdeki 

uygulamaları mevzuata göre yapmak ve yaptırmak. 

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda alınacak kurul toplantılarında 

• Belediye ve Belediye Başkanını temsilen bulunmak. 

• Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve 

bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, kurs ve seminerlere katılmak, bunlardan 

personellerin faydalanmasını sağlamak. 

Fen İşleri Müdürünün Yetkileri: 

• Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince Müdürlüğün işleyişine 

ilişkin 

• görevlerin yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi. 

• Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin 

alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi. 

• Disiplin amiri olarak personel disiplin yönetmeliğinin uygulanması yetkisi 

• Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler 

yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi 

• Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül ve 

takdirname, 
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• yer değiştirme gibi personel işlemleri için ilgili Başkan Yardımcısı ve/veya Başkanlık 

Makamına önerilerde bulunma yetkisi. 

• Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izinlerini kullanış zamanlarını tespit etme 

yetkisi. 

• Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibarı ile görev dağılımını yapma yetkisi. 

• Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan 

kendi personelinden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına 

sunma yetkisi. 

• Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla 

haberleşme yetkisi. 

 

Fen İşleri Müdürlüğü Saha Kontrol Servisi Sorumlulukları: 

 

• Belediye sınırlan içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların 

yapılmasın ve mevcut yolları onarılması sağlamak, 

• Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan 

malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak, 

• Birimin çalışma programın hazırlanması ve çalışma programlarına uygun çalışmak, 

• İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesine sağlamak, 

• Mer’i imar mevzuatının öngördüğü uygulamaları yapmak, iştirak paylarının takip 

edilmesini sağlayarak gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesini sağlamak, 

• Vatandaşların istek ve şikayetlerini alıp değerlendirmek sonucu ilgili kişi ve kurumlara 

iletmek, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, trotuar vb.)ile ilgili işleri yürütmek, 

• Belediye sınırlan içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan 

asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,                                                                                                                          

• Kocaali Belediye başkanlığınca uygun görülmesi halinde ilçedeki okul binalarının 

inşaatını, bakım ve onarımını yapmak okulların bahçelerinin düzenlenmesi, asfalt ve 

bordür yapılması, spor sahalarının yapılması WC’lerin tamiratlarını, bahçe duvarı ve 

korkuluklarını tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılması, çatı onarımının yapılması, 

elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak, 
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• Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerinin yapılmasını sağlamak, 

kaldırımlara araçların park edilmesini önlemek için engelleyici malzeme alımını ve 

montajını sağlamak, 

• Açılması gereken yeni yolların imar planlarına uygun olarak açılmasını sağlamak 

• Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerin yapılmasını, mevcut 

yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, 

• İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin 

yapılmasını sağlamak, 

• Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin 

hazırlanması, inşaatların yaptırılması çalışmaları takip ederek sonuçlandırmak, 

• Yıl içerisindeki yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını 

ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

• İlçe sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının ilçe halkına zarar vermeyecek 

şekilde ıslahı için birimin görev alanına giren çalışmaların yapılmasını sağlamak, Bu 

amaçla (mazgalların), ızgara ve ızgara ilavelerinin yapılmasını, ızgara ve bacaların 

temizlenmesini, seviyelerinin ayarlanması çalışmalarının yerine getirilmesi sağlamak, 

• İlçe içerisinde su ve sel baskınları gibi doğal afetlere müdahale edilmesini ve bu 

müdahale sırasında kullanılacak malzemelerin zamanında temin edilerek depolanması 

çalışmalarını kontrol ve koordine etmek, 

• İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzlerin kaldırılması özel mülkiyet 

üzerinden geçirilen yollar ve alt yapıların imar planına uygun şekilde yapılmasını 

sağlamak, 

• Belediye birimleri ile diğer kamu kuruluşlarına ait binalarda gerçekleştirilen çeşitli 

inşaat faaliyetlerinin takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

• Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini 

değerlendirip ruhsatlarının verilmesini sağlamak, 

• Stok durumu ve malzeme depolarının zamanında kontrol edilmesini sağlamak, 

• Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak, 

periyodik tamir bakımlarını yapmak yedek parça teminlerini yapmak 

• Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlamak, 
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• Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi makine 

ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu 

çalışmalarını sağlamak, 

• Belediyenin doğrudan yada dolaylı organize ettiği tören ve merasimler sırasında 

gerekli platform ve benzeri kurulmasını sağlamak ve anılan bu faaliyetlerin bitimini 

takiben bunların kaldırılması sağlamak, 

• Çalışma programlarının icra edilmesinde istihdam edilen insan kaynağının sevk ve 

idare edilmesini sağlamak, 

• Altyapı çalışmalarında diğer ilgili alt yapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, 

• Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla asfalt kaplama ve 

yama, bordür, trotuar yapım ve onarım, yağmur suyu kanalı yapımı, ızgara yapım ve 

temizliği yapmak, 

• Alt geçişlerin boyanmasını ve bakımını sağlamak, 

• Açılması gerekli yeni yollar veya yapılması gerekli plan tadilatlarıyla alakalı olarak 

yetkili müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini 

sağlamak, 

• İstimlak edilmesi gereken gayrimenkullerin istimlaki ile ilgili olarak yetkili 

müdürlükle işbirliği içerisinde gerekeli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak, 

• Birimin ve birim çalışmalarının faaliyet alanları ile ilişkili taraf olduğu davalarla ilgili 

olarak yetkili müdürlükle ilgili işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların 

neticelendirilmesi sağlamak, 

•  Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin 

insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilinci ile çağdaş yaşamın getirdiği 

tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermek, 

• Mer’i mevzuat gereği Belediye’nin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde ve 

sokak, meydan vb. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yollarının açılmasını sağlamak, 

kentin imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, yeniden yapılanma 

çerçevesinde çevre düzenlemeleri yapılmasını sağlamak, yollar, alt geçitler, köprüler, 

kültür ve hizmetlerinin yapılmasını sağlamak, 

• Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak 

• Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü alt-üst-geçit yapımı ve 

İlçede Kreş, Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Aile Danışma Merkezleri, Kültür ve Sanat 
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Merkezleri, Belediye Hizmet Binaları, Sokak Çocukları Evleri, Hayvan Hasta hanesi 

ve Muhtarlık binalarının yapımı , tadilat ve onarı yapmak veya yaptırmak,         

• Eğitim ve Kültür ile ilgili yurtlar ve tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve 

onarımını yapmak veya yaptırmak, 

• Spor sahalarının düzenlenmesi, bakım ve onarımını (Basket potalarının, voleybol 

sahalarının yapılması, soyunma odalarının boyanması, demir korkulukların yapılması 

vb.) sağlamak, 

• İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, vb. tarafından bildirilen kaçak yapıların yıkımı 

işlerini sonuçlandırmak, 

•  Tarihi eserlerin tehlike arz etmesi durumunda çevresini korumaya almak, 

• Araç filosunun her an hizmete hazır olması için gerekli çalışmayı Destek hizmet 

müdürlüğü ile koordineli olarak yapmak. Arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmesi 

sağlamak, 

• Belediye sınırları içerisinde çeşitli kurum (SEDAŞ, SASKİ, TÜRK TELEKOM, 

AGDAŞ) ve vatandaşlar tarafından yapılan kazılara kazı ruhsatı tanzim ettirmek 

• İlgili mer’i mevzuat gereği ilçe hudutları dâhilinde altyapı hasar bedellerini tahakkuk 

ettirmek ve tahsili için Hesap İşleri Müdürlüğüne intikal ettirmek, 

• Trafik mevzuatına uygun işaretlerin konulmasını, çizimlerin yapılmasını, tek yön ve 

ana arter ile ilgili merciler nezdinde karar alınmasını sağlamak, 

• İlgili mer’i mevzuat hükümlerine göre ihale suretiyle yapılan yatırım ihalelerinin 

kontrollük hizmetlerini yerine getirmek, 

• Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak 

• Bölgedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak, 

• Ana arter üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekelerinin en iyi trafik 

akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları yapmak, 

• Yol ve sürüş güvenliğini sağlamak amacı ile yatay düşey trafik işaretlemelerini 

yapmak ve yaptırmak, 

• Ekin trafik yönetmenin sağlanması amacı ile trafiği yönlendirmek, vatandaşları 

bilgilendirmek, 

• Yol ve yürüyüş güvenliğinin sağlanması amacı ile ulaşım ve trafik mühendisliği 

açısından gerekli yol, trafik elemanı, sürüş, trafik malzemesi hakkında gerekli 
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araştırma planlama çalışmaları yaparak Müdürlük bünyesinde trafik etkinliğinin 

geliştirilmesini sağlamak, 

• Trafik etkinliğinin geliştirilmesini sağlamak amacı ile örgün eğitim kuruluşları ile 

vatandaşlara ilgili birimlerle koordine sağlamak, gerekli trafik eğitiminin verilmesine 

sağlamak, 

• Ana arter cadde ve sokaklarda tretuvar üzerine araç parklarını önlemek amacı ile 

engelleyici monte etmek, ettirmek, 

• Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra 

edilmesinin sağlamak,  

• İlçenin daha yeşil ve iyi bir görünüm kazanması için yeni parklar yapmak, yeşil 

alanların artırılması için çalışmalar yapmak, Park Bahçe, çocuk bahçesi , spor sahaları, 

yaya bölgeleri ve yeşil alanlar olarak tesis edilecek yerlerin tespit edilebilmesi, 

Kamulaştırılmasının sağlanmasını, mülkiyeti belediyeye ait, hazineye ait ve 

kamulaştırılmış alanların yeşil alan olarak etüt, proje ve uygulamalarını yapmak ve 

yaptırmak, 

• Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla park ve yeşil alanların 

inşaatının yapılamasını sağlamak. Merdivenli yollarda korkuluk yapımı ve 

mevcutların boyanmasını sağlamak, 

• Uygulamalar öncesinde gerektiğinde anket çalışmaları yaparak, alınan sonuçlar 

doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak, Mer’i mevzuatın öngördüğü 

diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. 
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FİZİKİ YAPI 

Hizmet Birimleri: Fen İşleri Müdürlüğü Belediye Ana Hizmet Binası ve Şantiye binası olarak 

hizmet vermektedir. 

PERSONELLERİN GÖREVLERİ 

Belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mer’i mevzuat ve Belediye Başkanı’nın veya 

görevlendirdiği Başkan yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda 

istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler.      

PERSONEL İSTİDAM DURUMU 

Fen İşleri Müdürlüğü hizmet ve faaliyetleri toplam73 personelle yürütülmektedir. 

 

Stratejik Alan: Kentsel Dönüşüm 

Stratejik Amaç: Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak 

Stratejik Hedef: 

Her yıl hizmetlerine yönelik en az 15 yapım projesini 

gerçekleştirmek 

 

Fen işleri yatırım programında yer alan yol, sosyal tesisler, , vs. üst yapı düzenlemelerinin 

müdürlük bünyesinde veya hizmet alımı ile kanun ve tüzüklere uygun olarak yapılmasını 

sağlamak ve bu amaçla gerekli denetimleri yapmakla görevlidir. 
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             A-YOL ÇALIŞMASI 

    

             1-ASFALT YOL ÇALIŞMALARI (BSK) 

 

 

Yapılan Toplam Asfalt Miktarı (ton) : 48250 ton 

 

Projenin Uygulandığı Mahalleler : Gümüşoluk-Çobansayvant-Selahiye-Hızar    

                                                            Mahalleleri Bağlantı Yolu      

                                                          : Selahiye Köy İçi Yol 

                                                          : Aydoğan-Kozluk Mahalleleri Bağlantı Yolu 

                                                          : Bezirgan Köy İçi Yolu 

                                                          : Yalı Mahallesi  

                                                          : Yayla Mahallesi 

                                                          : Alandere Mahallesi 

                                                          : Görele Mahallesi 

                                                          : Köyyeri Mahallesi 

                                                          : Yalpankaya Mahalle 

                                                          : Aktaş Mahallesi 
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• GÜMÜŞOLUK-ÇOBANSAYVANT-SELAHİYE-HIZAR MAHALLELERİ  

 

Proje Yeri : Gümüşoluk-Çobansayvant-Selahiye-Hızar Mahalleleri Bağlantı Yolu      

 

Proje Alanı : 48600 m² 

         Yol Uzunluğu           : 8100 m 

         Yol Genişliği             : 6 m 

         Asfalt Miktarı (ton)  : 11664 ton 
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• SELAHİYE MAHALLESİ 

 

Proje Yeri : Selahiye Mahallesi Köy İçi Yol 

Proje Alanı : 3825 m² 

         Yol Uzunluğu            : 765 m 

         Yol Genişliği              : 5 m 

        Asfalt Miktarı (ton)   : 918 ton 
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• AYDOĞAN-KOZLUK MAHALLELERİ  

Proje Yeri : Aydoğan-Kozluk Mahalleleri Bağlantı Yolu 

Proje Alanı :  15800 m² 

         Yol Uzunluğu           : 3160 m 

         Yol Genişliği             : 5 m 

        Asfalt Miktarı (ton)   : 3792 ton 
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• BEZİRGAN MAHALLESİ 

Proje Yerleri : Bezirgan Mahallesi Köy İçi Yolu 

 

Proje Alanı  :  5360 m² 

         Toplam Cadde Uzunluğu       : 1340 m 

         Cadde Genişliği                       : 4 m 

         Asfalt Miktarı (ton)                 : 12864 ton 
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• YALI MAHALLESİ 

 

Proje Yerleri : Fatih Sultan Mehmet Caddesi (2030 m) 

                       : 145. Sokak (Sahil Camii) (145 m) 

                       : 215. Sokak (Başkent Sitesi) (165 m) 

                       : 185. Sokak (Huzur Camii) (130 m) 

                       : 186. Sokak (Eminevim Yanı) (130 m) 

Proje Alanı :  27210 m² 

         Toplam Yol Uzunluğu       : 2600 m 

         Yol Genişlikleri                  : 5m - 12 m 

         Asfalt Miktarı (ton)           : 64800 ton 
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• YAYLA MAHALLESİ 

Proje Yerleri : Fatih Sultan Mehmet Caddesi (500 m) 

                        : Balım Sokak (220 m) 

                        : Süleymaniye Caddesi (420 m) 

                        : Paşa Sokak (157 m) 

Proje Alanı :  6090 m² 

         Cadde Uzunluğu                : 1015 m 

         Cadde Genişliği                 : 6 m 

         Asfalt Miktarı (ton)           : 14616 ton 
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• ALANDERE MAHALLESİ 

 

Proje Yeri : Fatih Sultan Mehmet Caddesi (1300 m) 

                  : 599. Sokak (165 m) 

                  : 522. Sokak (226 m) 

                  : 628. Sokak (220 m) 

                  : 629. Sokak (220 m) 

Proje Alanı : 18555  m² 

         Yol Uzunluğu                : 2131 m 

         Yol Genişliği                  : 5 m – 12m 

         Asfalt Miktarı (ton)      : 47412 ton 
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• GÖRELE MAHALLESİ 

 

Proje Yerleri : Görele-Tangaz Köy İçi Yolu (6250 m) 

                        : Görele-Beyler Yolu (770 m) 

Proje Alanı : 1540  m² 

         Yol Uzunluğu                : 7020 m 

         Yol Genişliği                  : 5 m 

         Asfalt Miktarı (ton)      : 84240 ton 
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• KÖYYERİ MAHALLESİ 

 

Proje Yerleri : Köyyeri Mahalle İçi Yolu (3000 m) 

                       : Köyyeri Camii Yolu (150 m) 

                    

Proje Alanı : 15750  m² 

         Toplam Yol Uzunluğu            : 3150 m 

         Yol Genişliği                            : 5 m 

         Asfalt Miktarı (ton)                : 37800 ton 
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• YALPANKAYA MAHALLESİ 

 

Proje Yerleri : Yalpankaya Köy İçi Yolu (1920 m) 

                        : Yalpankaya-Görele Üst Yol (2110 m) 

                        : Azap Mahallesi (220 m)               

Proje Alanı : 21250  m² 

         Toplam Yol Uzunluğu            : 4250 m 

         Yol Genişliği                            : 5 m 

         Asfalt Miktarı (ton)                : 51000 ton 
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• AKTAŞ MAHALLESİ 

Proje Yerleri : Aktaş Köy İçi Yolu (420 m)                

Proje Alanı : 2520  m² 

         Toplam Yol Uzunluğu            : 420 m 

         Yol Genişliği                            : 6 m 

         Asfalt Miktarı (ton)                : 6050 ton 
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2) BETON YOL YAPIM ÇALIŞMALARI 

 

2020 YILI BETON YOL YAPIM LİSTESİ 

MAHALLE MİKTAR(m³) UZUNLUK(m) 

KOZLUK 193 482 

GÜMÜŞOLUK 170 425 

AÇMABAŞI 90 225 

HIZAR 362 905 

KİRAZLI 222 555 

CAFERİYE 73 182 

KESTANEPINAR 20 50 

AĞALAR 65 162 

YENİ 110 275 

ALANDERE 91 89 

KARŞI 154.5 387 

SELAHİYE 10 25 

YALPANKAYA 176 440 

YAYLA 109 272 
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DEMİRAÇMA 121 302 

BEZİRGAN 20 50 

YALI 245 612 

KIZILÜZÜM 50 125 

KOĞUKPELİT 95.5 237 

YANIKSAYVANT 70 175 

ŞERBETPINAR 95 237 

KÖYYERİ 36 90 

AKTAŞ 73 182 

 

 TOPLAM 2651 6484 
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• KOZLUK MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Köy İçi Yol 

  

 

• Kozluk 1. Sokak 
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• GÜMÜŞOLUK MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALAR 

 

• Okul Yolu 
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• Mezarlık Yolu 
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• Sağlık Ocağı Yolu 
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• AÇMABAŞI MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALAR 

 

• Camii Yanı Yol 
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• Mezarlık Yanı Dik Yol 
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• HIZAR MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALAR 

 

• Ambarlık Yolu 
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• Üçoluk Sokak 
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• KİRAZLI MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALAR 

 

• Karadere Futbol Sahası Yolu 
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• Durmuşlar Sokak 
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• YENİ MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Osman Salih Okulu Önü Park Alanı 
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• ALANDERE MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Kuşoğlu Sokak (Kocayol) 

 

  

 



 

69 

 

• DEMİRAÇMA MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Demiraçma-Gümüşoluk Arası Köprü  
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• Demiraçma Camii Yanı Sokak 

 

• BEZİRGAN MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Köy İçi Yol 
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• YALPANKAYA MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Köy İçi Yol 
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• KIZILÜZÜM MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Köy İçi Yolu 
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• YANIKSAYVANT MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Uluçukur  
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• Köy İçi Camii Yanı Yol 
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• ŞERBETPINAR MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Köy İçi Yol 
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• KÖYYERİ MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Köy İçi Yol 
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• AKTAŞ MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Camii Altı Sokak 
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• AĞALAR MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Hacivat Sokak 
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• CAFERİYE MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Köy İçi Yol 
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• YALI MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• 234. Sokak 
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• Sevimli Dostlar Rehabilitasyon Merkezi Yolu 
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• KOĞUKPELİT MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Köy İçi Yol 
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• SELAHİYE MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Köy İçi Yol 
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SÜNGÜT MAHALLESİ BETON ÇALIŞMALARI 

 

• Futbol Sahası Yolu 
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BELEDİYE-VATANDAŞ İŞ BİRLİĞİ İLE YAPILAN BETON YOL ÇALIŞMALARI 

Gümüşoluk Mahallesi 1600 m³ 

Süngüt Mahallesi 420 m³ 

Koğukpelit Mahallesi 40 m³ 

Demiraçma Mahallesi 40 m³ 

Kirazlı Mahallesi 150 m³ 

Selahiye Mahallesi 560 m³ 

Görele Mahallesi 70 m³ 

 

                                                                 TOPLAM: 2880 m³ 

3) SICAK ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI 

MAHALLE MİKTAR (Kg) 

Kirazlı Mahallesi 116.200 

Yalı Mahallesi 172.620 

Karapelit-Açmabaşı-

Yanıksayvant-Yalpankaya 

Mahalleleri 

 

606.120 

Merkez Mahalle 85.900 

Demiraçma Mahallesi 33.140 

Şerbetpınar Mahallesi 92.900 

Koğukpelit Mahallesi 65.150 

Selahiye Mahallesi 64.850 
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4) KIRSAL MAHALLELER STABİLİZE YOL ÇALIŞMALARI 

 

Proje Yeri : Kırsal Mahalle Stabilize Yol Çalışması 

Toplam Kullanılan Malzeme Miktarı : 18280 ton  
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5) DERE ISLAH ÇALIŞMALARI 

 

Proje Yeri : Alandere-Kadıköy Mahalleleri Dere Islah Çalışması 

Toplam Yapılan Çalışma Miktarı (m) : 3800 m 
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        6) PARKE VE BETON ‘V’ KANAL ÇALIŞMALARI 

 

Proje Yerleri  : Kocaali Geneli Parke Yol Yapım – Tamir ve Kanal Çalışmaları 

                         : 

Toplam Yapılan Parke Miktarı (m²)          : 1860 m² 

Toplam Yapılan ‘V’ Kanal Miktarı (m)     : 755 m 
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• Karşı Mahalle ‘V’ Kanal Çalışması 
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• Yayla Mahallesi ‘V’ Kanal Çalışması 
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• Caferiye Mahallesi ‘V’ Kanal Çalışması 
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• Alandere Mahallesi ‘V’ Kanal Çalışması 

 

  

 

 



 

100 

 

• Koğukpelit Mahallesi ‘V’ Kanal Çalışması 
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7) HIZ KESİCİ ÇALIŞMALARI 

 

Proje Adı : Araç Hız Kesici (Kasis) Çalışması  

Toplam Yapılan Çalışma Miktarı (Adet) : 8 Adet 
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Kocaali Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından 4500 m² alan üzerine kurulan 

“Sevimli Dostlar Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yapım çalışmalarını 

tamamladık. 

 

 

 

 

 

SEVİMLİ DOSTLAR GEÇİCİ HAYVAN BARINAĞI VE 

REHABİLİTASYON MERKEZİ 
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Şehir stadımızın yanında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzle inşa çalışmalarını  

birlikte yürüttüğümüz tenis kortunda çalışmalar tamamladı  

 

 

 

 

 

 

 

TENİS KORTU 
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YALI MAH. FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ 



 

106 

 

 

Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Servisi olarak amacımız, kentin ve kentin süregelen 

kentleşme olgusu özelliklerinin dikkate alınarak, kentsel gelişme stratejilerinin belirlenmesi ve 

izlenmesi süreci olarak tanımlanan imar sürecinin gereği olarak, yasa ve yönetmelikler dâhilinde 

kaliteli imar hizmetleri sunmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini sağlamak, çalışanların 

gelişimini sağlayacak çalışmalar yapmak, onaylı planlara göre tüm Kocaali’de imar 

uygulamalarının, ruhsat hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yapılmasını 

sağlamaktır. 

Müdürlüğümüzde yapılan işlemlerin birçoğu vatandaşımızın talepleri üzerine yapılmakta 

olup hedefimiz; taleplerin en kısa ve en doğru şekilde sonuçlandırılmasıdır. 

Sağlıklı, yaşanabilir, sürdürülebilir, estetik kaygılar taşıyan bir Kocaali’ye sahip olma 

bilinciyle olduğu kadar, doğal, kültürel, sosyal ve tarihi dokunun bir bütün olarak korunduğu ve 

yaşatıldığı; geçmişe saygılı, geleceğe yatırım yapan bir belediyecilik anlayışı ışığında 

çalışmaktayız. Sağlıklı, yaşanabilir, ergonomik, sürdürülebilir ve estetik bir çevre elde edilmesi 

amacıyla kültürel, tarihi dokuya uyumlu yeni binalar için mimari cephe değerlendirmeleri 

yapılmaktadır. 

İmar hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için teknoloji desteği sağlanmış olup, tüm 

birimlerimizde yapılan işler ve yazışmalar bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. 

Müdürlüğümüzde yapılan işlemlerin birçoğu talep üzerine yapılmakta olup hedefimiz; taleplerin 

en kısa ve en doğru şekilde sonuçlandırılmasıdır. 

Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Servisine ait olan bu yönetmelik; 5393 sayılı 

Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 

sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre 

Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu,  6831 sayılı Orman Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata 

Müessir Afetler Dolayısı İle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 2644 sayılı 

Tapu Kanunu, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik, 04/05/2018 tarihli 

30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği, Tarım 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK SERVİSİ 
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Alanlarında Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmelik, Gayri Sıhhi Müesseseler 

Yönetmeliği ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. 

1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’E AİT BİLGİLER 

2020 yılı içerisinde mevcut durumda, birinci katta bulunan 2 personel, 1 müdür odası ve 

ikinci katta bulunan 1 personel odasının, birinci katta bulunan 2 ayrı odanın da mevcut odalarla 

birleştirilmesi ile personellerin daha iyi iletişim sağlanması adına yeni oluşturulan odalarda 

çalışanlar yerlerini almışlardır. Ayrıca 1 adet toplantı odası İmar ve Şehircilik Servisine 

kazandırılmıştır. Mevcut odalar müdürlüğe katılırken modern ve kullanışlılık katmak için baştan 

aşağıya tadilatlar yapılmıştır.    
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Resim 1: İmar Ve Şehircilik Sevisinde Yapılan Tadilat 
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1.1-FİZİKİ YAPI: 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü içerisinde bulunan İmar ve Şehircilik Servisinin fiziki 

yapısıdır. 

1.1.1-Hizmet Birimleri: 

Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediyemiz’ in ana hizmet binasından yürütülmüş olup, 

hizmetlerimizin sunulduğu birimler aşağıdaki tabloda izah edilmiştir. 

Hizmet Birimleri 

 Birimin Adı Sayı 

1 Müdür Odası 1 

2 Teknik Eleman Odası 4 

3 İskan – Ruhsat Servisi 1 

4 İmar Arşivi 1 

5 Toplantı Odası 1 

 Toplam 8 

                         Tablo 1. Hizmet Birimleri 

1.1.2- Hizmet Araçları:  

Müdürlüğümüz İmar ve Şehircilik Servisinde 2020 yılı hizmetleri 1 adet resmi araçla 

yürütülmüştür. 

 Araç Türü Kiralık Resmi 

 Araç     -   1 

Toplam 1 

                      Tablo 2. Araç Listesi 



 

110 

 

1.1.3- Bilgi ve Teknoloji Kaynakları: 

 Müdürlüğümüz’de bulunan ve müdürlüğümüzün ihtiyaçları için kullanılan toplam 50 adet 

muhtelif bilgi ve teknoloji kaynağımız mevcut olup; aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 

     Sıra No Ürünün Adı Adedi 

1 Klima 7 

2 Bilgisayar 15 

3 Yazıcı 4 

4 Fotokopi 4 

5 Telefon 12 

6 Tarayıcı 4 

7 Fotoğraf Makinası 1 

8 Plotter 2 

9 İHA - Drone 1 

Tablo 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Listesi 

1.2- İNSAN KAYNAKLARI 

1.2.1-Personel İstihdam Durumu: 

 Müdürlüğümüzde;  3 İnşaat Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 1 Jeoloji Mühendisi, 3 İnşaat 

Teknikeri, 1 Harita ve Kadastro Teknikeri, 1 Maden Mühendisi, 1 Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisi, 1 Peyzaj Mimarı, 1 arşiv sorumlusu olmak üzere 13 kişilik personelle hizmet 

vermektedir.    

 

                 Grafik  1. Personel İstihdam Listesi 
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1.2.2- Personel Listesi ve Eğitim Durumu: 

Kurumlar işlerini ve görevlerini yetkili personel eliyle yerine getirmektedir. Hiç şüphe yok 

ki kurumların başarı oranı personel durumuyla (yaş, eğitim, tecrübe, insan ilişkileri ) doğru orantılı 

olarak değişmektedir. Beşeri kaynaklardan olan insan kaynaklarının bilgisi, becerisi, kurum 

misyon ve vizyonunun bilincinde hareket etmesi ile ilgili kurum yada kuruluşun başarısında 

önemli paya sahiptir. Bu bağlamda Belediyemiz de eğitimli ve tecrübeli personelini ileriki 

dönemlerde de daha dinamik ve eğitim düzeyi yüksek seviyeye taşımak için seminer ve eğitimlere 

göndermeyi sağlamıştır. Yeni katılan personelle de oryantasyon çalışmaları yapılarak daha saygın 

ve güçlü bir kadro oluşturulmuştur. 

Burak ERGÜN 

İnşaat Mühendisi 

Fen İşleri Müdürü T. 

Giray KÖKTÜRK 

İnşaat Mühendisi 

Yapı Kontrol, İskan ve Hakkediş 

Emre YAVUZYİĞİT 

İnşaat Mühendisi 

Yapı Kontrol, Kentsel Dönüşüm 

Yusuf KORAL 

Jeoloji Mühendisi 

Ruhsat, ve Zemin Etüt Çalışmaları 

Engin SOFU 

Harita ve Kadastro Mühendisi 

Yer Tespiti, Arazi Çalışmaları 

Sezgin HAKYEMEZ 

Şehir ve Bölge Plancısı 

Planlama 

Adnan SAMRIOĞLU 

İnşaat Teknikeri 

Yapı Denetim-Yapı Kontrol 

Sinan BAYRAKTAR 

Harita ve Kadastro Teknikeri 

İfraz, Tevhit, Yola Terk Ve İmar Durumu 

Sevilay İLKİS 

İnşaat Teknikeri 

Ruhsat ve E-Arşiv Sorumlusu 

Yusuf YAVUZYİĞİT 

İnşaat Teknikeri 

Yapı Kontrol 

Ercan TOPÇU 

Maden Mühendisi 

Ariyet Ocakları ve Saha Sorumlusu 

Nurgül AYDÖN 

Arşiv Personeli 
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2. İMAR VE ŞEHİRCİLİK SERVİSİNDE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER 

2.1- GÜNLÜK FAALİYETLER 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımız Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve 

Şehircilik Servisine; mevcut binalarını yıkma, imar durumu, yeni inşaat yapma ( yapı ruhsatı ), 

kapsamlı tadilat yapma ( tadilat ruhsatı ), basit onarım izni ve fenni muayene raporu vb. 

talepleriyle gelmişlerdir; başvuruları ile ilgili bürolarda mevzuata göre değerlendirilmiş ve süratle 

neticelendirilmiştir. Talep edilen belgeler hazırlanmıştır. Fen Müdürlüğünce toplam 4865 adet 

yazı yazılmıştır. 

Şifai bilgi almak için gelmiş olan vatandaşlarımız da gerekli şekilde bilgilendirilmiş, talep 

etmeleri halinde gerekli incelemeler yapılarak teknik bilgiler verilmiştir. 

Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve ruhsatlı inşaatların denetlenmesi için haftanın her günü 

bölge denetimlerine devam edilmiş, aykırı bir faaliyet tespit edilmesi halinde yasal işlem 

uygulanmıştır. Bölgedeki tehlikeli binalar için raporlar tanzim edilmiş ve yasal mevzuat 

uygulanmıştır. 

2.2. HARİTA SERVİSİ  

• 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarını uygulamak. 

• Kentleşmenin ve yapılaşmanın hava fotoğrafları yolu ile izlenmesini sağlamak. 

• Dar ve küçük ölçekli özel alan planlaması ve projelendirmesi çalışmalarına ivme 

kazandırmak. 

• Yaşanabilir kent adaları oluşturmak. 

• Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak. 

• İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek hâlihazır haritalar 

oluşturmak, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise hâlihazır haritaları yapmak ve 

yaptırmak. 

• Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin sayısallaştırılmasını 

gerçekleştirmek. 

• Belediyeye ait gayrimenkullerin kayıtlarının tutulması, kent bilgi sistemine aktarılması 

işlemlerini yürütür. Diğer birimlerle (ihale, emlak) koordinasyonu sağlar. 
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• 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, arazi 

ve büro kontrolleri yapmak. 

• Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için kot tutanağı düzenlemek. 

• Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18. madde uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi 

işlemleri gerçekleştirmek. 

• İmar çaplarını hazırlamak. 

• İmar, Islah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak isteyen 

özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak, vermek. 

• Hâlihazır haritaları güncellemek. İskân almış binaları plana işlemek ve kent bilgi 

sistemine kaydını yapmak. 

• İmar uygulamaları ile oluşan terkleri kent bilgi sistemine kaydını yapmak ve ilgili 

birimlere bilgi vermek. 

• Temel aplikasyonu, inşaat rölevesi vs. hazırlamak, hazırlatmak. Kontrolünü sağlamak. 

2.2.1- İmar Durumu 

Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, Netcad ortamında 

hâlihazır ve kadastral bilgisi bulunan parsellerin imar planlarına uygunluğu değerlendirilir. Talep 

edilen parselin imar planlarındaki konumuna göre kadastral sınırları ile imar planlarındaki yeri 

çakıştırılarak Netcad ortamında imar durumu çizilir. 

Plan şartlarına göre parsel üzerindeki mevut yapıların veya yapılacak olan yapının Planlı 

Alanlar İmar Yönetmeliği’ ne, plan notları ve ilgili kanunlara göre bilgileri imar durumuna yazılır. 

Üzerinde mevcut bina bulunan parsellerin tespit haritasının gelmesi sonucu mevcut bina 

imar planlarına, plan notlarına ve yönetmelik hükümlerine göre incelenerek gerekli bilgiler imar 

durumuna işlenir.2020 yılı içinde 660 adet imar durumu verilmiştir. 
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Resim 2. İmar Durum Örneği 

2.2.2- İfraz – Tevhid – Yol Terki  

Lisanslı Harita Mühendisleri tarafından hazırlanan dosyalarla Belediyemize müracaatta 

bulunan şahısların dosyaları incelenerek belirlenen harç tahsil edilir ve Belediyemiz Harita 

Servisinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15. 16. maddesi ve yönetmeliğin 17. maddesine göre 

incelenerek üst müzekkeresi yazılır Belediye Encümeni’ne sunulur. Encümenden çıkan dosya 

Kadastro Müdürlüğü’ ne gönderilerek yeni tapu düzenlemesi yapılır. 

İhdas işleminde de aynı işlemler yapılıp Tapu Kanununun 21. Maddesine ve 3194 sayılı 

İmar Kanunu’nun 15. 16. ve 17. maddesine göre Encümenden çıkan dosyanın bedeli ödendikten 

sonra yeni tapu düzenlemesi için Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilir. 

2020 faaliyet dönemi içinde harita servisi olarak; 123 adet tevhid ve ifraz ve 2 adet imar 

uygulaması (Madde 18) yapılmıştır. 

3194 sayılı İmar Kanununun 16. maddesine tabi işlemler; 

• Uygulama imar planına göre imar hattı teşekkülü için imar durumu belgesinde yola terki 

ve yoldan ihdası bulunan parsellere uygulanan işlem ile bu kapsamda birleştirme ve ayırma işlemi 

yapılarak oluşan parsellere uygulan işlemlerdir. Bu tür işlemler için gerekli evraklar; 

• Dilekçe 

• İmar durum belgesi  
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• Kadastral durumu  

• Serbest Harita Mühendislerince hazırlanan işlem dosyası gibi belgeleri içeren bir dosya 

hazırlanarak Belediyemiz evrak kayıt bölümünde işleme sokularak İmar ve Şehircilik Servisinde 

veri tabanına (Netcad) sistemine işlenerek bilgi güncellemesi yapılır. Dosya gerekli incelemeleri 

ve imara uygunluğu kontrol edilerek Encümene havale olur. 

 

2.3. PLANLAMA SERVİSİ 

 

Resim 3. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

 

 

Resim 4. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 
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Resim 5. Kocaali 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları 

2.3.1- İmar Planları ile İlgili Düzenlemeler 

-Sahil Plan Notları 2 metre yol kaydırmaları ve 10 metre ticari faaliyet Kocaali İmar 

Komisyonunda onaylandı.(Sakarya Büyükşehir’e gönderilmek üzere süreç devam ediyor.) 

-Rıza Samrıoğlu Caddesi düzenlemesi (4600 m2 alanda); Mevcut duruma uygun yol 

kaydırılması Kocaali İmar Komisyonunca onaylandı.(Sakarya Büyükşehir’e gönderilmek üzere 

süreç devam etmektedir. 

-637. Ve 638. Sokakların düzenlenmesi (8700 m2 alanda); Mevcut duruma uygun yol 

kaydırılması Kocaali İmar Komisyonunca onaylandı.(Sakarya Büyükşehir’e gönderilmek üzere 

süreç devam etmektedir.) 

-Tarakçı ve Mehmetçik Sokakların düzenlenmesi (9300 m2 alanda); Mevcut duruma uygun 

yol kaydırılması Kocaali İmar komisyonunca onaylandı.(Sakarya Büyükşehir’e gönderilmek üzere 

süreç devam ediyor) 

-Harun Memiçoğlu’nun (800 m2 alanda) konut alanı büyütme talebi; Kocaali Belediye 

Meclisinin 07/07/2020 tarih 36 sayılı meclis kararı ile reddedilmiştir(1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişikliği hk.) 

-Barbaros Hayrettinpaşa caddesinde (10 hektar alanda) emsal arttırma talebi; Kocaali 

Belediye meclisinin 07/07/2020 tarih ve 34 sayılı meclis kararı ile reddedilmiştir. (1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği hk.) 

-2. Etap uygulama imar planı (75 hektar alanda); Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 

10/08/2020 tarih 6/299 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Askı süresi içerisinde (16/09/2020-
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16/10/2020) 3 adet ifraz edildi. İtirazlar Kocaali Belediye meclisinin 01/12/2020 tarih 90 sayılı 

kararı ile reddedilmiştir. (1/1000 ölçekli uygulama imar planı hk.) 

-Yalı mahallesi trafo alanı (70 m2 alanda); Sakarya Büyükşehir Belediyesinin  09/11/2020 

tarih 8/445 sayılı kararı ile onaylandı. (1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği hk.) 

-Ağalar mahallesi trafo alanı (70 m2 alanda); Sakarya Büyükşehir Belediyesinin  

09/11/2020 tarih 8/446 sayılı kararı ile onaylandı.(1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği 

hk.) 

-Yayla mahallesi park ve yol düzenlemesi (3000 m2 alanda); Sakarya Büyükşehir 

Belediyesinin  09/11/2020 tarih 8/442 sayılı kararı ile onaylandı.(1/1000 ölçekli  uygulama imar 

planı değişikliği hk.) 

-1. Etap Plan hükümleri kat yüksekliği ve 2 metre yol kaydırmaları; Sakarya Büyükşehir 

Belediyesi 14/12/2020 tarih 10/502 sayılı meclis kararı ile onaylandı.(Askı sürecinde 09/02/2021-

09/03/2021)  

-Hızar mahallesi yaya yolu güzergahında ilişkin (6500 m2 alanda); 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği 06/10/2020 tarih 52 sayılı meclis kararı ile reddedilmiştir. 

-Yeni mahalle sağlık alanı kat yüksekliği artırımı (4210 m2 alanda 3 kat); 14/12/2020 tarih 

10/503 sayılı meclis kararı ile  onaylandı. (Askı sürecinde 09/02/2021-09/03/2021) 1 

-472 ada 2, 3, parsel derecesinin arttırılması (7 m- 10 m 4900 m2 alanda); Sakarya 

Büyükşehir Belediyesi 13/07/2020 tarih ve 5/238 sayılı kararı ile onaylandı (Askıda itiraz olmadı 

yürülüğe girdi. 24/08/2020-24/09/2020)  

-3711, 3712, 11518, 9768 ve 3709 parsellerde (3100 m2 alanda) emsal arttırma talebi; 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 13/07/2020 tarih ve 5/239 sayılı kararı ile reddedilmiştir.  

-11311 parsel mevcut duruma uygun yol kaydırılması (1300 m2 alanda); Sakarya 

Büyükşehir Belediyesi 13/07/2020 tarih ve 5/240 sayılı karar ile onaylandı(Askıda itiraz olmadı 

yürürlüğü girdi. 24/08/2020-24/09/2020)  

-236 ada 1 parselde 7 metre imar yolu eklenmesi (1000 m2 alanda); Sakarya Büyükşehir 

Belediyesi 13/07/2020 tarih ve 5/241 sayılı karar ile onaylandı(Askıda itiraz olmadı yürürlüğe 

girdi. 24/08/2020-24/09/2020)  
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-297 ada 2 parsel yol derecesinin düşürülmesi (10 m-7 m); Kocaali Belediye meclisinde 

03/11/2020 tarih 83 sayılı meclis kararı ile reddedilmiştir. 

-Melen ÇED sakı mahmuz alanı ÇED raporu gerekli değildir kararı onaylandı(Askıda itiraz 

olmadı yürürlüğe girdi. 15/12/2020-15/01/2021) 

 

Resim 6:  İlan Askı Panosu 

2.4- PROJE TASDİK İŞLEMLERİ: 

2.4.1-Proje Ön İnceleme Sistemi: 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda vatandaşlarımızın proje tasdik ve ruhsat talepleri 

Yapı Ruhsatı Servisimizde değerlendirilmeye devam edilmiştir. Proje ön inceleme sistemi 

aşağıdaki gibi yürütülmektedir. 

Yapı ruhsatı almak isteyen vatandaşlarımız öncelikle İmar Servisimizden imar durumu 

alınarak, daha sonra Harita Servisimizden de İstikamet rölevesi ve kot-kesit belgelerini alarak 

uygulama projelerini hazırlatmışlardır. Hazırlatılan projeler Yapı Denetim Firmalarının 

kontrollerinden sonra Belediyemiz Yapı Kontrol birimine gönderilmiştir. Burada kayıt altına 

alınan dosya İmar Servisine gelerek gerekli işlemlerden sonra Yapı Ruhsat birimimize havalesi 

gerçekleştirilmiştir.                        

2.4.2- Parsel Bazında Yapılan Zemin Etütlerinin Denetimini Yapmak: 

 Özel firmaların parsel bazında yapacakları zemin etüdü için öncelikle içerisinde ada, 

parsel, gün içeren bilgiler bulunması şartıyla dilekçe alındı. Bu dilekçe hizmet masasında kayda 

girdikten sonra ilgili teknik personele geldi. Teknik personel belirtilen günde, arazinin yerini 
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sistemden kontrol ederek 411 adet arazinin denetlemelerine katıldı. Arazi çalışması sırasında 

gerekli bilgiler alınarak yerinde denetim sağlandı. Firmanın hazırladığı rapor tekrar aynı teknik 

personele gelerek içerikleri kontrol edildi ve düzeltmeler yapıldı. Herhangi bir sıkıntı olmadığı 

takdirde, teknik personel tarafından rapor onanarak, firmanın teknik personeline teslim edildi. 

Zemin kontrol işlemleri belediyemiz jeoloji mühendisi ve jeofizik mühendisi tarafından yapıldı. 

Kontroller firmaların çalışma yaptığı arazilerde gerçekleşti. Yeni yapılanma projelerinde ve 411 

adet proje onayında parsel bazında hazırlanan zemin etüt raporu incelenip, tasdiki yapılarak, 

sondaj ve sismik çalışmaları Jeoloji ve Jeofizik Mühendisince yerinde denetlenmiştir. 

• 411 adet Zemin Etüt Proje incelenerek onayı yapılmıştır. 

• 411 adet parsel bazında zemin etüt raporu hazırlanması için yerinde kontrol sağlanmıştır. 

Bütün bu işlemlerin sonucunda onaylanan zemin etüt raporların projelerinin ruhsatları tanzim 

edilmektedir. 

• 411 adet İmar durumundaki (Önlemli Alan, Uygun Alan vb.)zemin durumu incelemesi 

yapılmıştır. 

• 411 adet sismik çalışması yapılmıştır. 

 

Resim 7: Zemin Etüt Çalışması 

2.5- RUHSAT, İSKAN VE YAPI DENETİM  

2.5.1-Yapı Ruhsatları: 

Proje Tasdiklerinden Sonra Tanzim Edilen Yapı Ruhsatları Uygulama Projelerinin Yapı-

Ruhsat Servisinde tasdikinden sonra ilgililerinin İnşaat Ruhsatı talebinde bulunması halinde 

aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmiştir. 
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•İnşaat yapılacak alanda mevcut bina varsa mevzuat doğrultusunda Yıkım Ruhsatları ve 

internetle Ulusal Adres veri tabanı üzerinden Yanan Yıkılan Binalar Formu düzenlenmiş, 

•Projeler, Yapı Denetim Şirketi, SASKİ ve gerekiyorsa İtfaiye Müdürlüğünde tasdik 

ettirilmiş, 

•Yapı Denetim Şirketi evrakları, Müteahhitlik Yetki Belgesi ve mevzuatla belirlenip ilan 

edilen diğer evraklar ve varsa hissedar muvafakatleri tamamlatılmış, 

•Kalem Büromuzda;  TUS tescil işlemleri tamamlatılmış, Hafriyat toprağı Taşıma Fişi ve 

Hafriyat Taşıma Kabul Belgeleri tanzim edilmiş, 

•Gerekli ruhsat harçları tahsil edilmesinden sonra internetle Ulusal Adres veri tabanı 

üzerinden Yapı Ruhsat Belgeleri tanzim edilmiş, 

•Yapı Ruhsatından sonra, talep halinde proje üzerinde Bağımsız Bölüm Listeleri tasdik 

edilerek Tapu Sicil Müdürlüğünde kat irtifakı kurulması sağlanmıştır.  

Yapı Ruhsat Belgelerinin tanzimi esnasında ilgili mevzuat gereği istenmekte olan 

“Müteahhitlik Yetki Belgeleri”  inşaat kalitelerinin artması yönünde önemli yararlar sağlamış,  

geçtiğimiz yıl Meslek Odası vize şartının kaldırılması ise bürokrasiyi önemli ölçüde azaltarak 

vatandaşa zaman kazandırmıştır. 

Faaliyet dönemi içinde İmar servisi olarak 525 adet inşaat ruhsat düzenlenmiş ve bu ruhsat 

dağılımı aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir. 
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          Resim 8: Yapı Ruhsat Örneği 

 

      Grafik 2- Ay Bazında Kesilen Ruhsat Adedini Gösterir Grafik 
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   Grafik 3- Mahalle Bazında Kesilen Ruhsat Sayısı 

 

  Grafik 4- Kesilen Ruhsat Sayısı 

2.5.2- Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan):  

Yapı kullanma izin belgesi almak isteyen vatandaşlarımız öncelikle Belediyemiz Hizmet 

Masasına dilekçe ile müracaatta bulunmuşlardır. Daha sonra servisimize havale edilen dilekçeye 

istinaden ruhsat dosyası, SGK ( İnşaat sigortalarının) olup olmadığı ve ayrıca Yapı Denetim 

Şirketinin İş Bitirme evraklarının düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilmiştir. 

Faaliyet dönemi içinde İmar servisi olarak 294 adet inşaata Yapı Kullanma İzin Belgesi 

(iskân) düzenlenmiştir. 



 

123 

 

 

       Grafik 5: Ay Bazında Kesilen İskan Belge Sayısı 

 

Resim 9. Yapı Kullanma İzin Belgesinden Örnek 

2.6-YAPI KONTROL 

2.6.1-Ruhsatlı İnşaatların Denetlenmesi ve Yapı Denetim: 

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yerleşme alanlarında, modern kent gelişimini 

sağlamak için, yapılan planlar doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı 

Denetim Kanunu ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen yetkiler çerçevesinde görev ve 

sorumlulukları yerine getirmektedir. 
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% 20 Seviye (1. Hakediş): İşyeri teslim tutanağı onaylanan ruhsatlı inşaatlar temel üstü 

seviyesine geldiğinde, bina konturları, su basman kotu, drenaj ve su yalıtımı tamamlanan yapılarla 

ilgili yapı denetim şirketleri tarafından müdürlüğümüze seviye ve hakediş talebi yapılır. Bölge 

mühendislerimiz tarafından inşaatın ruhsat ve eklerine uygunluğu yerinde tetkik edilerek, ilgili 

evraklar(kontur-gabari,SSK bildirgesi, yapı denetim hizmet bedeli dekontu,temel,bodrum, zemin 

kat kalıp-donatı imalatı tutanakları, beton döküm tutanakları,beton basınç dayanım raporları,çelik 

çekme deneyi raporları,personel bildirgesi) kontrol edilir ve olumsuzluk olmadığı takdirde 

müdürlüğümüz tarafından %20 seviye onayı yapılarak yapı denetim firmasının hakediş bedeli 

onayı verilir. 

% 60 Seviye (2. Hakediş): Yapının betonarmesinin tümüyle bitirilmesine müteakip yapı 

denetim firmaları seviye ve hakediş müracaatlarını yapar. İnşaat yerinde bölge mühendislerimiz 

tarafından kontrol edilir ve ilgili evrakların da kontrolü sonrası (bütün katların kalıp-donatı imalatı 

tutanakları, beton döküm tutanakları, beton basınç dayanım raporları, çelik çekme deneyi raporları, 

personel bildirgesi)olumsuzluk olmadığı takdirde %60 seviye onayı yapılarak yapı denetim 

firmasının hakediş bedeli onayı verilir. 

% 80 seviye (3. Hakediş): Binanın tüm bölme duvarlarının projeye uygunluğu, bina iç ve 

dış yalıtımının yapılması, çatı örtüsünün bitirilmesine müteakip yapı denetim firmaları seviye ve 

hakediş müracaatlarını yapar. İnşai faaliyetlerin ruhsat eki projelere uygunluğu mühendislerimiz 

tarafından kontrol edilip, müdürlüğümüz tarafından %80 seviye onayı yapılarak yapı denetim 

firmasının hakediş bedeli onayı verilir. 

% 100 seviye (4. Hakediş): Bina tamamen bitirilip, iskan edilebilir seviyeye, ruhsat ve 

eklerine uygun şekilde getirildiği takdirde yapı denetim şirketi müracaatına müteakip 

kontrollerimiz sonrası %100 seviye onayı yapılarak yapı denetim firmasının hakediş bedeli onayı 

verilir. 

Mal sahibinin ve yapı denetim şirketinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine 

uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti yapılır ve imar 

mevzuatlarımızın belirttiği evrakların tamamlanmasıyla yapı kullanma izni düzenlenir. İmar 

mevzuatı çerçevesinde, uygun yapılaşmanın sağlanması için düzenli olarak yapmış olduğumuz 

denetimler İlçemizde güvenli yapılaşmayı mümkün kılmıştır. 

Talep edildiği taktirde, “İş deneyim belgesi”, “Onarım iskele” ve “Basit onarım izni” 

belgesi düzenlenir.  
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Yapı denetim kuruluşlarındaki elemanların görev değişikliği, bu kuruluşların kapanması ya 

da fesih edilmesi durumlarında inşaatların kontrol edilerek seviye tespitleri yapılır.  

Her yılın sonunda inşai faaliyeti devam etmekte olan bütün inşaatların kontrolünün 

yapılarak yılsonu seviye tespitleri onaylanır. Vatandaşlarımızın her türlü dilekçe, elektronik posta, 

telefon şikayetlerinin mühendislerimiz tarafından kontrol edilerek, konunun gereği en kısa 

zamanda ve en doğru şekilde yapılır.  

Vatandaşlarımızın şikayet ve taleplerinin çözümlenmesi, özellikle kaçak yapılaşma 

teşebbüslerinin engellenmesi için ilçe sınırları içerisindeki bütün mahallelerimiz bölge 

mühendislerimiz tarafından hafta içi her gün, hafta sonu ve resmi tatillerde ise nöbet sistemi ile 

düzenli olarak kontrolü sağlanır. 

 

Resim 10: Ulusal Yapı denetim sisteminden ve hazırlanan hakediş evraklarından 

görüntüleri 

2.6.2- Aykırılık Tespit Edilmesi Halinde Uygulanan Yasal İşlemler 

Bütün bu denetimlere rağmen inşaatlarda projesine aykırılıklar tespit edilmesi halinde 3194 

sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve Yönetmelikleri 

doğrultusunda yasal işlem başlatılarak aykırı faaliyetlerin giderilmesi için yasal işlem başlatılmış,  

aykırılıklar Belediyemiz Encümenine yazılarak bilgi verilmiş, ayrıca gerekli işlemler yapılmıştır. 
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Resim 11: Mühürlenen Yapılar 

Yapılan kaçak uygulamalar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. Ve 42. Maddelerine 

ve Türk Ceza Kanunun 184. Maddesine istinaden yasal işlemler yapılarak ilgili dosyalar Belediye 

Encümeni’ne sevk edilmektedir. Yıkım kararı alınan yerlerle ilgili Müdürlüğümüz tarafından 

periyodik olarak oluşturulan yıkım programları doğrultusunda, yıkım işlemleri gerçekleştirilir. 

Yapı ruhsatı ve ruhsat eklerine uygun yapılmayan inşaatlar için Yapı Kontrol Ekiplerimiz 

tarafından İmar Kanunu’nun 32.ve 42. Maddelerine göre "Yapı Tatil Tutanağı" düzenlenerek inşai 

faaliyet derhal durdurulur ve tespit edilen uygunsuzluk kayıt altına alınır. Yapı tatil zaptının yapı 

yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi, 

yapısını ruhsata uygun hale getirir ya da inşaat ruhsatı alır. 
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Grafik 6: Mühürlenen Yapılar ve Çıkan Para Cezaları 

2.6.3. Tehlikeli Durumdaki Binalar-Metruk Yapılar 

Can ve mal emniyeti yönünden tehlikeli durumda olduğu ihbarı yapılan veya bölge 

kontrolleri esnasında tehlikeli durumda olduğu tespit edilen binalar servisimizce incelenmekte ve 

teknik raporları tanzim edilerek ilgili mevzuat uygulanmaktadır. 2020 yılı içerisinde 7 adet metruk 

yapı yıkılmış, 8 adet tespit edilmiş, 8 adette metruk yapılar hakkında işlem yapılmıştır. 2020 yılı 

kapsamında 5 adet yapı için yerinde dönüşüm çalışmaları yürütülmektedir. 

Tehlikeli durumdaki bina tescilli kültür varlığı ise can ve mal güvenliğinin sağlanması için 

gerekli işlemlere devam edilmektedir. 

 

 

Grafik 7: Metruk Yapı Sayıları 
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Resim 12. Metruk Yapılar 

2.6.4-ASANSÖR VE TESCİL DENETLEMESİ ÇALIŞMALARI 

Belediye sınırları içersin de, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni verilen yapılar için, 

hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgi teknik mevzuat çerçevesinde yıllık 

periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, 

gerekli hallerde asansörleri hizmet dışı bırakılmaktadır. 

04/05/2018 tarihli 30411 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol 

Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda İlçemizdeki binalarda kullanımda olan asansörler, S&Q 

MART teknik personelleri tarafından periyodik olarak denetlenmekte ve bakımı yapılmamış 

asansörler idarece mühürlenmektedir.  
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 Resim 13: Asansör Ruhsat Örneği-Mühürlenen Asansör 

2.7-DİJİTAL ARŞİV ÇALIŞMALARI 

2017 yılından beri devam etmekte olan mevcut dosyaların ve yeni arşive eklenen dosyalar 

için tarama işlemi gerçekleştirilerek dijital ortama geçirilmektedir. 

Belediye dijital arşivine eklenen dosyalar bir yapının ruhsat ve iskan alabilmesi için gerekli 

tüm evrakları içermektedir. Dijital arşiv çalışmalarında toplam 1337 adet klasör mevcut olup 

(Klasörler içerisinde 1-2 veya 3 adet proje takımları bulunabilmektedir.) 806 tanesi taranıp 

dijital arşive aktarılmıştır. 

   

        Grafik 8: Arşivimizde Bulunan ve Taranan Klasör Sayıları 
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3. ÖNERİ VE TEDBİRLER: 

 Müdürlüğümüzde görev yapan personelimizin değişen mevzuat karşısında 

bilgilendirilmesi hususunda eğitimlerin periyodik olarak tekrarlanması gerekmektedir. 

Müdürlüğümüz hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi açısından; 

• Hizmet içi ve hizmet dışı eğitim çalışmalarının gelen taleplere göre planlanması, 

• Personel ihtiyacının zamanında bildirilmesi, 

• Kanun ve Yönetmeliklerden kaynaklanan görevler eksiksiz ve zamanında yerine 

getirilerek hizmette devamlılık kalitesi ile bütünleştirilerek sürdürülmelidir. 

• 2017 yılında başlanan E-arşiv çalışmalarının ivedilikle tamamlanıp tamamen elektronik 

ortama geçilmesi gerekmektedir. 

3.1. Güçlü Yönlerimiz: 

• Bilgi teknolojileri ve iletişim altyapısındaki gelişmeleri takip ederek, Belediyecilik 

hizmetlerine entegre edilmesi 

• Genç ve dinamik bir kadro yanı sıra, birim genelinde “mükemmeliyetçi”,” görev bilinci 

yüksek”,” insan odaklı” bir yaklaşımın olması, 

• ISO9001 Kalite Yönetim sistemi kurumda uygulanması, 

• İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması, 

• Proje üretme ve proje yürütme kapasitesinin fazla olması, 

• Coğrafi bilgi sisteminin (CBS) yaygın kullanımı ve imar otomasyon çalışmalarına önem 

verilmesi 

3.2. Zayıf Yönlerimiz: 

• Coğrafi bilgi sistemin ’de iyileştirme yapılması gereken süreçlerin olması. 

• Fen İşleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinin ayrılmaması. 

4. TEMEL POLİTİKA VE DEĞERLENDİRME: 

 Genel anlamda çağdaş Belediyecilik standartlarında hizmet vererek Kocaali Belediyesi 

vizyonunu en iyi şekilde yansıtmaktadır. Müdürlükte çalışan nitelikli personel sayısını optimal 

düzeyde tutarak kaliteli, etkili ve zamanında hizmet sunmaktır. 
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu 

kapsamda çıkartılan mevzuatlar, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nu değiştiren 5491 sayılı yasası ve 

bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikler doğrultusunda; 

• Çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü faaliyeti belirleyerek, 

olumsuz etkilerinin kontrolünü sağlayarak, azaltılması veya bertarafı için gerekli tedbirlerin 

alınması ve uygulaması. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak, ölçüm 

yapmak/yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek. 

• Çevrenin korunmasına iyileştirilmesine ve güzelleştirilmesine yönelik denetimlerin 

yapılması, şikayetlerin değerlendirilmesi, kirlenmeye sebep olan kişi kurum veya kuruluşları 

tespit ederek yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaların yapılması ve olumsuzlukların ortadan 

kaldırılması ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen kriter ve standartlara uygunluğun sağlanması. 

• Atıkların, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, türlerine 

göre kaynağında ayrı biriktirilerek toplama çalışmalarını yapmak, bertaraf etmek ve geri 

kazanımı mümkün olan atıkların sisteme katılarak yeniden kullanımını sağlamak. Bu 

bağlamda plan ve projeler hazırlayarak devamlılığının sürdürülmesi. 

• İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde doğrultusunda gürültü kirliliğine neden olan 

işyeri, konut veya kişilerin denetimini yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler 

yapmak veya yaptırmak, gürültüye neden olan hususları önleyici veya ortadan kaldırıcı 

önlemler alınmasını sağlamak, plan ve projeler hazırlamak. 

• Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 2014 

yılında Başkanlığımıza yapılan YETKİ DEVRİ doğrultusunda; Mücavir alan içinde, konut, 

işyeri, kamu ve tüzel kişilere ait Hava kirliği oluşturan kaynakların kontrolü. 

• Eğitim, seminerler ve kampanyalar ile çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik 

bilgilendirme çalışmaları yapmak, çevre etkinlikleri düzenlemek ve bu organizasyonlara 

katılımın sağlanması. 

• Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, plan ve projeler hazırlamak. 
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• Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilere talep edildiği veya gerek görüldüğü 

takdirde görüş ve öneri sunmak. 

• Birime ulaşan her türlü vatandaş talep ve şikâyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

• Çevre korumaya yönelik yönetmeliklerin uygulama tebligatlarının yapılması (ambalaj 

atığı, tıbbi atık, bitkisel atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik atıkları vb.)  

• Çevre kirliliğine yönelik şikâyetlerin tespit tutanağının tanzimi ile yetkili kuruma 

bildirilmesi ve şikâyetçiye bilgi verilmesi.  

• Çevre kirliliğine yönelik şikayetlerin yerinde tespiti, tebligat ve idari yaptırım 

uygulanması (bitkisel atık yağ, gürültü, vb) ve şikayetçiye bilgi verilmesi.  

• Faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporları, bütçe, stratejik plan ve performans 

planının hazırlanması. 

• Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek, uygulamak  

• Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vb.) 

Belediyeyi temsil etmek.  

• Taşınır mal yönetmeliği kapsamında birim içi taşınır malların giriş-çıkış kayıtların 

tutulması, kontrolü vs. işlemlerini yürütmek.  

• İlçemizde çevre bilinci kazanmaya ve artırmaya yönelik ödüllü kampanyalar organize 

etmek. 

    Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; ilçemizde sağlıklı bir çevre ve yaşanabilir bir ortam 

oluşturmak amacıyla, yasalarla belirlenen görev alanlarındaki hizmetleri verimli ve etkili bir 

şekilde halkımıza sunmaktadır. Kocaali ilçesi turizm ve kültürel zenginliklerin yanı sıra 

ticaret alanlarımızın içinde temizlik ve çevre hizmetlerimiz, 24 saat kesintisiz olarak devam 

etmekte olup bunun yanı sıra çevre denetimi, çevre sağlığı ve geri dönüşümle ilgili olarak 

çalışmalarımız büyük bir titizlikle yürütülmektedir. 
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Ambalaj Atık Toplama Çalışmaları 

2872 sayılı Çevre Kanunu ve 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği kağıt, karton, plastik, cam ve metal 

atıkların kaynağında ayrı toplanması zorunluluk haline getirilmiştir. 

Kocaali ilçesi sınırları dâhilinde tüm okullara, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sitelere, 

hastanelere vb. 250 adet ambalaj atıkları kutusu ve konteynırlar dağıtılarak haftalık olarak 

kağıt, plastik, metal atıklarına yönelik toplama sistemi oluşturulmuş olup, konu ile alakalı 

çalışmalara devam edilmektedir. Yıl içerisinde ilçemiz genelinden 7 ton ambalaj atığı 

(kağıt,metal,plastik) toplanmıştır. 

Ambalaj Atıkları Uygulama Planı doğrultusunda 33 mahallede; tüm işyerlerinde ve 

konutlarda bilgilendirme çalışmalarının sonrasında düzenli olarak haftanın 1 günü kaynağında 

ayrıştırılan ambalaj atıkları toplanmaktadır. Kocaali genelindeki tüm sitelerde, işyerlerinde, 

okullarda ve güvenlikli konutlarda toplamda 20 adet ambalaj geri dönüşüm konteyneri 

bulunmakta ve bunlar da düzenli olarak toplanmaktadır. Ambalaj atıkları konutlardan, kamu 

kurum ve kuruluşlarından, ilçemizdeki hastanelerden ve Aile Sağlık Merkezlerinden 

toplanmaktadır. 

Cam Ambalaj Atık Çalışmaları 

Cam atıklar, cam kumbaraları ile diğer ambalaj atıklarından ( kağıt, karton, metal, plastik ) 

ayrı olarak toplanmaktadır. Cam atıkları, Türkiye’deki atık mevzuatına göre “Ambalaj 

Atığı” olarak değerlendirilmesine rağmen toplanması, iş ve işçi güvenliği açısından farklı 

bir özen gerektirdiğinden ve hidrolik presli araçların aksamlarına zarar verebildiğinden, 

diğer ambalaj atıklarından ayrı olarak sokaklara yerleştirilen cam kumbaraları aracılığı ile 

toplanmaktadır. 

İlçemiz genelinde 80 adet atık cam kumbarası bulunmaktadır. 2020 yılında toplam 185,120 

ton cam ambalaj atığı toplandı. Cam ambalaj atıklarının toplanmasında bir adet vinçli araç ve 

bir adet açık araç kullanılmaktadır. 
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Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Çalışmaları 

Bir litre atık yağın lavabolardan dökülmesi, bir milyon litre içme suyunu kullanılamaz hale 

getirmekte ve yüzey sularında yaşayan canlı hayatını tehlikeye sokmaktadır. Lavabolara 

dökülen atık yağlar birikerek boru kesitlerini daraltmakta ve kanalizasyon sistemlerinde 

tıkanmalara sebep olmaktadır. Bu nedenle bitkisel atık yağların ilgili yönetmelik gereğince; 

doğrudan alıcı ortama verilmesi yasaktır. 

05.11.2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yetki devri ve Bitkisel Atık 

Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, İlçemiz genelinde işletme denetimleri 

gerçekleştirilmekte ve oluşan bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması çalışmaları 

yürütülmektedir. 

Bitkisel atık yağ oluşturan işletmelerin ( atık yağ üreten bütün lokantalar, sanayi mutfakları, 

oteller, tatil köyleri, motel, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan tesisler ) ruhsatlandırma 

aşamasında yapılan denetimlerde; Bakanlık tarafından lisanslı kuruluş ile sözleşme yapması 

zorunlu kılınmış olup Müdürlüğümüz ekipleri tarafından kontrolü yapılmaktadır. Belediyemiz 

sınırları dahilinde bütün mahalle muhtarlıkları, Belediye binamız, cami ve okullar olmak 

üzere vatandaşların atık yağlarını teslim edecekleri atık yağ toplama noktaları 

oluşturulmuştur. Evlerde biriktirilen atık yağlar, bu noktalara bırakılabildiği gibi tarafımızdan 

evlerden alımı da yapılmaktadır. İlçemiz genelinde faaliyet gösteren bitkisel atık yağ üreticisi 

işletmelere, çıkan atık yağlarını kanalizasyona, alıcı ortama ve çöp konteynerlerine 

dökmemeleri, ağzı kapalı bidonlarda biriktirerek, atık yağ sözleşmesi yapması zorunda 
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oldukları mahallinde yazılı tebligat yapılarak bildirilmektedir. Belediyemiz sınırları 

dahilindeki işletmeler bitkisel atık yağlarının ayrı toplanması için sisteme dahil edilmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucu 2020 yılında 400.000 kg bitkisel atık yağ toplanmıştır. 

Bitkisel atık yağ konusunda işletmelerde yapılan denetimlerle beraber hanelerde ve toplu 

yaşam alanlarında bilgilendirme çalışmaları yapılmakta, okul, işyeri, kamu kurum ve 

kuruluşları başta olmak üzere konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. İlçemiz 

sınırları içinde Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereği, ilçemizde 

atık yağ üreten bütün lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, motel, yemekhaneler, hazır yemek 

üretimi yapan tesislere rutin olarak kontroller yapılmaktadır. Yıl içerisinde yapılan 

kontrollerde polar madde ölçümü yapılmaktadır. Polar madde seviyesi sınır değerin üzerinde 

çıkan işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Bu sayede polar madde seviyesi 

yüksek çıkan yağlar gıda işleminden çekilmiştir.  
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Atık Pillerin Kontrolü 

Vatandaşlarımız tarafından, atık pil toplama noktalarında biriktirilen ve kullanım ömrünü 

tamamlamış olan atık piller Yönetmelik kapsamında Müdürlüğümüz ekipleri tarafından 

düzenli olarak toplanmakta ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği’ne teslim edilmektedir. 

Ayrıca, her yıl TAP Derneği ile birlikte, ilköğretim okullarında atık pil toplama kampanyası 

düzenlenmektedir. Bu kampanya ile geleceğin gençleri olacak çocuklarımıza hem çevre 

bilincini aşılamak hem de daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılması amaçlanmaktadır. 

İlçe sınırları içindeki tüm okullara, muhtarlıklara, camilere, kamu kurum ve kuruluşlarına, 

sitelere ve bazı marketlere atık pil toplama kutuları konarak atık pil toplama noktaları 

oluşturulmuştur. Kocaali sınırları içinde 2020 yılında 200 kg atık pil toplanmış olup 15 adet 

atık pil kutusu dağıtılmıştır. 

 

Tebligat Çalışmaları 

Kocaali sınırları içinde bulunan tüm marketlerin genel müdürlüklerine, şubelerine, tüm 

işletme, kurum ve kuruluşlara ambalaj atıkları ile ilgili tebligat yapıldı. Market yetkilileri, 

marketlerde oluşan ambalaj atıklarını, sokak toplayıcılarına vermemeleri, dışarıya 

bırakmamaları ve market içlerinde ambalaj atık noktaları oluşturması hususunda tebligat ile 

bilgilendirildi 
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Sahil Kumsal Temizliği  

Temizlik İşleri Birimimiz personelleri mayıs ayında eylül ayına kadar olmak 5 ay boyunca 14 

km sahil bölgesinde 1 adet kum temizleme aracı ile 5 kişilik ekip ile yapılmaktadır. 

Kamelyalarımız ve Soyunma kabını wc bakımlarımızı rutin olarak yapmaktayız. 
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Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Temizliği 

Temizlik İşleri Birimimiz personelleri bayram süresince ve bayramdan sonra olmak üzere 

aralıksız olarak çalıştı ve kurban kesim noktalarını temizledi. Ayrıca, vatandaşların 

kurbanlarını işkembe ve diğer atıkların, sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen 

siyah torbalara 2/3 oranında konulması ve ağzı iyice kapatılıp bağlanması sağlanarak 

ekiplerimiz tarafından toplandı. Bu hayvansal atıkların koku ve görüntü kirliliği 

oluşturmaması için toprağa gömüldü. Ayrıca, işkembe atıklarının çevreye dağılmaması, koku 

ve görüntü kirliliği yapmaması için kurban kesim alanlarına özgü konteyner yapıldı. Tüm 

konteynırlar dezenfektan ile ilaçlanarak çevre kirliliğinin önüne geçildi. Kurban Bayramı’nda 

çevre ve görüntü kirliliği yaşanmaması için, Birimimiz ekipleri tarafından kurban satış ve 

kesim alanları temizlendikten sonra dezenfekte edilip kireçleme yapıldı. 

Cenaze İşleri Yürütülmesi  

Cenaze evlerine taziye çadırını hizmetinin yapılmasıdır.  
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Park ve Bahçeler Birimi 

Kocaali Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Birimi olarak; Kocaali’nin tarihi, kültürel ve 

sosyal zenginliklerine sahip çıkmak, halkın nüfus yoğunluğu, ihtiyaçları ve talepleri dikkate 

alınarak, hem yeni parklar yapmak hem de mevcut parkların standartlarını yükseltmek 

suretiyle faaliyet gösterilmektedir. Birimimiz, sürekli ve sürdürülebilir bir çalışmayla 

parkların temizlik ve bakımının yapılması, ihtiyaç duyulan yerleri bitlendirerek ve 

düzenlemeler yaparak yeni aktif alanların kazandırılması yönündeki hizmetleri yerine 

getirmektedir. 

Park ve Bahçeler Birimi, Kocaali sınırları dâhilinde park, bahçe, şev, kavşak ve orta refüjlerin 

düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve 

programlı bir şekilde her geçen yıl yapılan hizmetlerin daha iyiye götürülmesini amaç 

edinerek faaliyetlerini planlayıp yapan ve yaptıran birimdir. 

Bu genel tanım çerçevesinde Park ve Bahçeler Birimi aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır: 

• İmar durumu ve mülkiyete uygun yeşil alanların yeni park haline dönüştürülmesi 

çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, 

• Yıllık çalışma programının oluşturulması ve çalışmaların bu program doğrultusunda 

sürdürülmesi, 

• Park ve yeşil alan düzenlemesi için terk edilen alanlarla ilgili hukuki düzenlemelerin 

takip edilmesi ve sonuçlandırılmasından sonra yapım çalışmalarına başlanması, 

• Yeni park ve restore edilecek park alanları için ön etüt ve planlama çalışmalarının 

yapılması ve uygulamaların planlar doğrultusunda sürdürülmesi, 

• Yüklenici firmalara ihale edilen çalışmaların takibinin yapılması, ilgili firmanın 

eksikliklerinin tespit edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılması, 

• Toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak amaçlı çeşitli etkinliklerin 

düzenlenmesi, 

• Çeşitli alanlarda ağaçlandırma ve fidan kampanyalarının yapılması, 

• Vatandaşlar ve resmi kuruluşlara talepleri halinde ilgili teknik personel aracılığı ile çeşitli 

konularda bilgi verilmesi, 
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• Vatandaşlarla verilen dilekçelerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması, 

• Park ve yeşil alanlarda kent mobilyaları, marangoz, elektrik ve su işleri vs. işlerinin 

yapılması, cadde, sokak ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmalarının yapılması,  

• Mevcut olan ağaç ve süs bitkilerinin bakımlarının yapılması ve ağaçların budanması 

çalışmalarının yürütülmesi, 

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç 

olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçların tespit çalışmalarının yürütülmesi, 

• Satın alma, ihale işlemleri, kiralama, avans işlemleri ile ilgili sözleşme ve şartname 

tanzimleri gibi hususların ve ayniyata ait tüm işlemlerin ve yazışmaların yürütülmesi, 

• Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılmasının kontrol edilmesi ve 

sayım sonuçlarının raporlanması, 

• Kocaali halkının kullanımına güzel bir çevre sunmak 

ve halkın çevre bilincini arttırmak amacıyla ilgili birimlerle işbirliği halinde çeşitli 

aktivitelerin düzenlenmesi. 

Park ve Bahçeler Birimi kanun ve yönetmeliklerle kendine çizilmiş alan içerisinde halka 

hizmet götürmektedir. Bu çerçevede; park, bahçe, yeşil alan, yol, kavşak ve refüjlerin, 

dinlenme, spor, eğlenme gibi toplumun rekreasyon faaliyetlerini gerçekleştirebileceği, sosyal 

yaşam kalitesini artıran, ergonomik, sürdürülebilir çevre, sağlıklı ekosistem ve estetik yaşam 

alanlarını oluşturmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel projeler üretmek, uygulamak ve 

korunması için kentsel koruma politikalarının geliştirilmesini sağlamak vb hizmetleri 

sunmaktadır 

Sorumluluğumuzda olan 67 adet park bulunmaktadır. Parklarımızda çocuk oyun gruplarımız  

11 adet oyun grupları tamir edilmiştir. Çocuk oyun alanlarında kum serimi yapılmıştır. 

Toplan aktif yeşil alan miktarı 48.170 m²’dir. Mevcut park ve yeşil alanlarımızın devamlı 

olarak temizliği, çim alanların biçimi, donanım elemanlarının (çocuk oyun grupları, oturma 

grubu, aydınlatma elemanları vb.) bakım onarım ve yenilenmesi rutin olarak yapılmaktadır. 

Ayrıca ihtiyaca göre çalışmalar kapsamında korkuluk yenileme ve boyama çalışmaları 

kapsamında korkuluk yenileme ve boyama çalışmaları yapılmaktadır. Sulama sezonunda gece 

1 adet arasözle sulama yapılmaktadır. 
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İlçemizde mevcut olan 1 adet havuz bakımları periyodik olarak yapılmaktadır. Tehlike arz 

eden çeşitli cins ve ebatlarda ağaç kesilmesi kontrol ekiplerimizce olmaktadır. Bölgedeki 

yapılan çalışmalarda ağaççık, çalı bitkisi ve gül budamaları yapılmış ayrıca bitkilerin form 

budamaları yapılmıştır. Kesim ve budama çalışmalarında çıkan odunlar ilçemizdeki ihtiyaç 

sahibi ailelere verilmiştir. 

 

Hizmet birimleri 

Hizmet Birimi 

Birimin Adı             Sayısı 

Müdür                                   1 

Teknik Eleman                  2 

İşçi                 3 

Toplam                   6 
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Sıra 

GÖSTERGE ADI BİRİM 

2019 2020 

No GERÇEKLEŞEN PLANLANAN   

     

1 Bakım ve onarımı yapılan park ve yeşil alan miktarı m² 48.170 50.000 

 
 

   

2 Budama ve bakım onarımı yapılan ağaç sayısı Adet 5.700 6.500 

     

3 Demirhane tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı Adet 1.397 1.578 

 
 

   

4 Elektrikhane tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı Adet 3.612 3.800 

 
 

   

7 
Fidanlık birimi tarafından gerçekleştirilen işlem 
sayısı Adet 2.071 3.897 

 
 

   

8 İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı m² 8,87 9,02 

 
 

   

9 
Marangozhane tarafından gerçekleştirilen işlem 
sayısı Adet 250 300 

 
 

   

10 Park ve yeşil alanlara dikilen ağaç formlu bitki sayısı Adet 700 850 

 
 

   

11 Park ve yeşil alanlara dikilen çalı formlu bitki sayısı Adet 400 500 

 
 

   

12 

Su- tesisat birimi tarafından gerçekleştirilen işlem 

sayısı Adet 7 7 

 
 

   

13 

Yapılan inşaat işlemleri ( tadilat ve bakım onarım ) 

sayısı Adet 25 
                   
30 

 
 

   

14 Yeni yapılan park ve yeşil alan miktarı m² 11.590 
                          1 
3.000             
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15 Yeni yapılan park ve yeşil alan sayısı Adet 4 6 

 
 

   

16 Yenileme yapılan park ve yeşil alan miktarı m² 11.590 13.000 

 
 

   

17 Yenileme yapılan park ve yeşil alan sayısı Adet 24                                30 
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BÖLGE PARK KAMU ALANLARI 

 

 

 

 

 

 

MAHALLE PARK m2 PARK m2 PARK m2 PARK m2 PARK m2 PARK m2 PARK m2 PARK m2 P. SAYISI
1 ALANDERE SEVİNDİKLER 300 MERHUM A. ŞIK 700 HACI M. ŞIK 600 PAŞA KÜÇÜK 400 OKUL 300 SPOR PARKI 1200 ÖĞRETMENLER 1500 KUMSAL 300 8

2 YALI YALI (İLBANK) 2000 YALI MAH. 1100 YALI MAH 2 400 OKUL 300 KUMSAL 300 KUMSAL 2 300 KUMSAL 3 300 213. SOKAK 1000 8

3 YAYLA YAYLA 1200 SAKARYA CAD. 900 PORTAKAL 3000 PEKDEMİR 1500 ÖZ ADANA 700 5

4 MERKEZ SAMRIOĞLU 350 GÜMÜŞEL SK. 150 ATAKAN SK 300 TRAFONUN ÇEVRESİ 600 BAHÇEM 3500 5

5 KİRAZLI OKUL 300 ESKİ OKUL 300 KARADERE 400 3

6 DEMİRAÇMA OKUL 300 DERE 300 YENİ 600 3

7 YENİ YUNUS EMRE 750 HASTANE 900 PAZARYERİ 400 KÖRFEZ 4090 4

8 AĞALAR ŞERİFEBACI 300 ŞEKER SK. 130 2

9 HIZAR HIZAR 500 DERE 400 GÖKÇELİK 1200 3

10 KARŞI GÖKKUŞAĞI 1700 DERE 300 2

11 LAHNA GÜMÜŞOLUK OKUL 500 ÇOBANSAYFANT OKUL 300 2

12 ŞERBETPINARI OKUL 300 CAMİİ 300 2

13 MELEN OKUL 300 YENİ 1200 2

14 KADIKÖY LAZLAR 1000 YALI 600 2

15 KESTANEPINARI OKUL 300 KARADERE OKUL 300 2

16 AYDOĞAN OKUL 300 1

17 AÇMABAŞI OKUL 300 1

18 AKPINAR OKUL 300 1

19 BEZİRGAN BEZİRGAN 350 1

20 CAFERİYE OKUL 300 1

21 ÇAKMAKLI OKUL (DERE KENARI) 300 1

22 GÖRELE CAMİİ YANI 200 1

23 KIZILÜZÜM OKUL 300 1

24 KOZLUK KOZLUK 300 1

25 KOĞUKPELİT AKÇAGÖL OKUL 300 CAMİİ YANI 150 2

26 SELAHİYE FUTBOL SAHASI 300 1

27 YALPANKAYA OKUL 300 1

28 YANIKSAYFANT OKUL 300 1
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BÖLGE KAMU ALANLAR 

S.NO MAHALLE PARKIN ADI ADRES  TOPLAM (m²) 

1 ALANDERE  OKUL Orhanbey cad. 300 

2 

KİRAZLI 

OKUL Merkez 300 

3 ESKİ OKUL Kestanepınarı yolu 300 

4 YENİ HASTANE Süleymaniye cad. 900 

5 AĞALR ŞERİFE BACI Sakarya cad. 300 

6   GÜMÜŞOLUK OKUL Gümüşoluk Merkez 500 

7 LAHNA ÇOBANSAYVANT OKUL Çobansayvant Merkez 300 

8 

ŞERBETPINARI 

OKUL Merkez 300 

9 CAMİİ Merkez 300 

10 MELEN OKUL Merkez 300 

11 

KESTANEPINARI 

OKUL Merkez 300 

12 KARADERE OKUL Karadere cad. 300 

13 AYDOĞAN OKUL Merkez 300 

14 AÇMABAŞI OKUL Merkez 300 

15 AKPINAR OKUL Merkez 300 

16 CAFERİYE OKUL Merkez 300 

17 ÇAKMAKLI OKUL (DERE KENARI) Merkez 300 

18 GÖRELE CAMİİ YANI Merkez 200 
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YÖRESEL ÜRÜN VE DEĞERİNE AİT COĞRAFİ İŞARET TESCİL BAŞVURU 

DOSYASI HAZIRLANMASI PROJESİ 

 

Proje Adı  Yöresel ürün ve değerine ait coğrafi işaret tescil başvuru dosyası hazırlanması 
projesi 

Proje Yeri Kocaali  

Açıklama Bitmiştir 

 
Marka Kalkınma Ajansından talep ettiğimiz, Çam dağı kestane balı ve Kocaali hurma kurusu , yöresel 
ürünlerin coğrafi işaretleme ile turizm potansiyelinin artırmaktır.. Yöresel değer taşıyan Çam dağı 
kestane balı ve Kocaali hurma kurutması, ulusal ve uluslararası düzeyde pazarlanması hem ekonomik 
düzeyde hem de ilçemizin turizm istihdamına katkı sağlaması açısından çok önemlidir. Uzun vadeli 
hedefleri kaçırmaksızın bölgenin turizm potansiyelini geliştirilmesi ve markalaşma stratejisini 
geliştirmektir. Projemizde coğrafi işaretleme ile Çam dağı kestane balı ve Kocaali hurma kurusu 
yöresel ürünleriyle ilçenin coğrafi kültürel tarihi turizm açısından değerlendirilerek yenilikçi modelini 

19 KIZILÜZÜM OKUL Merkez 300 

20 

KOĞUKPELİT 

AKÇAGÖL OKUL Merkez 300 

21 CAMİİ YANI Merkez 150 

22 YALPANKAYA  OKUL Merkez 300 

23 YANIKSAYVANT OKUL Merkez 300 

24 adet parkımız yenilenmiştir. 
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benimsemektir. Kocaali ilçe yöresel ürünlerin turizm değerine dönüştürmektir. Diğer taraftan 
turizmde bölgesel pazarlamanın başarıya ulaşması bakımından gastronomi turizm acısından coğrafi 
işaretli ürünlerin önemlidir. Coğrafi işaretleme projesi ile turizmde yüksek katma sağlayarak ilçemizin 
gelirden aldığı payın artırılması geliştirilmesidir. Projemizin gastronomi turizmde , yöresel ürünlerini 
marka değeri olarak sağlayacağından , YÖRESEL ÜRÜNLERİN VE DEĞERİNE AİT COĞRAFİ İŞARET 
TESCİL BAŞVURUSU DOSYASI hazırlanmasıdır. 

 
 

MADEN DERESİ ORYANTİRİNG PARKURU HAZIRLANMASI VE ESKİ MADEN 

TÜNELİNİN GÜVENLİ HALE GETİRİLEREK TURİZME KAZANDIRILMASI 

PROJESİ 

Proje Adı  Maden deresi oryantiring parkuru hazırlanması ve eski maden tünelinin güvenli 
hale getirilerek turizme kazandırılması projesi 

Proje Yeri Kocaali  

Açıklama Devam etmektedir. 

Dogal ve kültürel turizm değerleri korunarak spor ,kültür ve doğa turizmi sayesinde ulusal ve 

uluslararası düzeyde ilçemiz marka sehir olarak tanıtılacak, pazar oluşturulması sağlanacaktır. 

Kocaali ilçesinde Oryantiring müsabakalarının yapılabileceği uygun parkurların oluşturulması 

ve sporcuların ve diğer ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin yenilenmesi ve 

hizmete sunulmasıyla ve Maden Deresi olarak bilinen 1900 yılında faaliyete başlayıp 1. 

Dünya savaşının çıkmasıyla faaliyetlerine son veren Société Anonyme Ottomane Des Mines 

de Karassou isimli eski madenin olduğu bölgelerde bulunan tünellerin ilk etapta birisinin 

içerisinin ve etrafının düzenlenerek ilgi çekici hale getirilmesi ve tünel çıkışında güvenlik 

tedbirleri alınarak tehlikeli kısımlara ziyaretçilerin girişinin engellenmesi, Maden Deresi'ne 

gelen turistlere, destinasyonun Tarihi , Neler Yapılır, Nerede Ne Yenir, Ne içilir? Lokasyonu 

Nedir? gibi konularda ve bu konumlara navigasyon hizmeti verecek mobil aplikasyonla 
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Sakarya ilini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline getirerek turistik 

kalkınmadan ilçemize düşen payın artırılmasıdır. 

 
 

TEMİZLİK İŞLERİ BİRİMİ 

Müdürlüğümüz; Çevre Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler, 5393 

sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu, 675 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili 

mevzuatlar kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.  

Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları:  

➢ Cadde, sokak ve ana arterlerin süpürülmesi, çöp toplama,  

➢ Gece ve gündüz hazır ekip bulundurma,  

➢ Cadde ve sokakların yıkanması,  

➢ Tretuvar, mezarlık duvarları, istinat duvarlarının boyanması,  

➢ İbadet yerlerinin temizlenmesi,  

➢ İçme suyu dağıtımı,  

➢ Pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması,  
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➢ Müdürlüğümüzde görevli zabıta komiseri ile verilen hizmetler 

            Belediye sınırları içerisindeki çöplerin toplanması, Çöp toplama alanlarına 

nakledilmesi, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması işlerinin yapılması veya yüklenici 

firmalara yaptırılması, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programının belirlenmesi, yüklenici 

firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip 

edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak müdürlüğümüzün görev ve sorumluluk alanında 

bulunmaktadır.  

 Araç Durumumuz: 

5 Adet 6+1 m3 Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ( Belediyeye ait )  

1 Adet 13+1 m3 Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Belediyeye ait) 

1 Adet Yol Süpürme Aracı (Belediyeye ait) 

1 Adet Kum Eleme Aracı (Büyükşehir Belediyesinin Hibesidir.) 

Müdürlüğümüz 6 adet katı atık toplama aracı ve 1 adet yol süpürme aracı ile mahallelerde 

bölge bazlı olarak çöp toplama yapılmasını, sokak ve caddelerin süpürülmesi çalışmalarının 

istenen verimlilikte ve belirlenen programdaki gün ve saatlerde yapılmasını, kontrol ve takip 

edilerek sonuçlandırılmasını sağlanmaktadır. 2020 yılında yaklaşık 120000 ton katı atık 

toplanmıştır. 

Ekip ve ekipmanlarımız ile birlikte ilçedeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile 

pazar kullanım alanları dâhil tüm alanların süpürülmesi, yıkanması ve devamlı olarak temiz 

tutulmasını sağlanmaktadır.  

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Belediyemize hibe ettiği Kum Eleme Aracıyla da yaz 

sezonunda kumların temizlenmesinde kullanarak halkımızın daha hijyen bir ortamda denize 

girmelerini sağlamaktayız.  

Çevre Kirliliğini önlemek ve Kocaali halkının çevre bilincini geliştirmeyi, çevreye duyarlı 

davranmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Halkın 

sağlık ve huzurunu sağlamak, çevre ve çevre kaynaklarını korumak için çevre kirliliği 

oluşturan atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için 

gerekli çalışmalar yapılmaktadır.  
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Hizmet Birimleri   

Araç sayısı :6 

Saha sorumlusu: 1 

Personel sayısı  :21     

 

Katı Atıkların Yönetimi 

Atıklar kaynaklarına ve etkilerine göre türlerine ayrılmış olup, katı atıklar bu türlerin en 

önemli bölümünü oluşturmaktadır. Katı atıklar ve katı atık yönetimi uygulanma sahası 

bakımından çevre yönetimi politikalarının önemli bir unsuru haline gelmiştir. Katı atıkların 

kaynağında önlenmesine, geri kazanımına ve bertarafına yön veren temel aktörlerden en 

önemlisi Temizlik İşleri birimidir. Bu nedenle, Temizlik İşleri Birimi katı atık yönetimi 

uygulamalarını her geçen gün daha da geliştirmekte ve Üsküdar halkı için daha sağlıklı ve 

daha yaşanılabilir bir kent oluşturma çabasını devam ettirmektedir. Hanelerde ve işyerlerinde 

üretilen evsel atıklar program dahilinde her gün akşam saat 18.30’ dan sonra, ana 

arterlerdeki evsel atıklar ise ring şeklinde (gece-gündüz) 24 saat boyunca tamamı modern ve 

kurumsal araçlarımızla toplanmaktadır. Evsel atıkların toplama saatinde çıkarılması ve 

zamansız çıkarılan evsel atıklarla ilgili vatandaşlar bilgilendirilmektedir. Bu sayede görüntü 

ve çevre kirliliği de önlenmektedir. 

2020 yılında toplanan evsel atık miktarı toplam 210000 tondur. İnşaat yıkıntı atığı miktarı 

2500 tondur. 
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Cadde ve Sokakların Süpürülmesi ve Yıkanması 

Temizlik İşleri birimimiz ekip ve ekipmanları ile beraber daha temiz bir Kocaali için tüm 

cadde ve sokaklar, elle ve makine ile süpürülmektedir. Çöp konteynerinin etrafına konan yada 

saçılan çöpler de kaldırılarak ortamda bulunan mikropların yok olması için tüm cadde ve 

sokaklar sabunlu sularla yıkanarak dezenfekte edilmektedir. Kocaali halkının daha hijyenik 

ortamda ve daha temiz bir çevrede yaşayabilmesi için 7/24 tüm ekibimizle modern araçlarla 

birlikte çalışmaya devam etmektedir. 

İlçemiz genelinde 12 kişi ile tüm cadde, sokak ve parklar günlük olarak süpürülmüştür. 

Süpürme programı hafta tatili, resmi ve dini bayramlar dahil haftanın her gününü kapsayacak 

şekilde, aylık olarak yapılmıştır. Ayrıca süpürme hizmetleri faaliyetine ek olarak kış mevsimi 

yoğun kar yağışlı havalarda süpürgeci personelimizle kar küreme hizmetleri de verilmiştir. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması 

Temizlik İşleri Birimi ekipleri tarafından ilçe sınırları içinde bulunan 1 adet semt pazarı, 

çöplerinin alınmasından sonra yıkanmakta ve dezenfekte edilmektedir. Semt pazarının 

kurulduğu cadde ve sokaklar ertesi güne hijyenik ve temiz bırakılmaktadır. 
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İnşaat Yıkıntı Atıklarının (Molozların) Toplanması 

İlçe sınırları içinde vatandaşların, ev, işyeri vb yerlerde yapılan tamir, tadilat ve onarım 

sonrası oluşan inşaat yıkıntı atıkları (molozlar) program dahilinde ekiplerimiz tarafından 

mahallinden alınarak döküm sahasına taşınmaktadır. 

Yıl içerisinde moloz aracımızın çalışmaları sonucu 15 ton moloz toplanmış, Bölgemizde 

toplanan molozlar KOCAALİ BELEDİYESİ döküm sahasına nakledilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duvar Boyama ve Temizlenmesi 

Kocaali ilçe sınırlarındaki, cadde ve sokaklarda çevre kirliliğine neden olan ve kent estetiği 

açısından görüntü kirliliğinin giderilmesi için temizlik ekiplerimiz tarafından duvarlara 

yazılan yazılar ve şekiller boyama işlemi ile silinmektedir. Bu sayede toplumu rahatsız eden 

görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak Kocaali’nin daha temiz bir çevreye sahip olması 

sağlanmaktadır. 

Çevresel Denetimler (Çevresel Şikâyetlerin Değerlendirilmesi) 

İlçe sınırları içinde meydana gelen ve Birimimize sözlü ya da yazılı dilekçe ile bildirilen, 

çevreyi ve vatandaşları olumsuz yönde etkileyen çevresel şikâyetlere (hava kirliliği, görüntü 

kirliliği, gürültü kirliliği ve koku kirliliği) teknik personel anında müdahale edilerek durum 

tespiti yapılarak gerekli öneri ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Vatandaşların sağlıklı, huzurlu 

ve güvenilir bir ortamda yaşamaları için çok önemli katkıda bulunulmaktadır. 2020 yılında 

Müdürlüğümüze yaklaşık 220 adet çevresel şikâyet alınmış olup, şikâyetler yerinde 

değerlendirilerek sonucundan ilgililerine bilgi verilmiştir. 
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Veteriner İşleri Birimi 

Veteriner Hizmetleri, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 

Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun, 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 Sayılı 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, İş Kanunu ile diğer ilgili kanun, 

tüzük, yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerinin belediyeye dolayısıyla mesleğe dair tanıdığı 

görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir. Birimimiz görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

• 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre hayvan refahının temini için denetim 

hizmetinde bulunmak. 
 

• Hayvanlardan insanlara bulaşan hayvan hastalıkları (zoonozlar) ile mücadele çalışmaları. 
 

• Kurban satış ve kesim hizmetlerinin denetimi. 
 

• Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri. 
 

• Hayvan veya hayvansal gıdaların bulunduğu, üretildiği, işlendiği ve satıldığı iş yerlerinin 

ruhsatlandırma işlemlerinde komisyonda bulunmak ve teknik görüş bildirmek. 
 

• İlaçlama faaliyetlerinde bulunmak. 
 

• Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele faaliyetlerinde bulunmak. 

• Hayvan sevgisi ve sokak hayvanları için gönüllü eğitimleri 

Birimimiz tarafından sunulan hizmetler aşağıda belirtilmiştir: 

• Sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri 
 

• Kocaali ilçesi sınırlarında sokak hayvanları yakalama, rehabilite, bakım ve tedavi 

hizmetleri. 
 

• İlaçlama hizmetleri. 
 

• Minik dostlar kliniğinde tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri. 
 

• Hekimbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarına yönelik tedavi, bakım 

ve rehabilitasyon hizmetleri. 

• Kurbanlık alanlarda veterinerlik hizmetleri. 
 

• Okullarda hayvan ve doğa sevgisi eğitimleri. 
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• Kuduzla ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hizmetleri. 
 

• Sokak hayvanlarına mama dağıtım hizmetleri. 
 

• Sokak hayvanlarına barınma alanı dağıtım hizmetleri. 

• Sokak hayvanları sahiplendirme 

PERSONEL YAPISI 

Veteriner İşleri Birim; 1 Veteriner Hekim, 1 memur ve 5 şirket personeli 

Olmak üzere toplam 7 personel ile görev yapmaktadır. 

İDARİ BİNA 
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SEVİMLİ DOSTLAR GEÇİCİ BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ 

  Sahipsiz sokak hayvanlarının ekiplerimizce toplanması ve rehabilitasyonu tamamlandıktan 

sonra alındıkları ortama bırakılmasına kadar geçen sürede şu işlemler uygulanmaktadır; 

➢ Tedavi, aşılama ve antiparaziter uygulama işlemleri, 

➢ Dişilerde hysterectomy, erkeklerde orchiectomy kısırlaştırma operasyonları 

➢ Gerekli diğer cerrahi operasyon ve müdahaleler, 

➢ Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınarak sahiplendirme işlemleri; kayıtların 

tutulması küpeleme ve mikroçip takılması işlemleri, 

➢ Kuduz şüpheli hayvanlarda karantina uygulaması işlemleri sahipsiz hayvanların 

beslenmeleri, bakımları, temizliği dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır. 

 

AMELİYAT SONRASI 

 BAKIM ÜNİTESİ 
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AMELİYATHANE 

 

o 2020 yılında toplam 328 kedi ve köpek tedavi edilmiştir. 

BESLENME ÇALIŞMALARI 

• Kocaali Belediyesi olarak sahipsizlere de sahip çıkarak onların beslenmesine katkı 

sağlanmaktadır. 

• Özellikle sokağa çıkmanın yasak olduğu pandemi günlerinde sevimli dostlarımızın 

beslenmesi aksatılmadı. 

• Soğuk hava şartlarında doğadaki sahipsiz hayvanların yiyecek ve içecek bulmalarının 

zorlaştığı günlerde beslenme çalışmaları yapılmaktadır. 
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• Bu beslenme çalışmaları sonucu hem; zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 

hayvanların yaşama şansları arttırılmakta hem de kırsalda beslenme imkânı bulan hayvanların 

yemek arayışı sebebiyle şehir merkezine doğru gelmelerinin önüne geçilmiştir. 

 

BAYAT EKMEK TOPLAMA ÇALIŞMALARI 

• Kurumsal marketlerden bayat ekmek ve şarküteri ürünleri toplandı. 

• Esnaf lokantası ve fırınlardan ekmek ve yiyecekler toplandı. 
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2020 Yılında Hayvanlara Toplanan Yiyecekler 

Kurumsal Market 

(Ekmek-Şarküteri) 

Lokanta-Fırın 

(Ekmek-Yemek) 

Mama 

1650 kg 150 kg 1500 kg 

Yapılan Faaliyet Adet 

 Köpek Kedi 

Yapılan İhbar Sayısı 428 37 

Toplam Getirilen Hayvan Sayısı 505 110 

Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı 420 22 

Sahiplendirilen Hayvan Sayısı 61 0 

Aşılanan Hayvan Sayısı 505 110 

Bakımevinde Olan Hayvan Sayısı 59 1 
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İlaçlama Faaliyetleri 

İlçemizde bulunan kamu kurumları, okullar, mesken, metruk binalar, bodrum katları vb. 

alanlarda toplam 4000 adet kapalı alan ile 2000 adet boş arsa, cadde ve sokakta açık alan 

ilaçlama çalışması yapılmıştır. Haşerelenmenin önüne geçmek üzere fosseptik kuyusu, su 

birikintisi, rögar gibi larva oluşumuna sebep olacak 25 adet kritik noktada ise larva 

mücadelesi yapılmıştır. Yaz aylarında haftanın her günü programlar doğrultusunda ilçemiz 

genelinde 550 sokak/caddede ULV cihazıyla sivrisinek mücadelesi yapılmıştır. Ayrıca 

ilkbaharın gelmesiyle toplam 400 cadde/sokakta sabahın erken saatlerinde kara sinek ilaçlama 

çalışmaları yapılmıştır. 

Birçok hastalığın yayılmasında taşıyıcı rol üstlenen sivrisinek, karasinek gibi uçkun; pire, 

kene, hamamböceği vb. haşereler ile fareler karşı halk ve çevre sağlığını koruyucu çalışmalar 

yıl boyunca sürdürülmüştür. 

İlçemiz genelinde sivrisineklerin yumurta bırakabileceği tespit edilen noktalar yoğun şekilde 

larva mücadelesi kapsamında ilaçlanmıştır. Larva mücadelesini takiben ULV makinamızla 

ona tahsis edilen 1 adet araç ve 2 personelden oluşan ekibimiz tarafından uçkun ilaçlaması 

yapılmıştır. İlaçlama periyodu Mart ayında başlayıp Ekim ayı sonuna kadar devam 

etmektedir. Konuyla ilgili vatandaştan gelen talepler değerlendirilmiştir. 
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KOCAALİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 

Belediyemiz tarafından belde sakinlerinin kültürel gereksinimlerini karşılamak, geliştirmek, 

uygun ve çağdaş bir yurttaş olarak uygarca bir yaşam sürdürmelerini sağlamak;  doğal zengin 

turizm potansiyeline sahip İlçemizin turizm ve tanıtımına katkıda bulunmak ve bu alanda 

halkımızın ekonomik yönden yararlanmasına olanak oluşturma amacını yaşama geçirmek ve 

ortak varlığımız; doğal, tarihsel kaynak ve zenginliklerin korunarak uygun şekilde 

kullanılmasının yanı sıra Belediye sınırları içinde yaşamlarını sürdüren, özellikle herhangi bir 

sosyal güvenlik kuruluşunun olanak ve yardımlarından yararlanamayan kesimine   sosyal 

nitelikli işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak , kurulacak spor alanları ve sportif 

etkinliklerle toplumun her kesiminin spora dahil olması,  üreten bir toplum olma yolunda 

ilerlemeyi sağlamak, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sosyal destekte bulunmak, 

gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak projeler 

geliştirmek destek olmak 

a) Gelen giden evrakı incelemek 

b) Birimin Kurumlar ve Müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve bilgi alışverişinde 

bulunmak 

c) Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil 

etmek, verilen görevleri yerine getirmek 

d) Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu imajını 

yükseltecek doğrultuda kullanmak 

e) Yetkisini kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmak 

f) Yapılan tüm etkinliklerde ilçe sakinlerinin memnuniyetlerini belirleyecek çalışmalarda 

bulunmak 

Yetkileri: 

a) Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak 

b) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, çalışmalarda 

eşgüdümü sağlamak, 

c) Personel arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapmak 
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d) Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri: 

Görevleri: 

a) Amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak, 

b) Festival ve şenlikler düzenlemek, 

c) Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, 

uygulamak ve değerlendirmek, 

d) Belediye olarak hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel 

değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. 

e) Belediye sınırları içerisindeki muhtaçlar, engelliler, şehit ve gazi ailelerini belirlemek ve 

bunlara yönelik gerekli çalışmalar yapmak, uygulamak. 

f) Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam alanları oluşturmak, hazırlamak ve onların 

topluma entegrasyonuna yardımcı olmak, 

g) Belediyemize gelen vatandaşlara gerekli hususlarda yardımcı olmak, sorunlarına çözüm 

üretmek ve işin takibini yapıp memnuniyetini sağlamak 

SOSYAL FAALİYETLER 

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hayır Evi’ni hizmete açtık.  

Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yurtlarında kalan 30 kimsesiz öğrencimizi 

ilçemizde misafir ettik. 

Ramazan Ayı’nda 100 aileye gıda yardımı yapılmıştır.01.05.2020 

Salgın hastalık döneminde işyeri kapanan 150 esnaf ve çalışanlarına vatandaş belediye iş 

birliği ile 300 TL maddi destek verildi. 

Yetim, kimsesiz Maddi imkanları yetersiz 6 aileye Kocaali Kaymakamlığı ve belediyemizce 

ev tadilatı yapılmıştır.  

İhtiyaç sahibi tespitini yaptığımız 25 vatandaşımıza Büyükşehir Sosyal Hizmetler 

Müdürlüğünce her 2 ayda bir gıda yardım kartından faydalanması sağlanmıştır. 

5 engelli hastamıza manuel sandalye hizmeti verilmiştir. 
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KÜLTÜREL FAALİYETLER 

Kavlağan Altı Hikâyeleri herkesin sevdiği saygı duyduğu isimleri kayıt altına almak için proje 

çalışması başlatıldı. 11.01.2020 

Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçiklerimiz için gıyabi cenaze namazı 

kılındı.02.03.2020 

18 Mart Çanakkale şehitleri anma günü nedeniyle program düzenlendi.18.03.2020 

Yeni tip korana virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımıza alkışlı destek verildi.23.03.2020  

65 yaş üstü vatandaşlarımıza kolonya ve maske dağıtıldı.11.04.2020 

Anneler günü korana virüs tedbirleri kapsamında kolonya ve maske dağıtımıyla ziyaret 

edildi.09.05.2020 

Kocaali Kaymakamlığı ve Belediyemizce düzenlenen 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 

Günü zafer meydanında kutlandı.16.07.2020 

Çamdağı Kamp ve Karavan alanı proje çalışması başlatıldı. 

İlçemizde Avrupa hareketlilik kapsamında Bisiklet turu düzenlendi. 

Şair Bahaettin KARAKOÇ için Bahçem Park’ta anma etkinliği düzenlendi.  

Büyükşehir belediyesi yaz etkinliği kapsamında ilçemizde merkez plajda çocuk etkinlikleri, 

animasyon gösterisi ve açık hava sineması korana virüs tedbirleri kapsamında 

düzenlendi.14.08.2020 

Sakarya Expo 2020 fuar alanında ilçemizi temsil ettik.23.10.2020 

MARKA ve Kocaali Belediyesi birlikte “Kocaali Çam dağı Kestane balı ve Kocaali Cennet 

hurma kurusu” ürünleri için coğrafi işaretli ürün tescili ve ürün analiz çalışmaları tamamlandı. 
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Kavlağan Altı Hikayeleri 

Kocaali Belediyesi olarak; ilçemize değer katan, fark yaratan, ismi anıldığında hepimizin 

tebessüm edebildiği-saygı duyduğu güzel insanları “Şehir hafızasına kazımak, kayıt altına 

almak” için bir çalışma başlatıldı.   
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SAKARYA EXPO 2020 

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ve ülkemizde ilk kez Cumhurbaşkanlığı 

himayesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı, 23-25 Ekim 

tarihlerinde gerçekleştirilmekte olan ve Sakarya’nın dünyaya tanıtımına çok büyük katkı 

sunacak yerli, yabancı birçok misafir ve sporcunun katılacağı 2020 Dünya Dağ Bisikleti 

Maraton Şampiyonası ile Ayçiçeği Bisiklet Vadisi yanındaki 28 bin m2 alanda kurulan 

Sakarya EXPO fuar alanın açılış programında, ilçemizin doğal güzelliklerini anlatan 

standımızla yer aldık.     
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KOCAALİ BELEDİYESİ HAYIR EVİ 
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Kocaali İlçesinde, Suriye’nin İdlib kentine rejim unsurlarının hava saldırısında şehit 

olan kahraman Mehmetçiklerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı.   
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Kocaali’de Çanakkale şehitlerini anıldı.  
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Belediye Çalışanlarından, Sağlıkçılara Alkış 

Kocaali Devlet Hastanesi önünde, yeni tip korana virüsle mücadelede gece gündüz demeden 

mücadele eden sağlık çalışanlarımıza alkışlı destek verdik 
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65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ziyaretleri 

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, ilçede bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı 

bulunan, evlerinden çıkamayan yaşlılara maske ve kolonya taktim etti. 
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Başkan Acar’dan Anneler Günü ziyareti 

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Sokağa çıkma yasağı öncesinde anneleri ziyaret 

ederek, kendilerine maske, kolonya ve anneler gününe özel gül hediyelerini taktim etti. 
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ  
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Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı 

Kocaali Belediyesi ve Körfez Belediyesi iş birliği ile yapım çalışmaları tamamlanan “Yeni 

Mahalle Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı ve Millet Bahçesi’nin açılışı yapıldı.  
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Çamdağı kamp ve karavan alanı proje çalışmaları başladı.    
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Kocaali'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği 
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Şair Bahaettin KARAKOÇ’u unutmadık. 

 

Açık hava Yaz etkinliği 

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yaz etkinliği ilçemiz merkez plajda çocuklar için 

açık hava sineması ve animasyon gösterimi yapıldı.  
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