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I- GENEL BİLGİLER 

A- MİSYON VE VİZYON 

Misyon  

Yenişehirli hemşehrilerinin sağlığını gözeten, kişisel gelişimlerini destekleyen, toplumsal 

ilişkilerini geliştiren, refahına hizmet eden ve onlara temiz, sürdürülebilir çevre sunan bir kent 

oluşturmak. 

 

Vizyon  

Hemşehrilerinin sorun, ihtiyaç ve tercihlerine dünyadaki gelişmeler ve sosyal politikalardan 

esinlenerek hizmet eden bir belediye olmak. 

 

Temel Değerler  

Yenişehir Belediyesi 2020-2024 döneminde kurumsal gelişim amacının haricinde altı temel değerin izinde 

politika geliştirme ve hizmet sunmayı hedeflemektedir. Bu amaç ve hedefler şunlardır: 

 Sağlıklı Yenişehir 

 Bilgi çağına yakışan Yenişehir 

 Hemşehri Hukukunun Hâkim Olduğu Yenişehir 

 Dayanışma içinde Yenişehir 

 Doğal Yaşamı Gözeten Yenişehir 

 Yenişehir yapılı çevresini özenle oluşturacak bir kent olacak 
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B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları 

( 5216 sayılı Kanun Madde 7) 

 Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine 
verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar 
dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri 

kullanmak.  

 Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun 
olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma 

istasyonuna taşımak.  

 Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 ncü sınıf gayrisıhhî 

müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.  

 Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı 
Gecekondu Kanununda belediyelere verilen 

yetkileri kullanmak, spor, dinlenme ve eğlence 

yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, 

kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve 

kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve 

beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, 

kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve 
onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî 
dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem 

taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine 
ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı 
ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, 

işlettirmek veya ruhsat vermek. 

 Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

 (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski 

taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından 

tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve 
yıkmak.  

 

 (Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 

Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve 

organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve 
sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık 
havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer 

alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.  
 

 (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir 

ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı 

desteklemek 

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 
(5393 sayılı Kanun Madde 14) 

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

 İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt 

yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve 

çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, 

acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi 

trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park 

ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve 

tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim 

öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin 

son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı 

kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile 

ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi 

şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim 

öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki 

okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile 
tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve 

yardım, nikâh, 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. 

 (…)(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) 

(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 nakdi yardım, bir önceki yıl 
genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için 
tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için 

binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini 

geçemez. 

 (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 

24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı 

Kararı ile. ) 
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 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik 

sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği 

dikkate alınarak belirlenir. 

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

durumuna uygun yöntemler uygulanır.(1)  

 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 
Kanunun kapsamı dışındadır. 

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları 

(5393 sayılı Kanun Madde 15) 

 Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 

faaliyet ve girişimde bulunmak.   

 Kanunların belediyeye verdiği yetki 

çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda 

belirtilen cezaları vermek.  

 Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili 
olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 

vermek.  

 Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, 

resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve 
harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili 

gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı 

alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

 Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, 

kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 

yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; 

bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek 

veya işlettirmek.  

 Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz 
ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her 
türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, 

işletmek ve işlettirmek. 

 Katı atıkların toplanması, taşınması, 
ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması 

ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak 

ve yaptırmak. 

 Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine 
getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan 
sınırları içerisinde taşınmaz almak, 
kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya 
vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar 

üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

 Borç almak, bağış kabul etmek. 

 Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs 
terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata 

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

tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 

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

karar vermek. 

 Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat 

ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 

denetlemek. 

 Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve 
kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan 
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz 

satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men 
edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün 
içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda 
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün 

içinde geri alınmayan gıda dışı malları 

yoksullara vermek. 

 Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda 

standartlar getirmek. 

 Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk 

sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini 

kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat 

toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış 

petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat 
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama 
alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve 

yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması 

için gereken tedbirleri almak. 

 Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen 
her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi 
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve 

güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile 
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri 
yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek 
ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; 

kanunların belediyelere verdiği trafik 

düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 
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 (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) 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, 
 

 (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) 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. 

 

 (Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet 
yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli 
skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya 

yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla 
ilgili işleri yürütmek. 

 

 (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (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 Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer 

alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. 

Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları 

doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından yapılır. 

 (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) 

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. 

 (l) 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 Çevre 

ve Şehircilik 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 Çevre ve Şehircilik 

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, eğitim 

kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve 
hastanelere 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 Kanununun 75 inci maddesi 

hükümleri belediye taşınmazları hakkında da 
uygulanır. 

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla 

elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu 

hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile 

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

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra 

dairesince haciz kararı alınmadan önce 
belediyeden borca yeter miktarda 
haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…)(1). 
On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi 

durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak 
miktarını aşacak (…)(1) şekilde yapılamaz.(1) 
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KARDEŞŞEHİR BELEDİYELERİMİZ 

 
1- Almanya Neustadt Belediyesi 
2- Çin Halk Cumhuriyeti Fujian Eyaleti Quanzhou Belediyesi 

3- Niğde Yeşilgölcük Belediyesi 

4- Niğde Yıldıztepe Belediyesi 

5- Kayseri Sarız Belediyesi 

6- Malatya Arapgir Belediyesi 
7- Giresun Eynesil Belediyesi 
8- Konya Tuzlukçu Belediyesi 

9- Kuzey Kıbrıs Mağusa İskele Belediyesi 

10- Gaziantep Karkamış Belediyesi 
11- Artvin Şavşat Belediyesi 

12- Malatya Hekimhan Belediyesi 
13- Adıyaman Pınarbaşı Belediyesi 
14- Malatya Arguvan Belediyesi 
15- Karaman Göktepe Belediyesi 

16- Niğde- Bor Kemerhisar Belediyesi 

17- Tunceli Hozat Belediyesi 
18- Tunceli Ovacık Belediyesi 
19- Tunceli Pertek Belediyesi 
20- Adıyaman Yaylakonak Belediyesi 

21- Adıyaman Besni Kesmetepe Belediyesi 
22- Diyarbakır Çınar Belediyesi 
23- Bartın Amasra Belediyesi 
24- Tunceli Nazimiye Belediyesi 

25- Kastamonu Araç Belediyesi 
26- Kırşehir Belediyesi  
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Yenişehir Belediyesi Mahallelerin 2021 Yılı Nüfus ve Yüzölçümü 

 

  

Mahalle Adı Nüfüs Yüz Ölçümü 

50. Yıl Mah. 12937 2975431.649 

Akkent Mah. 18424 1757848.878 

Aydınlıkevler Mah. 10808 471235.400 

Bahçelievler Mah. 14389 616800.159 

Barbaros Mah. 13127 799583.358 

Batıkent Mah. 13127 1005494.099 

Çavak Mah. 1165 5403155.810 

Çiftlikköy Mah. 28145 12923406.832 

Çukurkeşli Mah. 323 11025941.126 

Cumhuriyet Mah. 16970 660571.376 

Değirmençay Mah. 910 26798485.625 

Deniz Mah. 2796 2283131.571 

Dumlupınar Mah. 2097 379819.947 

Eğriçam Mah. 17162 1357829.859 

Emirler Mah. 701 14945080.847 

Fuatmorel Mah. 11623 2830977.291 

Gazi Mah. 8945 423824.696 

Gökçebelen Mah. 709 2228149.499 

Güvenevler Mah. 19354 1142607.894 

Hürriyet Mah. 17305 903662.017 

İnönü Mah. 5846 270508.448 

İnsu Mah. 209 9337701.980 

Karahacılı Mah. 852 7067642.752 

Kocahamzalı Mah. 270 7128667.369 

Kocavilayet Mah. 2497 5181383.206 

Kuzeykent Mah. 7117 2170254.793 

Limonluk Mah. 11761 2186845.166 

Menteş Mah. 19914 1739411.456 

Palmiye Mah. 6238 343971.055 

Pirireis Mah. 8706 531522.690 

Turunçlu Mah. 192 4456810.946 

Uzunkaş Mah. 325 5201247.472 

TOPLAM: 274.944 136549005.266 
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C- İDAREYE İLİŞKİN FAALİYETLER 

1- FİZİKSEL YAPI 

 

Tablo 1 Taşınmazlar 

Sıra No Verilen Hizmet Kullanım Amacı Sayısı 

1 
Belediye Ana Hizmet Binası Halka Hizmet 1 

2 
Atatürk Kültür Merkezi Kültürel Faaliyetelr 1 

3 
Özgecan Tesisleri Spor Faaliyetleri 1 

4 
Fuar Alanı Ticari ve Sosyal 

Faaliyetler 
1 

5 
Belediye Ek Hizmet Bina Halka Hizmet 1 

6 
Akademi Binası Sosyal ve Sağlık Amaçlı 1 

7 
Kapalı Spor Salonu Spor Faaliyetleri 1 

8 
Halk Eğitim Kurs Merkezi Sosyal Faaliyetler 3 

9 
Aşevi Halka Hizmet 1 

10 
Mustafa Baysan Yüksek öğ retim 

Erkek Öğrenci Yurdu 

Halka Hizmet 
1 

11 
Ata Tenis Kulübü Ticari, Sosyal ve Spor 

Faaliyetleri 
1 

12 
Yenişehir Belediyesi Kent Konseyi Sosyal Faaliyetler 1 

13 
50. Yıl Spor Tesisleri Spor Faaliyetleri 1 

14 
Eğriçam Spor Tesisleri Spor Faaliyetleri 1 

15 
Yenişehir Belediyesi Kültür 

Kompleksi ve Taziye Evi 

Halka Hizmet 
1 

16 
Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli 

Eğitim Merkezi (BETEM) 

Eğitim 
1 

17 
Yaşlı Yaşam Merkezi Halka Hizmet 1 

Toplam 19 
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Tablo 2 Araçlar 

Sıra No Aracın Cinsi Resmi Kiralık Toplam 

1 İş Makinası 19 1 20 

2 Binek Araç 15 3 18 

3 Çöp Kamyonu 18 - 18 

4 Kamyon 12 4 16 

5 Arazöz 6 - 6 

6 Süpürge Aracı 5 2 7 

7 Traktör 4 - 4 

8 Çift Kabin(Doblo) 30 1 31 

9 Otobüs 6 - 6 

10 Pick-Up 5 3 8 

11 Minibüs 1 - 1 

12 Midibüs 2 - 2 

13 Ambulans 1 - 1 

14 Motor 1 - 1 

15 Kovalı Araç 1 - 1 

16 Çekici  1 - 1 

17 Dorse 1 - 1 

18 Cenaze Nakil Aracı 1 - 1 

TOPLAM 129 14 143 

 

 

  



Yenişehir Belediyesi 

Faaliyet Raporu ‘2021 

9 

2- ÖRGÜT YAPISI 

 

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48, 49 ve 50’nci maddelerine göre 

kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından 

oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

“Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden 

oluşur.”  

“Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli 

dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, imar, insan kaynakları, hukuk 

işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye 

meclisinin kararıyla olur.”  

“Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına 

yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”  

“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, 

ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, 

mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, 

teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 

istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin 

birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”  

“Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı 

kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 

50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 

500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak 

görevlendirebilir.”  

“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu 

aşamaz.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yenişehir Belediyesi 

Faaliyet Raporu ‘2021 

10 

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ: 

 

                                                              
Abdurrahman YILDIZ                                 Harun GÖKALP                                        Metin SOLUNOĞLU 

               CHP                                                         CHP                                                              CHP 

 

                                                         
Haydar ÖZDEMİR                                    Zekeriya ÖZGÜR                                     Gülcan KIŞ 

             CHP                                                          CHP                                                      CHP 

 

                                                        
Murat SAKUÇOĞLU                                 Haşim TULUK                                      Özgür EMİRE 

                CHP                                                      CHP                                                        CHP 

  

                                                           
Musa TAŞ                                                   Özkan ÖZDEMİR                                     Hasan ÖZCAN 

            CHP                                                            CHP                                                          CHP 
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Sevgi UĞURLU                                            Güney Nihat GEDİK                               Cevdet YILMAZ 

              CHP                                                             CHP                                                         CHP 
 

                                                            
Hülya GÜNEL                                              İzzet MİREŞ                                             Hüseyin DOĞAN 

             CHP                                                           CHP                                                           CHP 
 

                                                            
Şenol IŞIK                                                     Hacı Bayram BATTI                              Hasan TOGAY 

           CHP                                                               CHP                                                      CHP 

 

                                                            
Mehmet YEŞİL                                             Aziz VURAL                                          Abuzer DÖNDAŞ 

             CHP                                                            CHP                                                         CHP 

 

                                                            
Vahap DÜZOVA                                          Destina ALBAYRAK                               Cuma ŞAHİN 

            CHP                                                               CHP                                                        CHP 
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Mehmet AKKAŞ                                          Fahrettin KILINÇ                                    Yusuf KAPLAN 

              CHP                                                            MHP                                                      MHP 

 

                                                           
Fuat AKBAŞ                                                Semra TEKELİ                                       Mehmet Ali AYDENİZ 

            MHP                                                            MHP                                                           MHP 

 

                                                           
Mehmet Sadık TÜRÜT                                   Ahmet BÜYÜK                                        Abbas ÖZDİKER 

                AKP                                                        AKP                                                                 AKP 

 

 
          Hasan AY 

              AKP 

 

 

Meclis Üyelerimizden Abdurrahman YILDIZ, Zekeriya ÖZGÜR, Gülcan KIŞ, Murat SAKUÇOĞLU, Haşim 

TULUK, Özgür EMİRE ve Fahrettin KILINÇ Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğini de yürütmektedir. 
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MECLİS BAŞKANLIK DİVANI: 

1-Hasan ÖZCAN (Meclis Birinci Başkan Vekili) 

2-Mehmet YEŞİL (Meclis İkinci Başkan Vekili ) 

3-Sevgi UĞURLU (Asil Katip Üye) 

4- Cevdet YILMAZ (Asil Katip Üye)  
5-Harun GÖKALP (Yedek Katip Üye) 

6- Şenol IŞIK (Yedek Katip Üye)  

MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI : 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu  
1- Cevdet YILMAZ (Kom. Başkanı) 

2- Güney Nihat GEDİK (Kom. Başkan Vekili) 

3- Özkan ÖZDEMİR 

4- Metin SOLUNOĞLU 

5- Mehmet Ali AYDENİZ 

2- İmar Komisyonu  

1-Musa TAŞ (Kom. Başkanı) 
2- Hasan ÖZCAN (Kom. Başkan Vekili) 

3- Haydar ÖZDEMİR 

4- Sevgi UĞURLU 

5- Fuat AKBAŞ 
3- Ekoloji Komisyonu  

1- Metin SOLUNOĞLU (Kom. Başkanı) 

2- Semra TEKELİ (Kom. Başkan Vekili) 

3- Cuma ŞAHİN 

4- Hacı Bayram BATTI 

5- İzzet MİREŞ 

4-Kültür Sanat ve  Turizm Komisyonu 

1- Hülya GÜNEL (Kom. Başkanı) 

2- İzzet MİREŞ (Kom. Başkan Vekili) 

3- Mehmet YEŞİL 
4- Musa TAŞ 
5- Fahrettin KILIÇ 

5- Toplumsal Adalet ve Cinsiyet Eşitliği 

Komisyonu  

1- Özkan ÖZDEMİR (Kom. Başkanı) 

2- Aziz VURAL (Kom. Başkan Vekili) 

3- Destina ALBAYRAK 

4- Güney Nihat GEDİK 
5- Fahrettin KILINÇ 
 

6- Proje Geliştirme, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Komisyonu 
1- Hasan TOGAY (Kom. Başkanı) 

2- Harun GÖKALP (Kom. Başkan Vekili) 
3- Abuzer DÖNDAŞ  

4- Sevgi UĞURLU 

5- Fuat AKBAŞ 
7-Ekonomik Hayatın Geliştirilmesi Komisyonu 

1- Haydar ÖZDEMİR (Kom. Başkanı) 

2- Aziz VURAL (Kom. Başkan Vekili)  
3- Destina ALBAYRAK 
4- Hacı Bayram BATTI 

5- Yusuf KAPLAN 

8-Eğitim -Bilişim -Gençlik ve Spor Komisyonu 

1- Hasan ÖZCAN (Kom. Başkanı) 
2- Hülya GÜNEL (Kom. Başkan Vekili) 
3- Mehmet AKKAŞ   

4- Cuma ŞAHİN  

5- Semra TEKELİ 
9- Sosyal Yardım ve Hizmetler  Komisyonu 

1- Harun GÖKALP (Kom. Başkanı) 
2- Vahap DÜZOVA (Kom. Başkan Vekili) 
3- Şenol IŞIK   

4- Mehmet YEŞİL   
5- Semra TEKELİ 
10- Gıda Tarım ve Sağlık  Komisyonu 

1- Abuzer DÖNDAŞ (Kom. Başkanı) 
2- Vahap DÜZOVA (Kom. Başkan Vekili) 

3- Cevdet YILMAZ    

4- Mehmet Ali AYDENİZ 

5- Şenol IŞIK 
Denetim Komisyonu 
1- Mehmet AKKAŞ ( Kom.Başkanı) 
2- Hasan ÖZCAN( Komisyon Başkan Vekili) 

3- Hülya GÜNEL 
4- Harun GÖKALP 
5- Fuat AKBAŞ  
BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ: 
1-Abdullah ÖZYİĞİT (Encümen Başkanı) 

2-Mehmet YEŞİL (Üye) 

3-Hasan TOGAY (Üye) 
4- Mehmet AKKAŞ (Üye)  

5-Safa YURTSEVEN (Üye) 
6-Ahmet KURT (Üye) 
7-Yakup KAYA (Üye) 
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Mahalle Muhtarlarımız 

 

 

 

SIRA NO MAHALLE ADI ADI - SOYADI TELEFON 

1 Deniz Mahallesi Süleyman ŞENOL 0530 655 59 23 

2 Dumlupınar Mahallesi Gülten EVMEZ 0506 992 39 92 

3 Gökçebelen Mahallesi Mehmet BULUT 0539 248 05 87 

4 İnönü Mahallesi Giray ATİLLA 0535 822 06 44 

5 Palmiye Mahallesi Yusuf YEGÜL 0532 477 65 34 

6 Kuzeykent Mahallesi Yüksel DEYNEKLİ 0537 259 61 30 

7 Kocavilayet Mahallesi Saffet KUZU 0535 234 97 24 

8 Gazi Mahallesi Necdet BÖLEK 0536 996 15 77 

9 Limonluk Mahallesi Fatma BEZGİN 0505 293 23 71 

10 50.Yıl Mahallesi Nergiz ÖZCAN 0535 495 69 68 

11 Fuat Morel Mahallesi Ali FİDELİ 0537 786 29 46 

12 Barbaros Mahallesi Ahmet ER 0533 383 87 69 

13 Aydınlıkevler Mahallesi Seyfi DELİOĞLAN 0536 830 10 29 

14 Batıkent Mahallesi Bahri TUNCER 0505 535 48 23 

15 Pirireis Mahallesi Aziz EKİNCİLER 0535 308 62 71 

16 Hürriyet Mahallesi Cuma ÇAM 0532 342 24 77 

17 Cumhuriyet Mahallesi Mehmet ALAVLI 0505 481 35 46 

18 Akkent Mahallesi Zakir OĞULTEKİN 0538 865 41 18 

19 Bahçelievler Mahallesi Gülcan ÖZDEN 0535 850 62 76 

20 Çiftlikköy Mahallesi Aynur ÖZTÜRK 0554 316 82 54 

21 Güvenevler Mahallesi Rahime SARI 0537 795 86 88 

22 Menteş Mahallesi İmam ÖZDEMİR 0555 286 21 61 

23 Eğriçam Mahallesi İbrahim ÜNEL 0541 365 97 66 

24 Karahacılı Mahallesi Hasan YILMAZ 0532 638 23 79 

25 Emirler Mahallesi Rüştü İKİZ 0532 201 44 30 

26 Turunçlu Mahallesi Durmuş PATACI 0536 511 60 69 

27 Uzunkaş Mahallesi Adnan AKSOY 0535 402 73 54 

28 Kocahamzalı Mahallesi Mustafa KARABEY 0536 241 00 42 

29 İnsu Mahallesi Sadettin KÖK 0532 797 76 13 

30 Çukurkeşlik Mahallesi Süleyman KUŞ 0535 959 98 92 

31 Çavak Mahallesi Hüseyin SOY 0539 529 81 00 

32 Değirmençay Mahallesi Şahin IŞIK 0532 507 80 87 
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Şekil 1 Teşkilat Şeması 
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3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLARI 

Tablo 3 Kullanıcı Donanımları 

Sıra 
No 

Kullanıcı Donanımları Adet 

1 PC 338 

2 Muhtelif Ebat ve Teknolojide Yazıcı 111 

3 A0 Tarayıcı 1 

4 Barkod Okuyucu, 1 

5 Doküman Tarayıcı 4 

6 Çizici (Plotter) 1 

 

Tablo 4 Sistem Donanımları 

Sıra 
No 

Sistem Donanımları Adet 

1 Online Güç Kaynağı 6 

2 Kart Okuyucu (Personel Takip Sistemi için) 8 

3 Kamera Kayıt Cihazı 8 

4 IP Tabanlı Güvenlik Kamerası 98 

5 Güvenlik Duvarı  3 

6 Fizikzel Sunucu 10 

7 Ses Sistemi 3 

8 Yedekleme Sunucusu 4 

Tablo 5 Kullanılan Yazılımlar 

Sıra 
No 

Kullanılan Yazılımlar Adet 

1 Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı 1 

2 EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 1 

3 Kamu Mülkiyet Yazılımı 1 

4 Araç Takip Sistemi Yazılımı 1 

5 Netcad 31 

6 Autocad 18 

7 İş Güvenlik Yazılımı  1 

8 İşyeri Hekimliği Yazılımı 1 

9 İcra Yazılımı 3 

10 Yapı Modelleme Yazılımı 2 

11 Mevzuat ve İçtihat Yazılımı 2 

12 Hakediş Yazılımı 7 

13 Online Akaryakıt Yazılımı 1 

14 Görüntü Kurgulama ve Video Montajı  Yazılımı 3 

15 Belediye e-belge 1 
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4- İNSAN KAYNAKLARI 

Tablo 6 Kadroya Göre Personel Dağılımı 

Memur 
142 

 

Sözleşmeli 
14 

İşçi 
168 

Şirket Personeli 
574 

Toplam 
898 

 

Tablo 7 Cinsiyete Göre İdari Personel Dağılımı 

Statü Kadın Erkek Toplam 

Başkan Yardımcısı 1 5 6 

Müdürler 15 13 28 

Toplam 16 18 34 

Tablo 8 Kadroya Göre Doluluk 

Kadro  Memur Sözleşmeli İşçi Şirket Personeli Toplam 

Boş  170 - 96 - 266 

Dolu 142 14 168 574 898 

Toplam  312 14 264 574 1164 

 

Grafik 1 Kadroya Göre Doluluk 

Memur Sözleşmeli İşçi Şirket Personeli Toplam 

     

 

  

16%

1%

19%
64%

Memur

Sözleşmeli

İsci

Şirket Personeli

54%

46% 100%

36%

64% 100%

23%

77%

Boş Dolu



Yenişehir Belediyesi 

Faaliyet Raporu ‘2021 

18 

Tablo 9 Cinsiyete Göre Personel Dağılımı 

Kadro Memur Sözleşmeli İşçi Şirket Personeli Toplam 

Kadın 63 4 20 106 193 

Erkek 79 10 148 468 705 

Toplam 142 14 168 574 898 

Grafik 2 Cinsiyete Göre Personel Dağılımı 

Memur Sözleşmeli İşçi Şirket Personeli Toplam 

     

 

Tablo 10 Personel Eğitim Durumu 

Kadro Memur Sözleşmeli İşçi Şirket Personeli Toplam 

İlköğretim 3   118 250 371 

Lise 24 1 39 158 222 

Ön Lisans 28 7 6 56 97 

Lisans 78 6 5 105 194 

Yüksek Lisans 9     5 14 

Toplam 142 14 168 574 898 

Grafik 3 Personel Eğitim Durumu 

Memur Sözleşmeli İşçi Şirket Personeli Toplam 
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Tablo 11 Personel Yaş Dağılımı 

Kadro Memur Sözleşmeli İşçi Şirket Personeli Toplam 

18-25 Yaş       20 20 

26-35 Yaş 10 4 - 186 200 

36-45 Yaş 52 6 43 221 322 

46-55 Yaş 41 3 97 125 266 

56 ve üzeri 39 1 28 22 90 

Toplam 142 14 168 574 898 

Grafik 4 Personel Yaş Dağılımı 

Memur Sözleşmeli İşçi Şirket Personeli Toplam 

     

 

Tablo 12 Personel Hizmet Süresi 

Hizmet Süresi Memur Sözleşmeli İşçi Şirket Personeli Toplam 

0-1 Yıl   -   -   

1-5 Yıl 2 6 - 337 345 

5-10 Yıl 35 8 2 141 186 

10-20 Yıl 37   150 94 281 

20 Yıl ve üzeri 68   16 2 86 

Toplam 142 14 168 574 898 

Grafik 5 Personel Hizmet Süresi 

Memur Sözleşmeli İşçi Şirket Personeli Toplam 
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5- SUNULAN HİZMETLER 

 

Genel Yönetim Kapsamında    

 Yazı işleri hizmetleri   

 Mali hizmetler 

 Strateji geliştirme hizmetleri  

 Destek hizmetleri   

 İnsan kaynakları ve eğitim hizmetleri 

 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 

 Özel kalem hizmetleri 

 Basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetleri 

 Dış ilişkiler, kardeş kent hizmetleri  

 Nikâh hizmetleri  

 Yenişehir Masası  

 Teftiş ve hukuk hizmetleri 

  

 Muhtarlık hizmetleri 

 AR-GE  

 İşletme ve iştirakler hizmetleri 

Eğitim, Sosyal ve Kültürel Hizmetler Yönetimi 

Kapsamında 

 Kültür ve sanat hizmetleri 

 Sosyal destek ve yardım hizmetleri 

 Aşevi hizmetleri 

 Cenaze hizmetleri  

 Spor hizmetleri 

 Eğitim ve kurs hizmetleri 

 Yurt ve barınma hizmetleri 

 Kütüphane hizmetleri 

 Sağlık hizmetleri 

 Kadın ve aile hizmetleri 

 Çocuk gelişimi ve eğitimi hizmetleri 

 

Bilgi ve Teknoloji Yönetimi Kapsamında 

 Bilgi - işlem hizmetleri 

 

İmar Yönetimi Kapsamında 

 İmar ve şehircilik hizmetleri  

 İnşaat Ruhsat hizmetleri 

 Yapı denetim hizmetleri 

 İmar uygulama hizmetleri 

 Yapı kullanma ve arşiv hizmetleri 

 Plan ve proje hizmetleri 

 Adres bilgileri hizmetleri 

 Planlama hizmetleri 

 Emlak ve istimlâk hizmetleri 

 Kentsel dönüşüm hizmetleri 

Çevre Temizlik- Altyapı ve Açık Alan Yönetimi 

Kapsamında: 

 Temizlik hizmetleri 

 Fen işleri hizmetleri 

 Park ve bahçe hizmetleri 

Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Kapsamında 

 Ruhsat ve denetim hizmetleri 

 Zabıta ve çevre denetim hizmetler  
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6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL 

Yönetim 

Kurumumuz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 

yapılmaktadır. Yönetim yapımız Meclis, Encümen, Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve diğer çalışanlardan 

oluşur. Belediye Başkanı Üst Yönetici olarak Belediye faaliyetlerinin amaç ̧ ve politikalara, kalkınma planına, 

programlara, stratejik plana, performans programına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, 

bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlayarak görev ve sorumlulukların yerine 

getirilmesinden Belediye Meclisine karsı sorumludur.  

İç Kontrol 

Belediyemiz ic ̧ kontrol çalışmalarına 5018 sayılı Kanunla başlamıştır. İc ̧ kontrol sistemi belediyemizin 

hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerc ̧ekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine c ̧ıkabilecek belirsizliklerin en aza 

indirilmesi amacıyla uygulanan sürec ̧tir. İc ̧ kontrol, belediyemizin sürekli değişen c ̧evre koşulları, hizmet alanların 

talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle 

başa c ̧ıkabilmeleri ic ̧in yönetimi güc ̧lendirecektir.  

İc ̧ kontrol bir sürec ̧ olup, bu sürec ̧ insanlardan etkilenir. Kurumun her seviyesinde yer alan insanlar ic ̧ 

kontrolün bir parc ̧asıdır ve uygulanmasından sorumludur. Yine İc ̧ kontrol Belediyemizin hedeflerine ulaşılmasında üst 

yönetime ve idarecilere sadece makul bir güvence sağlar.  

Kurum, hedeflerine doğru ilerlerken ic ̧ ve dış etkenlere maruz kalır. Kurumun bir parc ̧ası olan c ̧alışanlar ic ̧ etkenlere 

örnek olarak gösterilebilir. Kişilerin karakter o ̈zellikleri, ahlaki değerleri ve yetkinlikleri ic ̧ kontrolün etkinliği ile 

doğrudan ilgilidir.  

İc ̧ kontrol ile insanların ic ̧sel o ̈zelliklerini tamamen kontrol etmek mümkün değildir. Dış etken olarak gösterilebilecek 

risklerin ki buna ekonomik kriz örnek verilebilir, bir kısmını da tamamen kontrol etmek imkânsızdır. Bu nedenle ic ̧ 

kontrol kurum için kesin bir güvence değil, makul bir güvence sağlar. 

Belediyemizin iç kontrol sayesinde ulaşılabilecek başlıca dört hedefini şu şekilde belirtebiliriz; 

 Faaliyetlerin etkin ve verimli olması  

 Mali raporların güvenilirliği 

 Yürürlükteki mevzuata uyum 

 Varlıkların korunması 

İc ̧ kontrol sistemi belediyemizin farklı etkinlik seviyelerinde faaliyet gösterir. İc ̧ kontrol faaliyetlerinin ne kadar etkin 

yürütüldüğü: 

 Üst yönetim ve idarecilerin, belediyeyi, belediyenin hedeflerine ulaşılması ic ̧in yapılan faaliyetlerin 

kapsamını, faaliyetlerin yer aldığı c ̧evreyi ve karşılaşılacak riskleri anlamalarına, 

 C ̧alışanların ic ̧ kontrolün uygulanmasına yönelik sorumluluğa, gerekli bilgiye, yeteneğe ve yetkiye sahip 
olmalarına,  

 Yayınlanan mali raporların güvenilir bir bic ̧imde hazırlanmasına, 

 Yasa ve yo ̈netmeliklerle uyumun sağlanabilmesine bağlıdır. 

İc ̧ kontrolün etkinliğinde en büyük rolü̈ yo ̈netim üstlenecektir. İdareciler ic ̧ kontrol sisteminin etkili bir bic ̧imde 

işlediğinin güvencesini verebilmek ic ̧in uygun politikalar oluşturmalı ve güvence sağlamalıdırlar. İc ̧ kontrol 

uygulanırken, hedeflere ulaşılmasını etkileyecek belirsizlikler öngo ̈rülmeli ve önlemler alınmalıdır; yani idareciler 

risk yönetimi konusunda da sorumlu olacaklardır. 

Belediyemizin organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devrinin sınırları 

belirlenmiştir. İç kontrol siteminin temel çalışmalarından iş tanımları yapılmasına, iş süreçlerinin ve iş akış şemalarının 

çıkartılmasına ve kurumsal risk yönetimine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Yine Belediyemizde ön mali kontrol yapılmasına yönelik çalışmalar harcama birimlerinde ve Mali Hizmetler 

Biriminde başlatılmıştır. İç kontrol sisteminin geliştirilmesi ve işlerliği için sürdürülen faaliyetlerin en kısa zamanda 

sonuçlandırılarak tam ve yetkin bir iç kontrol sistemi oluşturulması sağlanacaktır.  
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II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

Amaçlar Ve Hedefler 

AMAÇ 1: Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu 
gelişmelere göre düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak 

Hedef 1.1:Yerel yönetişim mekanizmasıyla hizmet etkinliğinin ve vatandaş memnuniyetinin sağlanarak sürekli 

ölçülmesi ve veriye dayalı hizmet, politika üretilmesi 

Hedef 1.2: Küresel düşünüp yerel çözümler üreten insan kaynağının oluşturulması 

Hedef 1.3: Hizmetlerin vatandaş odaklı, maliyet ve zaman etkinliğini sağlayacak İş Akış Süreçlerinin geliştirilmesi 

Hedef 1.4: Kurumsal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması 

Hedef 1.5: Bilgi ve iletişim teknolojisinin güçlendirilmesiyle etkinliğin ve verimliliğin artırılması 

AMAÇ 2:Yeşil alan varlığı ve altyapısı ile bireysel hareketliliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir Yenişehir 

Hedef 2.1:Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığının artırılması ve yeşil alanların herkes için 

Kullanılabilir olması 

Hedef 2.2:Daha hareketli bir gündelik yaşamı teşvik etmek, mümkün kılmak 

Hedef 2.3Açık ve Kapalı Alan Spor Altyapısının Artırılması 

Hedef 2.4: Sağlığı tehdit eden etkenlerle mücadelede her kesime yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarının 

yapılması 

AMAÇ 3:Çevre koruma bilincinin gelişmesini ve uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak 

Hedef 3.1:Çöp toplama ve çevre temizliği alanındaki hizmetlerin iyileştirilmesi 

Hedef 3.2:Geri dönüşüm pratiklerinin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi 

Hedef 3.3: Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve yaygın kullanımı için pilot çalışmalar ve savunuculuk 
yapmak 

AMAÇ 4:Kişisel, akademik, mesleki ve kültürel gelişimi destekleyen hizmet politikası ile herkesi kucaklayan bir 
Yenişehir 

Hedef 4.1: Yenişehirlilerin ihtiyaç duyduğu kişisel, mesleki, akademik ve kültürel gelişim programlarının tespitine 

yönelik periyodik alan araştırmaları yapılması 

Hedef 4.2:Farklı yaş, eğitim ve cinsiyetlerin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim, bilgi ve beceri geliştirme 

programlarının düzenlenmesi 

Hedef 4.3:Canlı, zengin ve erişilebilir bir kültür-sanat hayatını tesis edecek etkinlik ve altyapı planlaması 

yapılması 

AMAÇ 5: Her kesimin aidiyet hissettiği kapsayıcı ve fırsat eşitliği oluşturan hizmet sunumu ile sosyal içermeyi 

güçlendirmek 

Hedef 5.1:Sosyal yardımların insan onurunu ve üretkenliğini zedelemeyecek şekilde hayata geçirilmesi 

Hedef 5.2:Dezavantajlı kesimlere yaşanabilir Yenişehir’i Oluşturacak Yerel Eşitlik Planının Geliştirilmesi, 

Uygulamaya Konulması ve Dönüştürücü Sosyal Desteğin Sağlanması 

AMAÇ 6: Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması 

Hedef 6.1:Kentsel dönüşüm ve imar planlarının hak- temelli olacak şekilde Hazırlanması 

Hedef 6.2:Vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının hizmet planlaması ve izlemesine dahil olduğu yerel yönetişim 

yapılarının oluşturulması 

Hedef 6.3:Yeterli ve yüksek standartta kentsel Üstyapı ve planlama yapılması 

Hedef 6.4: Toplum düzeni ve güvenliğine katkı sağlanması. 

Hedef 6.5:Tarımsal üretimi destekleyen uygulamalarla güvenli gıdaya erişimin ve tarımsal üreticinin 
desteklenmesi 
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B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 

Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika Ve Öncelikler 

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI 

Üst 
Politika 
Belgesi 

İlgili Bölüm/ 

Referans 

Verilen Görev/İhtiyaçlar 

 İstikrarlı Ve Güçlü Ekonomi 
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181. Ekonominin, enflasyon oluşturmayan, kaliteli büyüme patikasına girmesini destekleyecek 

şekilde kamu mali disiplini korunacak ve harcama politikası plan hedeflerine azami 
düzeyde tesir edecek şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda; program bütçe sistemine 
geçilecek, harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır. Vergi adaletini güçlendirici ve vergi 
tabanını genişletici revizyonlar yapılacak, yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacaktır. 

Plan dönemi sonunda GSYH’ya oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1,7, genel 

devlet açığının yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının ise yüzde 2 olarak 

gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 

Maliye Politikası  

263. Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının 

artırılmasını sağlayacak şekilde vergi sisteminde revizyonlar yapılacaktır.  

263.7.  Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının 

vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecektir 

264.  Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacaktır 

264.1.  Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir 

264.2.  Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve 

beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek 
ve vergileme etkinleştirilecektir. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve 
uygulamasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapıyı birlikte oluşturacaklardır.  

Lojistik Ve Ulaştırma 

511. Ulaştırma sektöründe bakım-onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde 

karşılanmasını sağlayacak bir yapı tesis edilecek, ulaştırma altyapılarının yeterli hizmet 

seviyesinde tutulmasına yönelik gerekli yatırımlara ağırlık verilecektir. 

511.2.  Yapım ve teknik müşavirlik işlerine ilişkin ihalelerde kaliteden ödün vermeden hizmet 

alımlarının yapılması sağlanacak, bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim 

marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal 
düzenlemeler hayata geçirilecektir.  

511.5.  Karayolu ağında enerji ve zaman tasarrufunu, trafik güvenliğini, karayolu kapasitesinin 

etkin kullanımını sağlayan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile ilgili mimari yerel yönetimleri 

de kapsayacak şekilde tamamlanarak uygulamaya konulacaktır. 

İstihdam Ve Çalışma Hayatı 

570. Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı 
uygulamalar geliştirilecektir 

571. Gençlerin işgücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek ve istihdam edilmeleri 
kolaylaştırılacaktır.  

571.7. Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin 
istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir. 

 

Ailenin Güçlendirilmesi 

598 Aile dostu çevre ve mekânların yaygınlaşması için çalışmalar yürütülecektir. 
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598.1.  Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını 
artırabilecekleri ulaşılabilir mekânlar yaygınlaştırılacaktır. 

598.2. Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecektir 

Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar Ve Yoksullukla Mücadele 

627. Sosyal yardım programlarının etkinliği artırılacaktır.  

627.2. Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı veri 

paylaşımı sağlanacaktır 

627.3.  Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü 
artırılacaktır. 

628. İnsan odaklı sosyal politikalar çerçevesinde sosyal hizmet modellerinin çeşitlendirilmesi ve 

yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

628.1.  Engelli ve yaşlı bakımı hizmetlerine ilişkin standartlar geliştirilecek ve bu hizmetleri veren 

personelin niteliği ve niceliği artırılacaktır.  

628.2.  Sosyal hizmetler yaygınlaştırılarak daha etkin hale getirilecek, kırılgan kesimlere yönelik 

sosyal hizmet programlarının niteliği ve niceliği artırılacaktır.  

628.3.  Toplum temelli bakım hizmetleri kapsamında gündüzlü bakım hizmetleri 
yaygınlaştırılacaktır 

628.4. Gezici tarım işçilerinin sosyal hizmetlerden faydalanmalarının kolaylaştırılmasına yönelik 
uygulamalar geliştirilecektir 

Kültür Ve Sanat 

632. Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin 

dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm 

uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir 

632.1.  Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin 
markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır 

Nüfus Ve Yaşlanma 

655. Uzun süreli bakıma gereksinim duyan yaşlılar için hizmetler çeşitlendirilecek ve 
yaygınlaştırılacaktır.  

655.2.  Farklı kurumlar tarafından sunulan uzun süreli evde bakım hizmetlerinde bütünlük ve 

kurumlar arası eşgüdüm sağlanacak, yerel yönetimlerin hizmet sunumunda daha fazla rol 

almasına imkân verecek düzenlemeler yapılacaktır 

Şehirleşme 

674. Şehirlerimiz kalkınma vizyonuyla eşgüdüm içerisinde, çok merkezli, karma kullanımı 

destekleyen, özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla planlanacak; mekânsal 

planlarda topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, coğrafi 

özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır. 

674.1.  Nazım planlarda yeni alt merkezler tanımlanacak, alt ölçekli planlarda alt merkezlere 

toplu ulaşım ve yaya ulaşımının sağlanması için gerekli teknik standartlar belirlenecek, 

Mekânsal Plan Yapım Yönetmeliği bu standartlar doğrultusunda revize edilecektir.  

674.2.  Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması 

ve yeniden canlandırılması için İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü (İLBANK) tarafından 

yerel yönetimlere yönelik destek programı geliştirilecektir 

675. Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim 

ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak 

insan-tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır.  

675.1.  Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılgan kesimlere 

yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılması 
desteklenecektir 
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676. Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu 

teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılacaktır.  

676.1.  Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve 

yaşam kalitesini yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına 

kadar 81 milyon m2 alanda Millet Bahçesi çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, 
İLBANK ve belediyelerin finansmanıyla yürütülecektir 

677. Mekânsal planlama sistemi, merkezi kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenen ilke ve 

kurallar çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve 
denetleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama ve uygulamanın mahalli 
idareler tarafından yapılması esas olacaktır. 

677.1. Planlama sürecinde etkili katılım, izleme ve denetleme modeli geliştirilecek, mevzuat bu 
çerçevede güncellenecektir.  

677.2.  Planlama yetkisi olan merkezi kuruluşların, plan yapımında esas alınacak ilke ve kuralları, 

yetki alanları kapsamında kalan konular için yazılı hale getirmesi sağlanacak, bu amaçla 

idari düzenleme gerçekleştirilecektir 

678. İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar 

uygulama araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları 
yaygınlaştırılacaktır.  

678.1.  İmar uygulamalarında kırsal ve kentsel yerleşmeleri dikkate alan katılımcılık ve finansman 

alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirilecektir 

679. Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle 
kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. 

679.1.  İnsan odaklı, yatay mimariyi yansıtan başarılı örnek yerleşimler belirlenecek ve 

değerlendirme raporu hazırlanacaktır.  

679.2.  “Medeniyetimizi yaşatan şehir beratı” ve “özgün mahalle sertifikası” verilmesine altlık 
oluşturacak kılavuzlar hazırlanacaktır 

680. Haritacılık alanında konumsal hassasiyet, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı 

güçlendirilecek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek birlikte üretim ve veri 

paylaşımı yoluyla mükerrerlikler önlenecektir.  

680.1.  Ulusal harita üretimi işlerinde baz alınacak olan kentsel alanlardaki konumsal hassasiyet 
altyapısı yenilenecektir.  

680.2.  Çok boyutlu kadastro/harita üretimi tamamlanacaktır 

681. Kamu ve özel sektör kuruluşlarınca yapılacak yatırımlara temel oluşturmak üzere sayısal 
hale gelmiş güncel, güvenilir kadastro verileri sunulacak, mülkiyet verileri elektronik 

ortama aktarılacaktır. 

681.1. Mülkiyete ilişkin işlemler kanuni kısıtlar çerçevesinde elektronik ortama taşınacaktır.  

681.2.  Tüm Türkiye’de tek koordinat sistemine geçilerek kadastro modernizasyonu 

tamamlanacaktır 

681.3.  Tüm tapu işlem belgeleri elektronik ortama aktarılarak tapu işlemleri mekâna bağlı 

kalınmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilecektir 

682. Kentlerin yaşam kalitesi seviyelerinin izlenmesine altlık teşkil etmek üzere ölçme ve 

değerlendirme araçları geliştirilecektir.  

682.1.  İl, ilçe ve mahalle ölçeğinde kentsel veri altyapısının oluşturulması ve paylaşılması için 

kurumsal, teknik ve yasal altyapı güçlendirilecektir 

683. Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları 
teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve 

kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir 

uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir.  

683.1. Yerel yönetimlere akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamalarına 

yönelik Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı esas alınarak rehberlik sağlanacaktır.  
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683.2.  Akıllı şehir projeleri, büyükşehir belediyeleri ve 51 il belediyesi öncelikli olmak üzere 

akıllı şehir olgunluk değerlendirmesi ve kaynak tahsis kısıtları göz önünde bulundurularak 

önceliklendirilecektir.  

683.3.  Akıllı şehir uygulamalarında yerli teknoloji uygulamalarının desteklenmesinin yöntemleri 

analiz edilecek, ihale süreçlerinde esas alınacak yerli üretim oranı başta olmak üzere 
kriterler belirlenecektir.  

683.4.  Akıllı şehir ekosistemi analiz edilerek girişimciler, sistem geliştiriciler, teknoloji sağlayıcılar 

gibi sektörün tüm paydaşları oluşturulacak dijital platformda buluşturulacaktır 

684. Gayrimenkul değer artışlarının etkili yönetimiyle kentsel mekân ve hizmet kalitesinin 

artırılması, kentsel hizmetlerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlere 

kaynak oluşturması sağlanacaktır 

Kentsel Dönüşüm 

689 Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu 

arsa ve araziler, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşamayı 

esas alacak şekilde dönüştürülecektir.  

690. Kentsel dönüşüm; yatay mimari anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini 
geliştirme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde 
yürütülecektir.  

690.1. Kentsel dönüşüm uygulamalarında tarihi kent merkezi alanlarının yenilenmesinin 
yaygınlaştırılması, bu kapsamda yerel yönetimlerle paylaşımlı bir finansman modeli 

oluşturulması sağlanacak ve 81 ilde tarihi kent merkezleri kent kimliğini ön plana 

çıkaracak şekilde dönüştürülerek, yatay mimari ve insan odaklılık anlayışıyla tasarımları 

gerçekleştirilecektir. 

691. Kentsel dönüşüm uygulamalarında il bazında hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri esas 

alınacaktır.  

691.1 İl ve ilçe bazında riskli ve rezerv alanlara ilişkin verileri, sosyal yapı analizini, ekonomik 

bütünleşme, altyapı durumu, finansman modelleri ve il bazında dönüşüm hedeflerini içeren 

kentsel dönüşüm stratejileri hazırlanacaktır.  

692. Kentsel dönüşüm projeleri katılımcılık esasları dikkate alınarak, kentsel dönüşüm 
alanlarında öncelikle yerinde dönüşüm ilkesi benimsenerek, mevcut sosyal yapının 
mekânsal ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran çözümlerle kent dokusuyla uyumlu ve alan 
bazlı olarak yürütülecektir.  

692.1. Kentsel dönüşüm uygulamaları öncesinde sosyal etki analizi yapılacaktır. 

692.2. Kentsel dönüşüm projelerinde katılımcılık esasları tanımlanacak ve sürecin işbirliği 

içeresinde ilerlemesi sağlanacaktır 

693. Afet riskli alanların tespiti ve ilanına ilişkin mevcut kriterler geliştirilecek ve netleştirilecek; 

yüksek öncelikli alanlar çok ölçütlü değerlendirme sistemiyle önceliklendirilerek ivedilikle 

dönüştürülecektir 

693.1. Kentsel dönüşüm uygulamalarında yerleşim alanı bazında önceliklendirme için çok ölçütlü 

değerlendirme modeli, can ve mal kaybına neden olma açısından afet riskleri, tehlikesi, 

etkilediği nüfusun büyüklüğü, mali ve finansal gereksinim, rezerv alanın mevcudiyeti gibi 

parametrelerin esas alındığı kriterler ve puanlama sistemi çerçevesinde geliştirilecek ve 

yerleşim alanları bu kapsamda önceliklendirilecektir.  

693.2. Tehlikeli ve riskli alanlardaki yapıların risk önceliklendirilmesi yapılarak ülke çapında 
konutların ve şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin illerden gelen talep ve ihtiyaçlara göre 
kentsel dönüşüm hizmetleri yürütülecektir.  

693.3. Kentsel dönüşüm projelerinde dönüşüm alanlarının altyapılarının oluşturulması, idari ve 

çevresel düzenlemeler ve kira yardımları ile hak sahiplerinin mali ihtiyaçlarının 
karşılanması için finansman modeli geliştirilecektir.  

693.4.  Kentsel dönüşüm uygulamalarına kaynak sağlanmasına yönelik hazineye ait sanayi 

parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacaktır.  
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694. Kentsel dönüşüm uygulamaları ve imara yeni açılacak alanlar ile sanayi alanlarının 
dönüşümü kapsamında şehir planlaması yapılırken şehrin afet geçmişi, afet tehlikeleri ve 
riskleri göz önünde bulundurulacaktır 

694.1. Mekânsal planlama faaliyetlerinde AFAD tarafından hazırlanan Afet Riski Azaltma 

Sisteminin kullanılması sağlanacaktır.  

694.2.  Afet risklerinin planlama aşamasında gözetilmesine yönelik imar planlaması kriterleri 

geliştirilecek ve afet tehlike ve risklerine uygun imar planlaması yapılması sağlanacaktır.  

695. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yerli ve yenilikçi malzemelerin üretilmesini destekleyecek 

şekilde yapılması sağlanacaktır.  

695.1. Kentsel dönüşümün yerli ve yenilikçi üretimi destekleyecek şekilde uygulanmasına yönelik 
usul ve esaslar belirlenerek mevzuat bu yönde geliştirilecektir 

Kentsel Altyapı 

696. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun 

insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; 

atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin 

gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf 

edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi 

ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel amaçtır 

697. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza 
bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya 
konulacaktır.  

697.1.  Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için nehir havzası 
yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim 
planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları 

tamamlanacaktır.  

697.2 Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında 
planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır. 

697.3. Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir.  

697.4.  Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.  

698. İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması 

sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir. 

698.1.  Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin 
kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacaktır 

698.2.  İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSİ’nin içme suyu proje finansmanının 

sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir 

698.3.  SUKAP programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir 

698.4.  Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ modeli yaygınlaştırılacak, 

atıksuya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve 

etkin şekilde üstesinden gelinecektir 

699. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, 
geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu 
teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. Katı atık yönetiminde kaynak 

verimliliğinin ve çevresel sorumluluğun sağlanmasını teminen KÖİ başta olmak üzere 

uygulama araçları geliştirilecektir.  

699.1. Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.  

699.2.  Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.  

699.3. Geri kazanılmış ikincil ürüne ait teknik standartlar geliştirilecek, teşvik ve yönlendirme 

mevzuatı iyileştirilecektir.  

699.4.  Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır 
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700. Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları evsel nitelikli katı 
atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir 

program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.  

700.1.  Katı Atık Programının uygulanmasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

701. Kentlerdeki imar ve ulaşım ile ilgili politika, karar ve yatırımlar koordineli olarak 

değerlendirilecek, özellikle imar planları ile ulaşım ana planlarının birbiriyle uyumlu bir 

şekilde hazırlanması ve güncellenmesi sağlanacaktır.  

701.1.  İmar planları ile ulaşım ana planlarının uyumlu olmasını sağlayacak bir koordinasyon 

mekanizması kurulacaktır.  

701.2. Kentiçi raylı sistem projelerinin incelenmesi, onaylanması ve belediyelerin raylı sistem 

projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve 

esasları düzenlemeye yönelik yönetmelikler hazırlanacak, raylı sistem tasarım kılavuzları 

güncellenecek, istatistiki veri altyapısı oluşturulacaktır 

702. Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kentiçi 

ulaşımda arz yönlü politikalardan ziyade talep yönlü politikaların uygulanmasıyla özel 

araç yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımı özendirilecektir.  

702.1. Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate 

alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek, bunların yetersiz 

kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir.  

702.2.  Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin 
tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 

yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği 

öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.  

702.3.  Toplu taşıma sistemleri kullanımının yaygınlaştırılmasını teminen tek kart ödeme sistemi 

hayata geçirilecektir 

702.4.  Büyükşehirlerde otopark alanlarının yanı sıra köprü, tünel gibi darboğaz oluşan 

altyapıların ücretlerinin dinamik fiyatlandırılması, park-et-bin ve tercihli yollar gibi 

uygulamalar hayata geçirilecektir.  

703. Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kentiçi ulaşımda motorsuz ulaşım türleri 
özendirilecektir 

703.1.  Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesi için yaya yolları ve kaldırımlar ile ilgili 

standartlar oluşturulacaktır.  

703.2.  Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu 
taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacaktır.  

703.3. Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yasal ve finansal destek mekanizmaları hayata 

geçirilecektir.  

703.4.  Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet 

yolları yapılacaktır.  

703.5.  Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır 

704. Mevcut altyapının daha verimli kullanılabilmesi, trafik güvenliğinin artırılması, ulaşım 

talebinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi ve daha etkin bir planlama yapılabilmesini 

teminen ulusal ölçekte bir AUS Strateji Belgesi hazırlanacak, AUS mimarisi geliştirilecek ve 
AUS uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.  

704.1.  Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2019-2022 Eylem Planı çalışmaları tamamlanıp 
uygulamaya konulacaktır.  

704.2.  AUS mimarisinin geliştirilmesine yönelik proje tamamlanacaktır 

704.3 Özellikle büyükşehirlerde, kentiçi ulaşım ağında dinamik yolcu, sürücü ve yaya 

bilgilendirme sistemleri kurulacaktır 

Çevrenin Korunması 
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712. Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve 

sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu 

uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının 

artırılması temel amaçtır 

713. Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilerek kamu, 

özel sektör, mahalli idareler ve STK’lar arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek, 

toplumun çevre bilinci artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır.  

713.1.  Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirleri ve mahalli idareler ile yetki ve görevlerindeki 

uyumun geliştirilmesi, çatışmaların giderilmesine ve uygulamada eşgüdüm ile diğer 

paydaşlarla işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

713.2.  Çevresel etki değerlendirmesi, stratejik çevresel değerlendirme, izin, lisans, izleme ve 

denetim mekanizmaları ve kapasiteleri geliştirilecek ve bu konularda mevzuat 
güçlendirilerek gerekli yazılım, makine ve teçhizat ihtiyacı giderilecektir.  

713.3.  Toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim 

ve tüketim konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

713.4. Çevre etiket sistemi yaygınlaştırılacaktır. 

719. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi geliştirilecektir. 

719.1.  Türkiye genelinde yerleşim alanlarının stratejik gürültü haritaları hazırlanacaktır. 

Hukuk Devleti Ve Demokratikleşme 

743. Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve vatandaş 
memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin 
artırılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.  

Şeffaflık Ve Hesap Verebilirlik, İdari Yapılanma Ve Politika Yapımı 

785. Yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele edilecektir. 

785.2.  Yerel yönetimlerde imar değişikliği, kaynak tahsisi, önceliklerin belirlenmesi gibi karar 

alma süreçleri şeffaflaştırılacak, internet üzerinden yayımlanacaktır. 

785.5.  Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dâhil olmak üzere yerel yönetimlerde denetim ve 

hesap verilebilirlik mekanizması güçlendirilecektir.  

Yerel Yönetimler 

796. Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin 

ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir 

bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.  

797. Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri 
arasındaki uyum artırılacaktır 

797.1.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan 

belediyelerde hizmet önceliklendirmesi yapmak üzere rehber geliştirilecektir. 

797.2.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen rehber doğrultusunda büyükşehirlerden 

başlamak üzere, stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet 

önceliklendirmesi-stratejik plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir kıyas çalışması 

yapılması sağlanacaktır. 

798. Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini 

sağlayacak yöntem geliştirilecektir.  

798.1.  Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek; bu 
standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. 

799. Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.  

799.1.  Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.  
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800. Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü 
güçlendirilecektir. 

800.1.  Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım 

mekanizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde belirli bir oranda katılımı sağlanacak, 

alınacak önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi gibi yollarla yerel hizmet 

sunumunda bu kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması sağlanacaktır.  

801. Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması 

sağlanacaktır.  

801.1.  Yerel yönetimlerde optimum hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yerel hizmet 

gereklerine uygun, çoklu ölçüt tasnif sistemine dayalı yerel yönetimlerin yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.  

801.2.  Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye 

dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır. 

801.3. Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları 
nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik 

temelli olarak yeniden değerlendirilecektir. 

802. Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent 

esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.  

802.1.  Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.  

802.2.  Küçük ölçekli belediyerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir. 

802.3.  Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini 

sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının 

rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

 A- MALİ BİLGİLER 

1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

 2021 mali yılsonunda Gider Bütçesi 220.000.000,00-TL tahmin edilmiş olup yılsonunda 211.435.224,96-

TL, Gelir Bütçesi ise 200.000.000,00-TL tahmin edilmiş olup yılsonunda 189.230.959,47-TL, olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 13Bütçe Uygulama Sonuçları 

Açıklama   Tahmin Gerçekleşme  Gerçekleşme Oranı % 

Bütçe Gelirleri    200.000.000,00 189.230.959,47 94,62 

Finansmanın Ekonomik  
Sınıflandırma Tablosu 

20.000.000,00 13.500.000,00 67,50 

Bütçe Giderleri   220.000.000,00 211.435.224,96 96.11 

Gelir Bütçesi: 

2021 mali yılı gelir bütçesi yıl sonunda 189.712.718,72-TL tahsilat yapılmış, yapılan tahsilatlardan 

481.759,25-TL Red ve iade yapılarak net 189.230.959,47-TL net tahsilat yapılmıştır. 

Gelir 

Kodu(I) 
Açıklama 

Bütçe İle Tahmin 

Edilen(TL) 

2021 Yılı 

Tahsilatı(TL) 

Tahsilattan Red 

ve İadeler(TL) 

2021 Yılı Net 

Tahsilatı(TL) 
Gerçek. Oranı(%) 

1 
Vergi 

Gelirleri 
49.375.000,00 52.353.211,59 310.749,28 52.042.462,31 105,40 

3 

Teşebbüs ve 

Mülkiyet 

Gelirleri 

7.515.000,00 10.849.312,13 79.877,72 10.769.434,41 143,31 

4 

Alınan Bağış 

ve Yardımlar 

ile Özel 

Gelirler 

1.000.000,00 0,00 0 0 0,00 

5 
Diğer 

Gelirler 
128.110.000,00 125.943.895,00 91.132,25 125.852.762,75 98,24 

6 
Sermaye 

Gelirleri 
14.000.000,00 566.300 0 566.300 4,05 

8 
Alacaklardan 

Tahsilat 
0 0 0 0 0,00 

9 
Red ve 

İadeler 
0,00 0 0 0 0,00 

 GENEL TOPLAM 200.000.000,00 189.712.718,72 481.759,25 189.230.959,47 94,62 
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Bütçe Gider Kesin Hesabı 

2021 mali yılı gider bütçesi 220.000.000,00-TL tahmin edilmiş yılsonunda 211.435.224,96-TL olarak 

gerçekleşmiştir. Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı %96,11’dir.  

Tablo 14 2021Mali Yılı Gider Bütçesinin Tahmin ve Gerçekleşme Oranları 

Gider 

Kodu(I) 
Açıklama 

Bütçe İle Verilen 

Ödenek(TL) 

Net Ödenek 

Toplamı(TL) 

Bütçe Gideri 

Toplamı(TL) 

Gerçekleşme 

Oranı(%) 

1 Personel Giderleri 57.765.000,00 59.297.767,43 58.081.873,18 100,55 

2 

Sosyal Güvenlik 

Kurumuna Devlet Primi 

Gideri 

11.290.000,00 9.852.029,23 9.467.127,05 83,85 

3 
Mal ve Hizmet Alımı 

Giderleri 

95.070.000,00 114.864.138,50 110.767.412,81 116,51 

4 Faiz Giderleri 2.200.000,00 4.385.000,00 3.761.755,93 170,99 

5 Cari Transferler 9.210.000,00 6.945.250,36 6.328.524,25 68,71 

6 Sermaye Giderleri 24.225.000,00 21.128.814,48 19.675.292,08 81,22 

7 Sermaye Transferi 240.000,00 435.000,00 428.239,66 178,43 

8 Borç Verme 0 2.925.000,00 2.925.000,00 100,00 

9 Yedek Ödenekler 20.000.000,00 317.000,00 0 0,00 

 GENEL TOPLAM 220.000.000,00 220.150.000,00 211.435.224,96 96,11 

2- TEMEL MALİ TABLOLARA  İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

b) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 

Belediye Meclisimizce 220.000.000,00-TL olarak kabul edilen gider bütc ̧emiz ve 200.000.000,00-TL olarak 

kabul edilen gelir bütc ̧emizin 2021 mali yılı bütc ̧esinin uygulama sonuc ̧larına bakıldığında; 

 Gider Bütçemizin 211.435.224,96-TL olarak gerc ̧ekleştiği ve gerc ̧ekleşme oranının %96,11 

 Gelir Bütc ̧emizin 189.230.959,47-TL olarak gerc ̧ekleştiği ve gerc ̧ekleşme oranının %94,62 

 Gelirin Gideri karşılama oranının ise %98,45 olarak gerc ̧ekleştiği görülmektedir. 
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3- MALİ DENETİM SONUÇLARI 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesinde; belediyelerin iç ve dış denetim hükümlerine tabi olduğu 

ifade edilmektedir. Yapılan denetimler; hukuka uygunluk, mali ve performans denetimlerini kapsamaktadır.  

İç denetim; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. 

maddesi gereği oluşturulan Yenişehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu tarafında gerçekleştirilmekte olup, 

Faaliyet Raporunun düzenlendiği tarih itibariyle 2021 mali yılı iş ve işlemlerine ait denetimi henüz tamamlanmamış 

ve raporları oluşturulmamıştır. 

Dış denetim; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen hükümler çerçevesinde 

Sayıştay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 

Belediyemizin 2021 yılına ait Sayıştay Denetimi yapılmamıştır. Ancak 2021 yılında İçişleri Bakanlığı 

Mülkiye Müfettişi tarafından 06.08.2016 – 06.08.2021  dönemini kapsayan Belediyemizin idari iş ve işlemleri 
denetlenmiş ve düzenlenen rapor Belediye Meclisine sunulmuştur. 
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 B- PERFORMANS BİLGİLERİ 

1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ  

 

Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Stratejik 
Amaç 

A1 Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu gelişmelere göre 
düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak 

Stratejik 
Hedef 

H1.1 Yerel yönetişim mekanizmasıyla hizmet etkinliğinin ve vatandaş memnuniyetinin sağlanarak sürekli ölçülmesi ve veriye dayalı 
hizmet, 

Performans 
Hedefi 

PH 1.1.1 Yerel yönetişim mekanizmasıyla hizmet etkinliğinin ve vatandaş memnuniyetinin sağlanarak sürekli ölçülmesi ve veriye dayalı 
hizmet, politika üretilmesi 

Yenişehir Halk Masasına gelen 23.063 adet talep alınmış olup, 19.393 adet talep tamamlanmıştır. 

Faaliyetlerimizde kullanılmak üzere 3 adet stand alımı yapılmıştır. 

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından ayda 4 defa izleme ve değerlendirme sistemi güncellenmektedir. 

İzleme ve Değerlendirme sistemi verilerinin değerlendirilmesine yönelik haftada 2 kez olmak üzere yılda 

toplam 104 toplantı gerçekleştirilmiştir. 

  

 

Stratejik 

Amaç 

A1 Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu gelişmelere göre 

düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak 

Stratejik 

Hedef 

H1.2 Küresel düşünüp yerel çözümler üreten insan kaynağının oluşturulması 

Performans 
Hedefi 

PH 1.2.1 Küresel düşünüp yerel çözümler üreten insan kaynağının oluşturulması 

2021 yılında 18 adet eğitim programı gerçekleştirilmiş olup, bu programlara toplam 709 personel katılım 

sağlamıştır. Eğitim programları ile ilgili tüm bilgiler aşağıda bulunan tabloda gösterilmiştir. 

Sıra 

No 

Eğitim Veren Kişi /Kurum  Eğitim Tarihi Eğitim Alan Kişi 

Sayısı 

Eğitim 

Saati 

Açıklama 

1 CERTBY 10.02.2021 139 Kişi 4 sa. K.V.K.K. Envanter Eğitimi 

2 CERTBY 11.02.2021 78 Kişi 4 sa. K.V.K.K. Farkindalik Eğitimi 

3 Mersin İl Sağlık Müdürlüğü 10.03.2021 13 Kişi 16 sa. Temel İlkyardim Eğitimi 

4 Mersin İl Sağlık Müdürlüğü 11.03.2021 15 Kişi 16 sa. Temel İlkyardim Eğitimi 

5 "Türkiye Belediyeler Birliği- Destek 
Hizmetleri Müdürü Halil İbrahim AZAK" 

26.03.2021 64 Kişi 5 sa. Kamu İhale Kanunu Mevzuati Eğitimi 

6 "Türkiye Belediyeler Birliği- Şehir ve 

Bölge Plancısı Ayşe ÜNAL" 

10.06.2021 18 Kişi 2,30 sa. Mekansal Planlarin Hazirlanmasi Ve 

Onaylanmasi                                                                  

7 "Türkiye Belediyeler Birliği- Şehir ve 
Bölge Plancısı Ayşe ÜNAL" 

11.06.2021 18 Kişi 2,30 sa. Değer Artiş Payi 

8 Öz Kısmet Süreci Kursu 15.06.2021 12 Kişi 8 sa. Operatörlük Belgesi Alimi İçin Eğitim 

9 Sivil Savunma Uzmanlığı 18.06.2021 77 Kişi 3 sa. Yangin Eğitimi Ve Tatbikati 
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Sıra 

No 

Eğitim Veren Kişi /Kurum  Eğitim Tarihi Eğitim Alan Kişi 

Sayısı 

Eğitim 

Saati 

Açıklama 

10 İnşaat Mühendisleri Odası 06.07.2021 4 Kişi 16 sa. Betonarme Sistem Tasarim Ve Çelik 

Konstrüksiyon Sistem Tasarimi 

11 Assa Akademi 02/06.08.2021 2 Kişi 40 sa. İlkyardim Eğitmeni Yetki Belgesi Eğitimi 

12 Türkiye Alzheimer Derneği 01.09.2021 50 Kişi 1,45 sa. Alzheimer Hastaliği Konusunda 
Farkindalik,Bilinç Arttirma Ve Bakim 

Hizmetleri Eğitimi 

13 Birol YILDIZ İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürü 

28.08.2021 28 Kişi 2 sa. Kys Üst Yönetim Bilgilendirmesi 

14 Birol YILDIZ İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürü 

30.09.2021 39 Kişi 6 sa. Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi Ve 
İlkeleri 

15 Bureau Veritas 19/20.10.2021 29 Kişi 12 sa. Risk Yönetimi Ve Süreç Yaklaşimi 

16 Cumhurbaşkanlığı Devlet 

ArşivBaşkanlığı 

26/27.10.2021 46 Kişi 12 sa. Belge Yönetimi Ve Arşivcilik Eğitimi 

17 Bureau Veritas 01/02/03.12.2021 29 Kişi 21 sa. KYS Bilgilendirme Ve İç Denetçi 

18 Bureau Veritas 13/14.12.2021 30 Kişi 14 sa. KYS Dökümantasyonu 

 

Stratejik 
Amaç 

A1 Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu gelişmelere göre 
düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak 

Stratejik 
Hedef 

H1.3 Hizmetlerin vatandaş odaklı, maliyet ve zaman etkin sunumunu sağlayacak İş Akış Süreçlerinin geliştirilmesi  

Performans 

Hedefi 

PH 1.3.1 Hizmetlerin vatandaş odaklı, maliyet ve zaman etkin sunumunu sağlayacak İş Akış Süreçlerinin geliştirilmesi  

Belediyemiz bünyesinde bulunan 22 adet müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 

esaslarına dair yönetmelikleri revize edilerek Belediye Meclisinden onaylanmıştır. 

 

Stratejik 

Amaç 

A1 Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu gelişmelere göre 

düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak 

Stratejik 

Hedef 

H1.4 Kurumsal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması 

Performans 
Hedefi 

PH 1.4.1 Kurumsal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması 

 

Kira Gelirlerinin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Kiralama Hizmetleri 

 Menteş 10851 ada, 2 nolu parsel üzerinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi içerisindeki sergi salonu yıllık 

50.000,00TL bedel ile Yenişehir İşletmecilik İnş. San. Tic. Anonim Şirketine 3 yıllığına kiraya verilmiştir. 

 Değirmençay Mahallesi 134 ada, 2 nolu parselde bulunan depo yıllık 8.350,00TL kira bedeli ile kiraya 

verilmiştir. 

 Bahçe 7 ada, 4 nolu parselde bulunan ATM yeri yıllık 11.210,00TL kira bedeli ile kiralanmıştır. 

 Çiftlik 5387 ada, 4 nolu parsel üzerinde bulunan Baz İstasyonu yeri yıllık 19.858,22TL kira bedeliyle kiraya 

verilmiştir. 

 Karahacılı 161 ada, 16 nolu parsel üzerinde bulunan işyeri yıllık 1.200,00TL kira bedeli ile kiraya verilmiştir. 

 Karahacılı 133 ada, 8 nolu parsel üzerinde bulunan depo yıllık 2.250,00 TL kira bedeli ile kiraya verilmiştir.  

 Çavak 1173 nolu parselde bulunan iş yeri (bakkal) yıllık 2.550,00TL bedel ile kiraya verilmiştir. 

 Çiftlik 5387 ada 4 nolu parselde bulunan baz istasyonu yerinin yıllık 19.858,22TL bedel ile kiraya verilmiştir. 

 Menteş 7766 ada 2 nolu parselde bulunan Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Betem (beceri temelli 

eğitim merkezi) yıllık 62.500,00TL bedel ile kiraya verilmiştir. 

 Menteş 10851 ada 2 nolu parseldeki Atatürk Kültür Merkezi içerisinde bulunan 3 adet prova salonları ve 1 

adet dinlenme odası yıllık 39.000,00TL bedel ile kiraya verilmiştir.  
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 Menteş 10656 ada 8 nolu parselde bulunan Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu içerisindeki 

yemekhane ile bağlantılı hazırlık mutfağı yıllık 13.000,00TL bedel ile kiraya verilmiştir. 

 Menteş 2499 ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan işyeri (kıraathane) yıllık 35.000,00TL bedel ile kiraya 

verilmiştir. 

 Değirmençay 144 ada 13 nolu parselde bulunan iş yeri (berber) yıllık 2.400,00TL bedel ile kiraya verilmiştir. 

 Değirmençay 144 ada 13 nolu parsel üzerinde bulunan işyeri (kıraathane) yıllık 4.500,00TL bedel ile kiraya 

verilmiştir.  

 Çukurkeşlik 173 ada 3 nolu parselde bulunan iş yeri (kıraathane) yıllık 2.200,00TL bedel ile kiraya verilmiştir. 

 Çavak 1173 nolu parsel üzerinde bulunan işyeri (kıraathane) yıllık 6.500,00TL bedel ile kiraya verilmiştir.  

 Emirler 140 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan işyeri(kıraathane) yıllık 35.000,00TL bedel ile kiraya 

verilmiştir. 

 Menteş 3705 ada 3 nolu parsel üzerinde bulunan Yaşlı Yaşam Merkezinin (öğrenci yurdu) zemin katındaki 

260m2 lik yemekhane (kantin)  yıllık 17.000,00TL bedel ile kiraya verilmiştir. 

 Çiftlik 10301 ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan Fuar Merkezi 5 yıl süre ile CNR Fuarcılığa kiraya verilmiştir. 

Söz konusu fuarın ödenmeyen kira bedelleri için pandemiden dolayı uzlaşma sağlanmış, ödemeler konusunda 

16.11.2021 tarihinde protokol imzalanmıştır. Pandemi sürecinden dolayı Fuar merkezinin kapalı kaldığı süreler 

için 1 yıl süre uzatımı verilmiştir. 

 Belediyemize bağlanan Emirler Mahallesi, Çavak Mahallesi, İnsu Mahallesi, Değirmençay Mahallesi, Karahacılı 

Mahallesi, Uzunkaş Mahallesi, Turunçlu Mahallesi, Kocahamzalı Mahallesi ve Çukurkeşlik Mahallelerinde 

bulunan, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve mülkiyeti belediyemize ait olan gayrimenkullerden 

kirası bitenlerin kiraya verilmesi işlerinin takibi yapılmaktadır. 

 

Stratejik 

Amaç 

A1 Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu gelişmelere göre 

düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak 

Stratejik 

Hedef 

H1.5 Bilgi ve iletişim teknolojisinin güçlendirilmesiyle etkinliğin ve verimliliğin artırılması 

Performans 
Hedefi 

PH 1.5.1 Bilgi ve iletişim teknolojisinin güçlendirilmesiyle etkinliğin ve verimliliğin artırılması 

E-Belediye bilgi sisteminde kullanımına alınan modüller 

 ebys, 

 Araç Hak Mahrumiyeti,  

 Sosyal Yardım Modülü, 

 Takbas, 

 Kimlik Paylaşım Sistemi 

Belediyemiz siber güvenliği için Firewall lisansı satın alınmıştır. 

Belediyemizce kullanılan yazılımların lisans alımları 

gerçekleştirildi. 

Birimlerden gelen istekler doğrultusunda web sitemizin 

güncellenmesine devam edilmiştir. 
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Çipli kimlik kartları ve Personel Takip Sistemi ile personelin giriş-çıkış saatleri haftalık olarak raporlanmaktadır. 

Ayrıca saha personellerimiz (Temizlik ile Park Bahçeler Müdürlükleri) el terminalleri vasıtasıyla görev yerlerinde 

Personel Takip Sistemi ile takip edilebilmektedir. 

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında belediyemize ait veri envanteri oluşturulmuş ve VERBİS 

kaydı girilmiştir. Ayrıca KVKK Komisyonu oluşturularak, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum çalışmaları 

yapıldı. 

 

 

Belediyemizce kullanmak üzere IP Tabanlı Sanal Santral oluşturuldu. 

Sağlık İşleri Müdürlüğünün talebi üzerine belediyemiz personellerin HES kodu bilgisi için yazılım geliştirildi. 

Anne Sütü ve Emzirme Danışmalığı programı hazırlanarak Sağlık İşleri Müdürlüğünün hizmetine sunulmuş ve proje 

kapsamında 444 29 33 hat kullanımına başlanılmıştır. 

Belediyemiz Kiosk cihazlarının yazılımı ve tasarımı tamamlanıp 

kullanıma sunulmuştur. Prototip çalışması gerçekleştirilen Kiosk cihazı ile 

Hes Kodu Okutma, Hes Kodu Sorgulama, Ateş Ölçme ve Personel Kimlik 

Kartı okutma işlemleri yapılabilmektedir. Toplam 9 adet cihaz 

belediyemizin farklı lokasyonlarında hizmet vermektedir. Pandemi 

sonrasında cihazlar atıl duruma düşmeyecek olup; içerisindeki yazılım 

geliştirilerek vergi borcu sorgulama ve ödeme gibi işlemler de 

yapılabilecektir. 

Belediyemiz yurtları için öğrencilerin kullanacağı WiFi ağı aktif 

edilmiş ve giriş çıkışlarda kullanacakları kartlı geçiş sistemi yapılmıştır. Ayrıca yurtların teknolojik alt yapısına destek 

verilmiştir 

Mükelleflerimizin daha hızlı işlem yapabilmesi adına Yenişehir Tapu Müdürlüğü ve MESKİ ile protokol 

imzalanarak, geliştirmiş olduğumuz yazılım sayesinde emlak rayiç değerlerini Belediyemize uğramadan Yenişehir 

Tapu Müdürlüğü ve MESKİ’den kolaylıkla alınması sağlanmıştır. 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık sağlamak, 

bilincini artırmak ve bakım süreciyle ilgili, Belediyemiz çalışanlarına yönelik bir online eğitim yazılımı yapılmıştır. 

Yazı İşleri Müdürlüğün talebi üzerine Belediyemiz Dijital Arşivi için yazılım geliştirilmiştir. 

Teknolojik ömrünü tamamlayan mouse, klavye, toner, kartuş, data kablosu, yazıcı kablosu, power kablosu 

değişimi yapılmıştır. Ek olarak birimlerin ihtiyacı olan usb bellek,  cd, dvd, access point,  switch kullanıma sunulmuştur. 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen talep doğrultusunda gelirler servisine kartlı giriş sistemi kuruldu. 

Belediyemiz yazıcıları için kartuş, toner alım işi gerçekleştirildi. 

Belediyemiz birimlerinin ihyacı doğrultusunda muhtelif sarf malzemesi ile elektronik malzeme alımın 

gerçekleştirilmiştir. 

Yenişehir Belediyesi Özel Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezinde kullanılmak üzere bilgisayar, 

bilgisayar donanım malzemesi ve akıllı tahta alımı gerçekleştirildi. 
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Stratejik 
Amaç 

A2 Yeşil alan varlığı ve altyapısı ile bireysel hareketliliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir Yenişehir  

Stratejik 
Hedef 

H2.1 Yeşil alan varlığını herkes için erişilebilir kılacak planlama yapılması 

Performans 

Hedefi 

PH 2.1.1 Yeşil alan varlığını herkes için erişilebilir kılacak planlama yapılması 

Deniz Mahallesi 30122 sokakta bulunan 935 m2 yüzölçümüne sahip alan ile ve İnsu Mahallesi 3929 sokakta 

bulunan 319 m2 yüzölçümüne sahip olan alana olmak üzere 2 adet yeni park yapılmıştır. Ayrıca tüm park ve yeşil 

alanlara olmak üzere 90.000 adet bitki dikimi yapıldı. Park ve yeşil alanlarda kullandığımız tüm bitkiler (250 adet 

sukkulent/kaktüs, çalı formunda bitki çelikle üretilen 43.000 adet ağaç, tohumla üretilen 1000 adet ağaç, ayırma 

ile üretilen 3000 adet bitki ve yumru ile üretilen 500 adet soğanlı bitki) belediyemize ait 6000 m2 olan 

fidanlığımızda üretilmiştir. 

  

Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 4015 m2’lik Müfide İlhan Parkı,  Pirireis Mahallesinde bulunan 8000 m2’lik 

Yenişehir Parkı, Turunçlu Mahallesinde bulunan park ve Kocavilayet Mahallesi 2929 sokakta bulunan 2000m2’lik 

alanda bulunan park olmak üzere 4 adet park revize edildi. 

  

Parkların bakım ve tamiratı için yapılan faaliyetler 

 Özgecan Gençlik merkezi, 50.yıl Rekreasyon alanı ve parklardaki basket, futbol sahası tamiratlarında 250 m 
fens teli kullanıldı.  

 25 adet elektrik direği yapıldı.  

 2 adet bekçi kulübesi profili yapılıp iskeleti hazırlandı.  

 Çevre Parkı, Dört Mevsim Parkı, Ahmet Taner Kışlalı Parkı, 50.Yıl basketbol sahası, palmiye basketbol sahası 

ve Kardeşlik Parkında bulunan basketbol sahalarının zeminleri ve potaları boyandı.  

 Yenişehir Parkı, Emekliler Parkı, Efrenk Parkı, Tuğ.Gen. E.Erhan Çeliker Parkı, İnönü Parkı, Aydın Güven Gürkan 

Parkında bulunan bordürler ve ahşap oyun gurupları boyandı.  

 Parklardaki donatı elemanlarının eskileri değiştirildi. Kırık olanların tamiratları yapıldı, spor aletlerinin bakımı 

yapıldı.  

 200 adet çöp kovası yapıldı. 50 adet eski çöp kovası tadilatı yapıldı.  

 Pergoleler için ankraj demiri yapıldı. 
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Bakımı yapılan çöp kovaları Menteş Mahallesi Seyfi ALANYA Parkında yapılan bakım 
çalışmaları 

  
Yenişehir Belediyesi Fidanlık alanı Katlı çiçek saksısı Fuat Morel Mahallesi yürüyüş yolu 

  
 

Park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere Belediyemiz marangozhanesi tarafından yapılan hizmetler 

 12 adet piknik masası, 353 adet bank, 2 adet özel piyano bank ve 

10 adet kamelya imalatı yapıldı. 

 500 adet süpürge sapı ve 400 adet faraş sapı imalatı yapıldı. 

 6 adet kedi evi ve 3 adet köpek kulübesi imalatı yapıldı. 

 Alanya Sokağına 2 adet manav tezgahı ve 1 adet lostra yapıldı.  

 Atatürk Kültür Merkezine raf ve dolap imalatı yapıldı. 

 40 adet ahşap çiçek saksısı, 6 adet park tabelası ve 500 adet fidan 

kazığı yapıldı. 

 Yenişehir Parkı seyir platformu için 350 metrekare yer lambirisi 

döşendi. 

 Barış Parkına 2 adet, Deniz Mahallesi 30122 sok. parkına 2 adet, Batıkent Mahallesi 2655 sokakta bulunan 

parka 1 adet ve Kocavilayet Muhtarlık yanında bulunan parka 1 adet olmak üzere toplam 6 adet pergole 

imalatı yapıldı. 

 Fuat Morel Mahallesinde bulunan BETEM için ahşap oyun alanları ve oturma yerleri ile ağaç yalakları yapıldı. 

Park ve yeşil alanlar, okul ve muhtarlıklarda kullanılmak üzere belediyemiz heykel atölyesi tarafından yapılan 

hizmetler: 

 Çavak Mahallesine Atatürk büstü konuldu. 

 Yenişehir Belediyesi önüne Nazım Hikmet Ran heykeli restore edildi. 

 Tema Parkı’na Hayrettin Karaca heykeli yapıldı. 

 Yenişehir Belediyesi Personel Limited Şirketi binasının önüne kaide, Menteş Mahallesi Mustafa Baysan öğrenci 

yurduna da büst ve mask (Atatürk köşesi) yapıldı. 
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 Kocatepe İlköğretim Okuluna büst kaidesi, 100. Yıl İlkokuluna büst kaidesi, Yenişehir Belediyesi BETEM büst 

kaidesi, Akdeniz Bölge Komutanlığı İlkokuluna kaide, Dumlupınar İmam Hatip Okuluna büst kaidesi, Batıkent 

İlkokuluna kaide, Menteş Şehit Osman İlkokuluna kaide, Nejdet Ülger İlkokuluna büst kaide, Karahacılı 

İlkokuluna büst kaide, Yenişehir İlkokuluna kaide ve büst, Cumhuriyet İlkokuluna büst, Gökçebelen Mahallesi 

Muhtarlığına büst kaidesi ve mask, Bahçelievler Muhtarlığına büst kaidesi, Kocavilayet Mahallesi Muhtarlığına 

büst kaide, Karahacılı Köyü meydanına büst kaide, Menteş Mahallesi Muhtarlığına büst kaide, Hürriyet 

Mahallesi Muhtarlığına büst kaide, 50. Yıl Mahallesi Muhtarlığına büst kaidesi yapıldı. 

Batıkent Mahallesi Tema Parkı Hayrettin Karaca heykeli çalışması 
Yenişehir Belediyesi önü Nazım Hikmet Ran heykeli restore 

çalışması 

  

 

Örnek Atatürk büst kaide çalışması 
Yenişehir Belediyesi BETEM Atatürk büst 

kaide çalışması 
Örnek Atatürk köşesi çalışması 

   

 

Stratejik 
Amaç 

A2 Yeşil alan varlığı ve altyapısı ile bireysel hareketliliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir Yenişehir  

Stratejik 
Hedef 

H2.2 Daha hareketli bir gündelik yaşamı teşvik etmek, mümkün kılmak  

Performans 

Hedefi 

PH 2.2.1 Daha hareketli bir gündelik yaşamı teşvik etmek, mümkün kılmak 

İsmet İnönü Bulvarı ile 20. cadde arasında yer alan DSİ sulama kanalı boyunca Yeşil Yürüyüş ve Bisiklet 

yolu projesi, İlbank komisyonu tarafından onaylanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmiştir. Süreç devam 

etmektedir. 
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Stratejik 
Amaç 

A2 Yeşil alan varlığı ve altyapısı ile bireysel hareketliliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir Yenişehir  

Stratejik 
Hedef 

H2.3 Açık ve kapalı alan spor altyapısının arttırılması 

Performans 

Hedefi 

PH 2.3.1 Açık ve kapalı alan spor altyapısının arttırılması 

 

17 adet kulüp belediyemiz spor hizmetlerinden 

yararlanmaktadır. 

Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği bünyesinde 

basketbol, voleybol, futbol, tenis ve jimnastik olmak üzere toplam 5 

branşta yeni kurslar açılmıştır. 

Basketbol kursuna 60, voleybol kursuna 60, futbol kursuna 75,  tenis 

kursuna 140 ve jimnastik kursuna 40 olmak üzere toplam 375 kişi kayıt 

yaptırmıştır. 

Eczacılar Turnuvası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Turnuvası, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 

Turnuvası, Odalar Birliği Turnuvası, Liseler arası Turnuva ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Turnuvası olmak üzere 6 

adet turnuva düzenlenmiştir. 

 

Stratejik 
Amaç 

A2 Yeşil alan varlığı ve altyapısı ile bireysel hareketliliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir Yenişehir 

Stratejik 
Hedef 

H2.4 Sağlığı tehdit eden etkenlerle mücadelede her kesime yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarının yapılması 

Performans 
Hedefi 

PH 2.4.1 Sağlığı tehdit eden etkenlerle mücadelede her kesime yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarının yapılması 

2021 yılında Belediyemizde çalışan personellerimizden; 

Ana Hizmet binasındaki Sağlık Birimimize 934 hasta (561 şirket personeli, 373 memur/işçi), Ek Hizmet 

binamızdaki Sağlık Birimimize 804 hasta (557 şirket personeli, 247 memur/işçi) olmak üzere toplam 1.738 hasta 

başvurmuş olup, sağlık konusunda gerekli hizmetler sunulmuştur. Şirket ve kadrolu çalışan personellerimizin periyodik 

muayeneleri yapılmıştır. Yüksek risk sınıfında çalışan 250 şirket personelimizin, Personel Ltd. Şti. tarafından hizmet 

alımı yapılarak, iş sağlığı ve güvenliği ekibi ile işyeri hekimi tarafından sağlık taramaları yapılmıştır. 

İŞLEM SAYILARI ANA BİNA EK HİZMET BİNASI 

ŞİRKET PERS. KADROLU PER. ŞİRKET PERS. KADROLU PER. 

MUAYENE / REÇETE 112 148 137 106 

İLAÇ 322 111 263 64 

ENJEKSİYON 74 48 31 37 

TANSİYON ÖLÇÜMÜ 53 62 109 50 

ŞEKER ÖLÇÜMÜ 9 8 22 8 

PANSUMAN 33 10 152 109 

HASTANE SEVK 3 -  2 -  

RAPOR  - -   - 2 

TOPLAM 606 387 716 376 

993 1092 

2085 
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Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Hizmeti 

Yenişehir ilçesi sınırları içinde yaşayan, yeni doğum yapmış annelere yönelik, anne sütünün ve doğru emzirmenin 

önemi, emzirme döneminde ortaya çıkabilen komplikasyonlar ve bunların çözümleri konusunda verilen Anne Sütü ve 

Emzirme Danışmanlığı Hizmeti kapsamında; ilk ziyaretin yapıldığı 21 Haziran 2021 tarihinden yılsonuna kadar 306 

vatandaşımıza emzirme danışmanlığı hizmeti verilmiştir. 

 Hizmetin vatandaşlarımıza tanıtımı kapsamında; Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında, Yenişehir Belediyesi reklam 

panolarına ve Büyükşehir Belediyesine ait 18 adet reklam panosuna bir hafta süreyle billboard tanıtımları 

asılmıştır. 

 Yenişehir ilçe sınırları içerisinde bulunan bazı özel hastaneler (Yenişehir Hastanesi, Forum Yaşam hastanesi ve 

Mersin Akademi Hastanesi) ziyaret edilerek hizmetin tanıtımı yapılmıştır. 

 Yenişehir ilçe sınırları içerisindeki tüm Aile Sağlığı Merkezleri ziyaret edilerek hemşire ve doktorlarla bilgi 

alışverişinde bulunulmuş ve hizmetin tanıtımı yapılmıştır. 

 Yeni doğum yapmış annelere ulaşmak amacıyla, Yenişehir ilçemizdeki bazı köy muhtarlıkları ziyaret edilerek 

muhtarlarla bilgi alışverişi yapılmış ve hizmetin tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca buralarda bulunan bazı esnaf ve 

kahvehaneler de ziyaret edilerek hizmet hakkında tanıtım yapılıp, bilgi verilmiştir. 

 08/11/2021 tarihinde tüm personellerimize ve 40.000 civarında vatandaşımıza hizmetin tanıtımı ve iletişim 

numarası SMS olarak gönderilmiştir. 

  

 

 

Stratejik 
Amaç 

A3 Çevre koruma bilincinin gelişmesini ve uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak  

Stratejik 
Hedef 

H3.1 Çöp toplama ve çevre temizliği alanındaki hizmetlerin iyileştirilmesi  

Performans 
Hedefi 

PH 3.1.1 Çöp Toplama ve Çevre Temizliği Alanındaki Hizmetlerin İyileştirilmesi 

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü 190 personel ile haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. 

Yol Süpürme Makineleri 08:00-17:00 saatleri arasında, çöp toplama araçları ise sabah 04:00 - 23:00 saatleri 

arasında vardiya esasına göre çalışarak çöp konteynerlerinin boşaltılması, transfer istasyonuna nakledilmesi ve 

sonrasında Büyükşehir Belediyesinin Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisine transferi sağlanmaktadır. 

Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında geri kazanılabilir atıkların diğer atıklara karıştırılmadan kaynağında ayrı 

toplanmasının sağlanması ve geri kazanımı/berterafa gönderilmesi 

hedeflenmektedir. 

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerin 

bahçeleri düzenli olarak yıkanmakta ve dezenfeksiyonu 

sağlanmaktadır. 

Yenişehir Temiz Çevre Eğitimi Atık Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. 

Tarafından pilot bölge olarak belirlenen Fuat morel mahallesinde site 
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görevlileri ve site sakinleriyle sıfır atık bilinçlendirme eğitimi verilerek atıkların kaynağından ayrı toplanması ve geri 

kazanılması kapsamında bilinçlendirme çalışmaları başlamıştır. 

Belediyemiz Stratejik Planında belirtilen hedefler doğrultusunda 2021 

yılında mevcut çöp konteynerlerinin %10 yenilenmiş olup, çöp konteyner 

yıkama ve dezenfektan aracı ile konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte 

edilmesi ile bakım çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür. Yine Belediyemiz 

Stratejik Planında hedeflenen daha temiz bir çevre için ambalaj atıklarının 

kaynağında ayrılarak ekonomiye geri kazandırılması projesi çerçevesinde 

32 mahallede özel sektöre bedel karşılığında imzalanan sözleşme gereğince 

evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanarak değerlendirilmesi sağlanmaktadır. 

 

Evsel Atıkların Toplanması: 

Günlük olarak 240 ton arası evsel atık toplanmakta ve Büyükşehir Belediyesinin (Çimsa’nın kuzeyinde yer alan) 

düzenli çöp depolama alanına depolanmak üzere Büyükşehir Belediyesinin Gökçebelen Mahallesi sınırları 

içerisinde bulunan mobil katı atık aktarma istasyonuna nakli sağlanmaktadır. Belediyemiz sınırları içerisindeki 

32 mahallede cadde, sokak, tesis, pazar yerlerinin genel temizliğinin yapılması, yıkanması, sulanması, el ve 

makine ile süpürülmesi, katı atıkların toplanması, nakledilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi 

sağlanmaktadır. 

Süpürgede çalışan işçilerimiz ile sabah 06:00 ile 23:30 saatleri arasında mekanik (elle süpürme) ve süpürge 

makineleri ile 15 metrenin altındaki cadde ve sokakların temizliği vardiya esasına göre sürdürülmektedir. 

  

 

Konteyner Yıkama Çalışması: 

Ticarethanelerin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere bütün çöp konteynerleri konteyner yıkama ve 

dezenfekte aracı ile yıkanmaktadır. 
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Semt Pazarlarının Temizliği: 

Pazar yerlerinin temizlenmesi için 13 personelimiz görev yapmaktadır. 

  

Yıkama ve Sulama Çalışması:  

Gerekli hallerde cadde ve sokakları yıkama ve sulama çalışması yapılmaktadır. 

  

 

Stratejik 

Amaç 

A3 Çevre koruma bilincinin gelişmesini ve uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak  

Stratejik 
Hedef 

H3.2 Geri dönüşüm pratiklerinin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi 

Performans 

Hedefi 

PH 3.2.1 Geri dönüşüm pratiklerinin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi  

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması: 

Kurum içerisinde ve İlçe sınırlarımızda entegre atık yönetim sistemini oluşturmak amacıyla Sıfır Atık 

Yönetmeliğine” uygun çalışmalar yapılmakta olup,  ambalaj atıklarının, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine” 

uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde 

toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf 

edilmesi, 2021 yılında bütün mahallelerimizde (evsel atıkların 

kaynağında ayrılması ile) oluşan ambalaj atıklarının ekonomiye geri 

kazandırılması projesi yaygınlaştırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Mersin İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Bu 

kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firma olan 

Çevdosan Atık Yönetim Tic. San. A.Ş. ile 09.10.2018 tarihinde 

imzalanan sözleşme kapsamında, firma tarafından Belediye sınırları 

içerisinde bulunan 32 mahallede ambalaj atığı toplanmaktadır. 
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Atıkların Kontrolü ve Yönetimi: 

Sıfır atık projesinin hedefine ulaşması açısından ve geri kazanılabilir atıkların diğer atıklara karıştırılmadan 

kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanımı/bertarafa gönderilmesi amacı ile Atık Getirme 

Merkezi Tebliğinin 8. Maddesi hükümleri gereğince Belediyemiz tarafından 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulması 

çalışmaları devam etmektedir. 

Belediye sınırları içerisinde oluşan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) etkin bir şekilde toplanıp 

değerlendirilmesini sağlamak amacıyla TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği İktisadi İşletmesi) 

tarafından Belediye Binamız ile Kent Konseyi arasına Atık Toplama Kutusu bırakılmıştır. Atık pillerin “Atık Pil ve 

Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, 

taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafı, atık bitkisel yağların, “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü 

Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer 

atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri 

kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. 

Yine Belediyemiz Ek Hizmet Binasında oluşan 

şanzıman ve yağlama yağları /Atık motor yağlarının 

değerlendirilmesi amacı ile Belediyemiz ve PETDER 

(Petrol Sanayi Derneği) arasında protokol imzalanmış 

olup, oluşan atık yağların değerlendirilmesi 

sağlanmıştır. Şantiye Binamızda oluşan ÖTL’lerin 

(Ömrünü Tamamlamış Lastikler) geri kazanımının 

sağlanması amacı ile LASDER (Lastik sanayicileri 

Derneği)’den yetki belgesi almış olan lisanslı firmalara 

teslimi sağlanmıştır. 

Stratejik 

Amaç 

A4 Kişisel, akademik, mesleki ve kültürel gelişimi destekleyen hizmet politikası ile herkesi kucaklayan bir Yenişehir 

Stratejik 

Hedef 

H4.2 Farklı yaş, eğitim ve cinsiyetlerin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim, bilgi ve beceri geliştirme programlarının düzenlenmesi  

Stratejik 
Hedef 

H4.3 Canlı, zengin ve erişilebilir bir kültür-sanat hayatını tesis edecek etkinlik ve altyapı planlaması yapılması 

Performans 
Hedefi 

PH 4.2.1 Farklı yaş, eğitim ve cinsiyetlerin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim, bilgi ve beceri geliştirme programlarının düzenlenmesi 

Performans 

Hedefi 

PH 4.3.1 Canlı, zengin ve erişilebilir bir kültür-sanat hayatını tesis edecek etkinlik ve altyapı planlaması yapılması  

Farklı Yaş, Eğitim ve Cinsiyetlerin İhtiyaçlarını Karşılayan Program İle Düzenlenen Etkinlikler: 

Mersinli sanatçılarımıza destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz 'Yenişehir'de Sanat Rüzgarı' projemiz 

kapsamında Bedii Şaraplı ve orkestrası, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde sahne aldı. 
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Yenişehir Belediyesi Sanat Galerileri tarafından düzenlenen ve Mersin’de üretim yapan 65 sanatçının bir 

araya geldiği “Frekans – A” karma sergisi açıldı. 

  

 

Değerli şairimiz Hasan Hüseyin Korkmazgil, aramızdan ayrılışının 37. yıldönümünde Serhan Asker’in hazırlayıp 

sunduğu “Görkemli Hatıralar” programında anıldı. 

  

 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen, kadına yönelik başta varoluş, kimlik ve sosyal 
içeriklere dönük video, enstalasyon ve performans gibi güncel sanat medyumlarından kurulu sergi ortamından 

oluşan ve kavramsal çerçevesi “Kırılgan İmge” olan Güncel Sanat Sergisi açıldı. 
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Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile mimoza fidan dikimi etkinliği yapıldı. 

  

 

Belediyemiz müzik ve tiyatro kursiyerlerinin yer aldığı Mersin’in Kadınları Tiyatroda isimli tiyatro gösterisi 

sahnelendi. 

  

 

Belediyemiz Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından, Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel olarak hazırlanan 
‘Aynamdaki Gölgeler’ isimli tiyatro oyunu Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde sahnelendi. 
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Hayali Tevfik Dinç’in yazıp oynadığı “Karagöz Ton Ton Amca” oyununun sosyal medya canlı yayınıyla gösterimi 

yapıldı. 

  

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bayramın tüm coşkusunu şehir turuyla kentimizin tüm 
sokaklarına yayma amacıyla 23 Nisan Konvoyu düzenlendi. 

  

 

Yenişehir Şehir Tiyatroları oyuncuları Çağlar Ekinci, Volkan Güneri ve Veli Polat’ın sahnelediği ‘Masal 

Gezginleri’ isimli çocuk tiyatro oyununun gösterimi, sosyal medya canlı yayınıyla yapıldı. 
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Kerem Çiçek’in yazıp oynadığı ‘Kirik Kuruk’ isimli interaktif çocuk oyununun gösterimi, sosyal medya canlı 

yayınıyla yapıldı. 

  

 

Kerem Çiçek’in yazıp oynadığı ‘Başkası Olma Kendin 

Ol’ isimli interaktif çocuk oyununun gösterimi, sosyal 
medya canlı yayınıyla yapıldı. 

Mersin’in sevilen müzik grupları, ‘Yenişehir’de Sanat 

Rüzgarı’ projesi kapsamında sosyal medya 

platformlarında çevrimiçi gösterimle sahne aldı. 

 

 

 

“Yenişehir’de Sanat Rüzgarı” projesi kapsamında 

sanatçı İlkay Akkaya, sosyal medya hesaplarımızda 

canlı olarak yayınlanan konseri ile sahne aldı. 

Psikolog Simge Oğuz, “Pandemi Döneminde Aile İçi 
İlişkiler” konulu yayınını sosyal medya hesaplarımızda 

canlı olarak gerçekleştirdi. 
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Usta şairlerimiz Nazım Hikmet ve Ahmed Arif için Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 

anma etkinliğinde İsmail Hakkı Demircioğlu, Sabri Ejder Öziç ve Ali Diyaroğlu sahne aldı. 

  

 

Sanatı yaşamın bir parçası haline getirmek, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm 

vatandaşlarımızı sanatsal üretime teşvik etmek amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında “Leonardo Da 

Vinci’ye Saygı” sergisi açıldı. 

  

 

“Leonardo Da Vinci’ye Saygı” Sergisi kapsamında “Da Vinci Bana Dedi Ki” isimli çocuk tiyatro oyunu 

sahnelendi. 

  

 

19 yıldır gerçekleştirilen Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması bu yıl Belediyemizin himayesinde yapılarak, 
Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen bu yarışmaya, farklı yaş kategorilerinden 260 

çocuğumuz katıldı. 
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Belediyemiz Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından hazırlanan 'Aynamdaki Gölgeler' isimli tiyatro oyunu yoğun 

istek üzerine Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde yeniden sahnelendi. 

  

 

Sivas Olaylarının 28. yıl dönümünde, yaşamını yitiren 35 aydın, akademisyen, yazar ve sanatçı anısına 

Yenişehir’de sanatçılarımız İlkay Akkaya ve Turhan Alıcı’nın katılımıyla anma töreni yapıldı. 

  

 

Yenişehir Şehir Tiyatroları oyuncularımız “Aynamdaki Gölgeler” oyununu Koronavirüsle mücadelede ön 

saflarda yer alan sağlık çalışanları ve aileleri için sahneledi. 

  

 

Lozan Barış Antlaşması’nın 98. yılında emekli amiral Türker Ertürk ve gazeteci Ümit Zileli’nin katılımı ve sivil 

toplum örgütleri işbirliğiyle panel düzenlendi. 
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Yenişehirli çocuklarımızı kültürümüzün önemli bir parçası olan Karagöz oyunları ile buluşturmak için Hayali Cinas 

Tiyatrosu sanatçısı Hayali Tevfik Dinç’in “Dostluk ve Kardeşlik” oyununa ev sahipliği yapıldı. 

  

 

Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz organizasyonla Mersin – Kıbrıs Solo Yüzme Geçişi Denemesini gerçekleştiren 

ancak kötü hava koşulları nedeniyle geçişi yarıda bırakmak zorunda kalan Milli Yüzücü Emre Seven, bu yıl 

AKÜDER’in ana sponsorluğunda yapılan ve İstanbul Avcılar Belediyesi ile birlikte destek verdiğimiz geçiş 

denemesine başladı. 

  

 

Daha önce Manş Denizi’ni yüzerek geçen Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 1 Eylül 
Dünya Barış Günü’nde Mersin’den Kıbrıs’a kadar yüzme faaliyetini gerçekleştirdi. 
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1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğimizde sanatçılarımız Ali Asker ve Turhan Alıcı’nın katılımıyla dinleti 

düzenlendi. 

  

 

Yenişehir Kent Konseyi ile birlikte düzenlediğimiz Osman Şahin Öykü Etkinliğinin ödül töreni düzenlendi. 

  

 

İnsu Kamp Alanında 3 gün süre ile gerçekleştirilen ‘’Yeni Bi’ Kamp’’ etkinliği ile vatandaşlarımıza yönelik 

konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. 
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Marina AVM önünde her yaştan vatandaşımıza yönelik 
dans, müzik ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi. 

  

 

Belediyemiz Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından hazırlanan 'Aynamdaki Gölgeler' isimli tiyatro oyunu 
yoğun istek üzerine Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde yeniden sahnelendi. 

  

 

Belediyemizin düzenlemiş olduğu ’’Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’’ etkinliklerinin 1. gününde ‘’Ali Cengiz 
Oyunu’’ isimli tiyatro oyunu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde sahnelendi. 
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Belediyemizin düzenlemiş olduğu ’’Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’’ etkinliklerinin 2. gününde ‘’Asi Kuş’’ 
isimli tek kişilik gösterisi ile Ali Poyrazoğlu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde sahne aldı. 

  

 

Belediyemizin düzenlemiş olduğu ’’Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’’ etkinliklerinin 3. gününde ‘’Mahşer-i 
Cümbüş’’ isimli doğaçlama tiyatro ekibi Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde sahne aldı. 

  

 

Belediyemizin düzenlemiş olduğu ’’Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’’ etkinliklerinin 4. gününde ‘’Aşk ve 
Komedi’’ isimli tek kişilik gösterisi ile Nilgün Belgün, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde sahne 

aldı. 
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Belediyemizin düzenlemiş olduğu ’’Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’’ etkinliklerinin 5. gününde ‘’Şaşkın 
Aşıklar’’ isimli tiyatro oyunu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde sahnelendi. 

  

 

Belediyemizin düzenlemiş olduğu ’’Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’’ etkinliklerinin 6. ve son gününde 
‘’İkinci Bahar’’ isimli tiyatro oyunu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde sahnelendi. 

  

 

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinliklerimiz kapsamında tiyatro sanatçıları Gürsel Fırat 
ve Berrin Yelekçi Yüzeroğlu ‘‘Seni Anlatabilmek’’ adlı tiyatro oyunu Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür 

Merkezimizde sahneledi. 
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Galerilerimizin Danışma Kurulu Üyesi ve Sanatçı Veli Mert’in göç temasını işlediği 90 tablosunun yer aldığı 
‘’Monokkkronik’’ isimli kişisel sergisinin açılışı, sanatseverlerin katılımıyla yapıldı. 

  

 

2021’in son, 2022’nin ilk sergisi olan ‘‘Minipaint Ulusal Karma Resim Sergisi’’ Yenişehir Belediyesi Atatürk 
Kültür Merkezimizde kurduğumuz sanat galerilerimizde açıldı. 

  

 

2021 yılında 2.ni düzenlediğimiz Yenişehir Triatlonu pandemi kuralları dahilinde sporcuların yoğun katılımıyla 
gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. 

  

 

 

Stratejik 
Amaç 

A5 Her kesimin aidiyet hissettiği kapsayıcı ve fırsat eşitliği yaratan hizmet sunumu ile sosyal içermeyi güçlendirmek  

Stratejik 
Hedef 

H5.1 Sosyal yardımların insan onurunu ve üretkenliğini zedelemeyecek şekilde hayata geçirilmesi  

Performans 

Hedefi 

PH 5.1.1 Sosyal yardımların insan onurunu ve üretkenliğini zedelemeyecek şekilde hayata geçirilmesi  
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İhtiyaç sahibi sigortasız, iş hayatına katılamayan 150 kadın vatandaşımıza halk kart uygulamamızda aylık 

200,00 TL hane başına ödeme yapılmaktadır. 

                      

 

2021 yılı içerisinde psiko- sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik durumları analiz edilerek, yapılacak en uygun 
yardımın kanunlara ve insan hak ve hürriyetlerine uygun şekilde vatandaşa ulaşması amacıyla 1939 hanede 

sosyal inceleme yapılmıştır. 

  

 Sosyal inceleme esnasında 46 aile SED Yardımı (Sosyal ve Ekonomik Destek) Aile ve Sosyal hizmetler İl 

Müdürlüğüne yönlendirilmiştir. 

 Sosyal inceleme esnasında 38 bakıma muhtaç kişi Evde Bakım hizmetinden yararlanması adına yönlendirme 

yapılmıştır. 

 Sosyal inceleme esnasında 54 engelli ailesi aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yönlendirilmiştir. 

Görme engelli vatandaşlarımız için, tandem etkinliği yapılmış olup, etkinliklerde kullanılmak üzere 2 adet 
tandem bisiklet alımı yapılmıştır.   

  

 

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza (1 tanesi Kıbrıs gazisi olmak üzere) 8 adet tekerlekli sandalye, 1 adet UCBL 

tabanlık, 2 adet koltuk değneği, 3 adet akülü sandalye, 1 adet karyolası ile birlikte hasta yatağı, 2 adet baston, 

1 adet engelli puseti, 1 adet hareketli walker (yürüteç), 1 adet tekerlekli walker (yürüteç) alımı yapılmış olup,  tespit 

edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslimatı yapılmaktadır.  
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6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince uzaklaştırma, 

koruma tedbir kararı çıkan sosyal inceleme esnasında 32 şiddet mağduru kadın ŞÖNİM veya emniyete bildirilmiş, 

meslek elemanları tarafından psikososyal destek sağlanmış ve talep edenlerin her türlü ihtiyaçları karşılanmıştır. 

4 danışana psikososyal destek ve aile danışmanlığı hizmeti sağlanmış ayrıca madde ve alkol bağımlısı olan 2 

vatandaşın tedavisi için sosyal inceleme neticesinde AMATEM’ e meslek elemanları tarafından yatırılması sağlanmış 

ve tedavileri başlatılmıştır. Bu kişilerin düzenli takibi yapılmaktadır. 

 

  

Gönüllü Bireyler aracılığı ile 3 engelli vatandaşımıza akülü sandalye, 1 engelli vatandaşımıza engelli puseti ve 

3 engelli vatandaşımıza manuel sandalye ulaştırılmıştır. 

İhtiyaç sahibi vatandaşımıza ve yerel esnafa katkı sağlamak amacıyla başlattığımız halk kart uygulamamızda 

aylık 200,00 TL olmak üzere 1262 haneye halk kart desteği sağlanmıştır. 

Stratejik 
Amaç 

A5 Her kesimin aidiyet hissettiği kapsayıcı ve fırsat eşitliği yaratan hizmet sunumu ile sosyal içermeyi güçlendirmek  

Stratejik 
Hedef 

H5.2 Dezavantaj Yaşayan Kesimlere Yaşanabilir Yenişehiri Oluşturacak Yerel Eşitlik Planının Geliştirilmesi, Uygulamaya Konulması ve 
Dönüştürücü Sosyal Desteğin Sağlanması 

Performans 

Hedefi 

PH 5.2.1 Dezavantaj Yaşayan Kesimlere Yaşanabilir Yenişehir’i Oluşturacak Yerel Eşitlik Planının Geliştirilmesi, Uygulamaya 

Konulması ve Dönüştürücü Sosyal Desteğin Sağlanması 

Duyarlı belediyecilik anlayışı ile şiddetin önlenmesi, kadının güçlenmesi, sosyal hayatlarının iyileştirilmesi, 

belediye yönetiminde kadınların aktif olmaları hedeflerinin yanı sıra eğitim, sağlık, istihdam, kentsel hizmetler ve 

katılımcılık konularında ilçemizdeki kadınlara yönelik etkin çalışmalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Yine toplumsal 

cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmek adına kısa ve uzun vadeli çalışmalara da adım 

atıldı. 

Belediyemizin Yerel Eşitlik Planı oluşturulması çalışmaları başlatılmış olup, 18.11.2021 tarihinde Avrupa Yerel 

Yaşamda Kadın- Erkek Eşitliği ŞARTI olan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) imzalanması gerçekleşti. 
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Paydaşı olduğumuz CEİDizler ile yoksulluğun önlenmesi, sosyal koruma ve yardımlaşma, kadınlara yönelik 

şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği haritalama ve izleme eğitimi; İnsan- kadın ticareti ve toplumsal eşitliği haritalama 

eğitimi; Siyasal kararlara katılımda kadın-erkek eşitliği izleme ve haritalama eğitimi, din hizmetlerine erişiminde 

toplumsal cinsiyet eşitliği haritalama eğitimi; Adalete erişiminde kadının erkeğe göre erişim haritalaması eğitimi, 

Kentsel haklar ve hizmetlere erişimde kadın-erkek eşitliği eğitimi; Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik 

alanlarda kadın-erkek oranların haritalanması eğitimi; Sporda kadın-erkek eşitliğinin haritalanması eğitimi, 

İstihdamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması hakkında eğitimlerin yapılmasıyla vatandaşların bilgilendirilmesi 

sağlanmıştır. 

Ev ekonomisine katkı için Akdeniz Ekoloji Firması, Yenişehir Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Yenişehir 

Kent Konseyi iş birliği ile gerçekleştirilen Defne Yaprağı Ayıklama Projesi kapsamında, I. etapta 110 haneye, II. 

etapta 20 haneye defne yapraklarının dağıtımı gerçekleştirildi. Yine Kent Konseyi işbirliği ile Bahçelievler Mahallesi 

Dikenli Yol ve Cumhuriyet Mahallesinde olmak üzere 2 adet Kadın Üretici Pazarı açıldı. 

  

ŞÖNİM merkezindeki çocuklara sosyal becerilerinin geliştirilmesi amacıyla el işi materyalleri dağıtılmıştır. 

0-3 Yaş Bebek Kütüphanesi:0-3 Yaş Bebek Kütüphanesi ile çocukların dil bilişsel becerileri başta olmak üzere 

bütün beceri alanlarını desteklemekteyiz. Kütüphane içerisinde belirli ay gruplarına yönelik 6 kitaptan oluşan 

setimizi 0-3 yaş aile eğitimi katılımcılarımıza ücretsiz olarak teslim etmekteyiz. 2021 yılında çocuk ve ailelere 

kütüphanemizden toplam 270 kitap teslim edilmiştir. 
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0-3 Yaş Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı (Mabep): 0-3 Yaş MABEP (Marmara Aile Becerileri Eğitim 

Programı) ile Marmara Üniversitesi ve Yenişehir Belediyesi iş birliğinde hazırlanan, 0-3 yaş aralığında çocuğu olan 

aileler, çocuklarının gelişim dönemlerine yönelik bilgilendirme ve uygulama örneklerinden oluşan 8 haftalık eğitimle 

desteklemekteyiz. 2021 yılı içerisinde eğitimlerimiz pandemi koşulları gereği online olarak gerçekleşmiş ve 

uygulamamızdan 45 aile faydalanmıştır. 

  

 

0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme uygulamamız ile oyun, klinik gözlem ve test uygulamalarıyla ücretsiz olarak 

çocuğun genel gelişim değerlendirmesi yapılmaktadır.  Değerlendirmesi yapılan çocukları, erken dönemden itibaren 

gelişime bağlı olası risk faktörlerini belirleyerek gerekli durumlarda bir uzmandan tanı alması, tedavi ve eğitim 

süreçlerinin başlatılması üzere ilgili sağlık birimlerine yönlendirmekte, tedavi ve eğitim süreçlerini takip etmekteyiz. 

2021 yılı boyunca 472 çocuk ve ailesi gelişim değerlendirmesi için başvuruda bulunmuştur. Psikolog eşliğinde 

yapılan gözlem ve gelişim değerlendirme testleri neticesinde bu çocuklardan 386 tanesinin dil-bilişsel gelişim, motor 

beceri ve sosyal beceri alanlarında yaşıtlarına göre normal gelişim gösterdiği bilgisi aileleriyle paylaşılmıştır. 

Normal gelişim seviyesinde değerlendirilen 18 çocuk ileri gelişim gösteren grupta yer almakta( yaşıtlarından 18 ay 

önde gibi..) ve ileri gelişim gösteren çocuklar ilgi alanı ve becerilerine göre uygun eğitimlere, sosyal alanlara 

yönlendirilmekte ve desteklenmektedir. Değerlendirme sonrası hafif düzey otizm risk grubunda bulunan 9 çocuğumuz 

çocuk ve ergen psikiyatristine yönlendirilmiş olup risk değerlendirmemiz psikiyatrist tarafından onaylanmıştır. Eğitim 

süreci başlayan 9 çocuğumuzdan 4 çocuğumuz iyileşme göstermekte olup 5 çocuğumuzun gelişim takibi devam 

etmektedir. Orta ve yüksek düzey risk grubunda değerlendirilen toplamda 10 çocuğumuz çocuk ve ergen 

psikiyatristine yönlendirilmiş ve risk değerlendirmemiz psikiyatrist tarafından onaylanmış olup çocukların eğitim 

süreçleri ve gelişim takibi devam etmektedir. Dil ve konuşma alanında yaşıtlarına göre gecikme yaşayan 48 

çocuğumuz takibe alınmış olup bir kısmı dil ve konuşma terapistine yönlendirilmiştir. Bu gruptan 25 çocuğumuzun dil 
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becerileri kendi yaş grubuyla uyumlu seviyeye gelirken 23 çocuğumuzun takibi devam etmektedir. 2 çocuğumuz 

yürümede gecikme sebebiyle çocuk doktoruna yönlendirilmiş olup uygun yönlendirme ve tedaviyle kaba motor 

becerilerinde iyileşme sağlanmıştır. 5 çocuğumuz dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileriyle çocuk ve ergen 

psikiyatristine yönlendirilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir. Davranış problemleri gösteren 12 çocuğumuz 

çocuk ve ergen psikiyatristine yönlendirilerek davranış sorunları ortadan kalkmıştır. 

  

 

3-6 Yaş Beceri Temelli Eğitim Merkezi (Betem): 3-6 Yaş Okul Öncesi BETEM (Beceri Temelli Eğitim Merkezi) ile 

Marmara Üniversitesi danışmanlığında çocukların beceri alanlarına odaklanarak onları her açıdan geliştirici, bilim, 

hareket, tasarım, müzik ve drama atölyeleriyle desteklenen, her çocuk için bireysel eğitim ile zenginleştirilmiş bir 

okul öncesi eğitim kurumu olarak hizmet vermekteyiz. 2021-2022 eğitim öğretim yılında faaliyet göstermeye 

başlayan kurumumuza kayıtlı 47 öğrenci bulunmaktadır. 

  

 

6-8 Yaş Atölye Temelli Eğitim: 6-8 Yaş Atölye Temelli Eğitim ile çocuklara okullarda devam ettikleri akademik 

eğitimin yanı sıra farklı alanlarda katkı sağlayarak hem akademik becerilerine hem de yaşamsal becerilerine katkı 

sağlayabilecek destek eğitimleri vermekteyiz. 

Robotik Kodlama eğitimlerinden 115 çocuk, Satranç Eğitimlerinden 87 çocuk ve Oyun Atölyesinden 40 çocuk 

faydalanmıştır 
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Çocuk Sokağı Projesi ile çocukların gelişmelerini oyunla desteklemek, yaşadıkları mekanda iletişim ve aidiyet 

duygularını güçlendirmek, çocuklar için güvenli bir mekan oluşturmak ve geleneksel çocuk oyunlarının yaşamasına 

olanak sağlamak amacıyla Yenişehir İlçesinde belirlenen üç sokak Eğriçam Mah. 22138 Sok-Kuzeykent Mah. 3169 

Sok.-Fuat Morel Mah.28125 Sok. UKOME Genel Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Bu proje Mersin Büyükşehir 

Belediyesi ile ortak yürütülmektedir. 

Paydaşı olduğumuz ŞÖNİM ile Mersin Tarsus Cezaevindeki çocuklar ziyaret edilerek eğitimlerine katkı 

sağlamak amacı ile kırtasiye malzemeleri dağıtılmıştır. 

Kadın Konuk Evi Müdürlüğündeki kalan kadınların çocuklarına yönelik beceri geliştirici oyuncak bağışı 

yapılmıştır. 

UCİM Güçlü UCİM Güçlü Kız Çocukları projesi kapsamında bilgilendirme paneline paydaş olarak katılım 

sağlanmıştır 

DMD Aileleri Derneği ile 7 Eylül farkındalık günü için Yenişehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının kırmızı renk 

ışıklandırma çalışması yapılmıştır. 

Stratejik 
Amaç 

A6 Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması 

Stratejik 
Hedef 

H6.1 Kentsel dönüşüm ve imar planlarının hak- temelli olacak şekilde hazırlanması 

Performans 
Hedefi 

PH 6.1.1 Kentsel dönüşüm ve imar planlarının hak- temelli olacak şekilde Hazırlanması 

Yenişehir I. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 01.11.2021 tarih 188 sayılı Yenişehir Belediye 

Meclis kararları ile kabul edilmiş olup onaylanmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. 

Yenişehir II. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 01.11.2021 tarih 189 sayılı Yenişehir 

Belediye Meclis kararları ile kabul edilmiş olup onaylanmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. 

Yenişehir III. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı 01.11.2021 tarih 190 sayılı Yenişehir 

Belediye Meclis kararları ile kabul edilmiş olup onaylanmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. 

Efrenk (Müftü) Vadisi Planlama Alanı I. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Mersin Büyükşehir Belediye 

Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 413 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 11.01.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile 

kesinleşmiştir. Nazım İmar Planı kararlarında belirtilen vizyon ve hedefler doğrultusunda Efrenk (Müftü) Vadisi 

Yenişehir Kesimi I. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmaları devam etmektedir. 

Eğriçam Mahallesi yaklaşık 34 hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; içerisinde yer alan kamuya 

ait mülkiyetlerle ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince 

Cumhurbaşkanlığı onayına sunulmuştur. Söz konusu dosya imza sürecinde beklemekte olup, parsellerin tapu takyidat 

bilgilerinin güncellemesi yapılmakta ve vatandaş bilgilendirmeleri devam etmektedir. 

 

Stratejik Amaç A6 Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması  

Stratejik Hedef H6.2 Vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının hizmet planlaması ve izlemesine dahil olduğu yerel yönetişim yapılarının 
oluşturulması 
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Performans 
Hedefi 

PH 6.2.1 Vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının hizmet planlaması ve izlemesine dahil olduğu yerel yönetişim yapılarının 
oluşturulması 

 

Belediye Başkanlığınca 101 toplantı düzenlenmiştir. 

  

 

Belediye Başkanımız tarafından 10 Kamu Kurum ve Kuruluşu ziyaret edilmiştir. (Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 

Valilik, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü vb.) 

Mahalle toplantıları gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın sorunları dinlendi. 
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Kadın Üretici Pazarında kadın üreticilerimizle bir araya gelindi. 

  

Muhtarlarımıza yönelik düzenlenen seminerde bir araya gelindi. 

  

 

Yenişehir Belediyesi müzik ve tiyatro kursiyerleri tarafından “Mersin’in Kadınları Tiyatroda” adlı oyunu 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında sahnelendi.   

  

 

Yeni  ‘Bi’ Kamp etkinliğinde Decathlon,  Ailecek Kamptayız, PIN Akdeniz,  MERDAK,  Zirve Dağcılık, MEDADİK,  AKUT, Mersin Motosiklet 
Kulübü, RED Warrıos,  Klasik Otomobilciler Derneği, Vosteam Mersin,  Mersin Off Road Kulübü, Adana Doğa Sporları Topluluğu, Değer 

Akademi Anadolu Lisesi ve Mersin Bisiklet Derneğinin de çadır kurduğu İnsu Piknik Alanında üç gün süreyle Yeni Bi Kamp Etkinliği 
düzenlenmiştir. Etkinlik boyunca çocuk ve yetişkinler için yoga, ödüllü yarışmalar, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve konserler 

gerçekleştirilmiştir.  
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Mersin Off Road Kulübü, Vosteam, Türkiye Motosiklet 
Federasyonu İl Temsilciliği, Mersin Bisiklet Derneği, Red Warrıos, Klasik Otomobilciler Derneği ve Mersin 

Motosiklet Kulübü’nün katkılarıyla düzenlen kortejde Cumhuriyet coşkusunu bütün halkımıza yaşattık. Ayrıca 
BMX Paten Kaykay Yarışmaları, Liseler arası Futbol Turnuvası yarışmaları düzenlenerek yarışmacılarımıza 

Cumhuriyet Kupası takdim edildi. 

  

 

10 Kasım Atatürk’ü Anma günü ve Atatürk Haftası kapsamında Ata’yı Anma 3. Kros Yarışmaları, Ata’yı Anma 
Mersin Yelken Yarışlarını düzenledik ve Seni Anlatabilmek adlı Tiyatro oyununu vatandaşlarımızla 

buluşturduk. 

  

 

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediğimiz Hareket Devam Ediyor etkinliği ile vatandaşlarımız ile 
birlikte sağlıklı hareketliliğe dikkat çektik. 
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Tema Vakfı Mersin İl Temsilciliğinin talebi üzerine Batıkent Mahallesinde bulunan Hayrettin Karaca Parkında 
Tema Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca Anıtının açılışı gerçekleştirildi. 

  

 

18 Eylül Dünya Temizlik Günün de gönüllü vatandaşlarımızla birlikte doğa temizliği yaptık. 

  

 

Belediyemizin kendi öz kaynakları ve iş insanı Mustafa Baysan’ın katkılarıyla yapımı tamamlanan 318 öğrenci 
kapasiteli Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdu ile yapım sürecinde bağışçı Ömer Faruk İLBİLGEN tarafından 

katkı sunulan Beceri Temelli Eğitim Merkezi’nin (BETEM) açılışları gerçekleştirildi. 
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Ülkü Ongun’un özel koleksiyonu dahil bağışladığı kitaplarla oluşturulan Akademi binası içerisinde yer alan 
Ülkü Ongun Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi. 

  

 

Ruhi Su Dostlar Korosunun eski üyelerinden Semih Kılıç ve Yenişehir Belediyesi bünyesinde koro 
çalışmalarına dahil olan kadın kursiyerlerin katılımıyla “Nefesimiz Ruhi Su ve Dostlar Korosu Anma Konseri” 

düzenlendi.   

  

 

CNR- Expo Kitap Fuarı 4. Geleneksel Jazz Etkinliği Sokak Sanatçıları Festivali 

   

 

Ahmet Yeşil Sanat Galerisinde ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisinde  

 Frekans A Mersin’de Üreten Sanatçılar 

 Yer, Zaman, Mekan 

 Kırılgan İmge 

 Leonardo Da Vinci 500. Yılına Saygı 

 Monokkkronik 

 Minipaint adlı sergilerimizi vatandaşlarımızla buluşturduk. 
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Stratejik 
Amaç 

A6 Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması  

Stratejik 
Hedef 

H6.3 Yeterli ve yüksek standartta kentsel Üstyapı ve planlama ile toplum düzeni ve güvenliğine katkı sağlanması  

Performans 

Hedefi 

PH 6.3.1 Yeterli ve yüksek standartta kentsel Üstyapı ve planlama yapılması 

Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde yeni yapılaşma alanlarında yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına cevap 

verecek şekilde, mümkün olduğunca yapılaşmadan önce ya da yapılaşma ile eş zamanlı olarak vatandaşlarımızın 

yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ulaşım ve trafik düzeninin daha sağlıklı hale getirilmesi için yeni yollar açılmıştır. Bu 

kapsamda; 1850 metre uzunluğunda toplam 18500 m2 yeni yol açılmıştır. 

  

 

Sıra no Mahalle adı 
Açılan Yol 

Uzunluğu (Metre) 
Toplam Yol Alanı (M2) 

1 Çiftlikköy 250 2500 

2 Fuat Morel 200 2000 

3 Deniz 800 8000 

4 50.Yıl  400 4000 

5 Kuzeykent 300 3000 

 GENEL TOPLAM 1850 18500 

 

Altyapısı tamamlanmış ve stabilize malzemeli bakımı yapılmış olan yolların asfalt kaplamaları yapılmıştır. 

Asfalt kaplamaları bozulmuş olan yolların onarım çalışmaları periyodik olarak sağlanmıştır. 2021 yılında, projeli 

yollarda 8.080 ton, yama işlerinde 10.889 ton olmak üzere toplam 18.969 ton asfalt kullanılmıştır. Projeli yol 

kapsamında finişer ile 8.080 ton asfalt dökülerek 5,5 km yol yapılmıştır. 

MAHALLE ASFALT (TON) 

Limonluk  1.784,36 

Gökçebelen  320,04 

Hürriyet 350,28 

Fuat Morel 493,38 

Batıkent  2.453,90 
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MAHALLE ASFALT (TON) 

Çiftlikköy  227,74 

Kuzeykent  768,18 

Menteş  156,10 

Akkent  1526,42 

TOPLAM 8.080,40 

 

Asfalt kaplamaları bozulmuş olan yolların onarım çalışmaları periyodik olarak sağlanmıştır. Halihazırda 

kullanılmakta olan yolların bakım ve onarımları kapsamında yama işlemleri için toplam 10.888,90 ton asfalt 

kullanılarak 65.373,90 m2 alanda asfalt yama işlemi yapıldı. 

 

  

MAHALLE ASFLAT (m2) 

Pirireis  565,35 

Palmiye  499,88 

Gazi  417,50 

Cumhuriyet  1.290,83 

Hürriyet  4.773,80 

Bahçelievler  1.015,47 

Güvenevler 813.80 

Aydınlıkevler 863,23 

Barbaros 760.59 

Eğriçam 4.595,95 

Akkent 4.259,28 

Limonluk 805.59 

Menteş 12.524,34 

Batıkent 4.149,76 

50.Yıl 4.712,97 

Fuat Morel 5.538,57 

Kocavilayet 352,38 

Deniz 8.066,07 

Kuzeykent 4.248,80 

Çiftlikköy 2.357,02 

Gökçebelen 958.57 

Emirler 1.065,95 

Kocahamzalı 132,14 

Turunçlu 162,85 

Karahacılı 443,21 

TOPLAM 65.373,90 
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Belediyemiz sınırları içerisinde aşağıdaki mahallelerdeki imar yollarında kaldırımların projeli ve yağmur oluklu 

(akar kotu verilerek)karo, kilit parke ve beton kaplama yapılmıştır. Bu kapsamda,50.Yıl Mahallesi, Kuzeykent 

Mahallesi, Akkent Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Batıkent Mahallesi, Çifltikköy Mahallesi, Deniz Mahallesi, 

Dumlupınar Mahallesi, Fuat Morel Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, İnönü Mahallesi, Limonluk Mahallesi, Pirireis 

Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Aydınlıkevler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Menteş Mahallesi, Güvenevler 

Mahallesi, İnsu Mahallesi, Çavak Mahallesi, Değirmençay Mahallesi, Emirler Mahallesi, Turunçlu Mahallesi, Uzunkaş 

Mahallesi, Kocahamzalı Mahallesi, Karahacılı Mahallesi, Çukurkeşli Mahallesi olmak üzere toplamda 11,11 km yol 

kilit taşı ile kaplanmıştır. 

 

Projeli yol kapsamında 5,5 km. asfalt kaplama ve 6,85 km. kilit parke olmak üzere toplam 12,35 km projeli 

yapılmıştır. Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 20.315,98 m2 kilitli parke, bazalt ve karosiman kaldırım 

yapılmıştır. 
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Taşınmazların Bakım ve Onarımı İçin Yapılan Hizmetler 

 Atatürk Kültür Merkezi Dış Cephe Işıklandırma Malzemesi Alım İşi tamamlanmıştır. 

 Belediyemiz sınırlarında hizmet veren pazarcılar odasından gelen bakım onarım talebi içeren dilekçeler 

dikkate alınarak ve belediyemize ait sosyal tesis, hizmet binaları bakım onarımları ile muhtelif yerlerde yapım, 

bakım, onarımların yapılması işi devam etmekte olup % 62 seviyesindedir. 

 Fuat Morel Mahallesi 7766 Ada, 2 Parsel Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Gündüz Bakımevi 

ikmal inşaatı işi tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır. 

 Atatürk Kültür Merkezi binası yalıtımı ve onarımı işi. 

 Yenişehir Belediyesi semt polikliniği binası güney cephe terasına sundurma çatı yapılması işi. 

 Çiftlikköy Mah.3261 Sokağın İstemihan Talay Caddesine bağlantısını sağlamak amacıyla betonarme merdiven 

yapılması işi. 

 Mersin Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurduna güvenlik geçişi ile güvenlik kulübesi ve 

50.Yıl Mah. 2719 sokağa merdiven yapılması işi. 

 MİT kompleksi içerisine basket sahası yapılması, Özgecan spor kompleksi içerindeki deponun tuvalete 

dönüştürülmesi, Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü binasının tadilatlarının yapılması işi. 

 AKM fuayesi, konferans salonu giriş koridorları ve sergi salonu alanlarının boya ve onarımlarının yapılması işi. 

 Kocavilayet muhtarlık binasının yapılması işi. 

 Belediyemize ait AKM fuaye üstü çatı yalıtım işlerinin yapılması işi.  

 Muğdat Camiine engelli platformu yapılması işi. 

 Belediyemiz ana hizmet binası konferans salonu tadilat ve boya işleri, 

 Akkent Mah. pazar yeri çatı örtüsünün sac ile kapatılması, Eğriçam ve Barbaros Mahalleleri pazar yerlerindeki 

çatı saclarının değiştirilmesi işleri ve ek hizmet binası personel dinlenme binası ile Barbaros pazar yerindeki 

tuvaletin eksik kalan işlerinin tamamlanması İşi. 

 Belediyemize ait AKM dış cephesinin bakım ve onarımının yapılması işi.  

 Belediyemize ait 1902 sokakta korkuluk yapılması işi. 

 Tunceli-Nazımiye Belediye Başkanlığının 17/06/2021 tarih ve 309 sayılı yazıları ile Nazımiye ilçesinin önde 

gelenlerden ve TBMM Başkan Vekili Sayın Kamer GENÇ adına Park yapılması İşi. 

 

Stratejik 
Amaç 

A6 Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması 

Stratejik 

Hedef 

H6.4 Toplum düzeni ve güvenliğine katkı sağlanması 

Performans 
Hedefi 

PH 6.4.1 Toplum düzeni ve güvenliğine katkı sağlanması 

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 32 mahallede esnaf denetimleri, sürekli yapılmakta olup özellikle 

(Covıd-19) salgını kapsamında ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan toplamda 14.553 adet işyeri denetlenmiştir. 

Yenişehir sınırları içerisinde fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmek amacıyla denetimlerimiz düzenli olarak 

devam etmektedir. Bu konudaki ihbarlar 24 saat içinde sonuçlandırılmaktadır. 
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Alanya Sokak’ta kaldırım işgali yapan işyerlerine ve seyyar satıcılara yönelik çalışmalarımız olmak üzere 

düzenli olarak denetimlerimiz devam etmekte olup sürekli olarak Zabıta Ekibimiz bulundurulmaktadır. 

  

 

Yenişehir İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan fırınlarda baca, genel temizlik, gramaj ve ruhsat kontrolleri düzenli 

olarak yapılmaktadır. 

  

 

İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) denetimleri için 2 Zabıta, 3 Sivil Memur Müdürlüğümüz tarafından 

görevlendirilmiş olup Belediyemiz sınırları içerisindeki işyerleri, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında İçişleri 

Bakanlığı’nın yazılarına istinaden yetki ve sorumluluk dahilinde düzenli olarak denetlenmektedirler. 
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Bölgemizde kurulan 11 Semt Pazarı ve 2 Köylü Üretici Pazar yerinde ürünlerdeki fiyat etiketleri, hijyen ve 

maske konularında düzenli olarak toplam 576 defa denetim yapılmıştır. Ayrıca semt pazarlarında sabit olarak 

Zabıta Ekibimiz bulunmaktadır. 

  

 

 

Stratejik 
Amaç 

A6 Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması  

Stratejik 
Hedef 

H6.5 Tarımsal üretimi destekleyen uygulamalarla güvenli gıdaya erişimin ve tarımsal üreticinin desteklenmesi 

Performans 

Hedefi 

PH 6.5.1 Tarımsal üretimi destekleyen uygulamalarla güvenli gıdaya erişimin ve tarımsal üreticinin desteklenmesi  

Üretimi desteklemek için S.S Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinden park ve yeşil alanarımızı 

peyzaj çalışmaları için mevsimlik çiçek tohumu ve fide alımı yapılmıştır. 

 

Özel Kalem Hizmetlerimiz: 

 Duyuru ve kutlamalar için belediyemizin datasında kayıtlı olan 50.000 vatandaşımıza 7.206.081 SMS 

gönderimi yapılmıştır. 

 Cimer üzerinden 853 adet mesaja, Web üzerinden 2953 adet iletiye cevap verilmiştir. 

 29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos, Kurban Bayramı gibi resmi ve dini bayramlar için 40 Gazete, 14 radyo, 100 

Haber Portalına kutlama mesajı verilmiştir. 

 2021 yılında gazeteler, televizyonlar, radyolar ve web sitelerinde toplam 269 görüntülü haberimiz 

gönderilmiş ve yayınlanmıştır. 

 2021 yılında Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızdan 4901 adet gönderi paylaşılmıştır. 

 Sivil Toplum Kuruluşları dahil toplam 11 adet Protokol imzalamıştır. 

 15 Sivil Toplum Kuruluşu’nun düzenlediği etkinliğe katılım olmuştur. 

 7 Spor karşılaşmasına katılım sağlanmıştır. 

 Başkanlık Makamında 50 Sivil Toplum Kuruluşu ağırlandı.   
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 Özel günlerde ve bayram kutlamalarında personellerimizle buluşmalar gerçekleştirildi. 

  

 Başkanlık Makamında özel dostlarımız konuk edildi. 

 Çeşitli açılış törenlerinde Milletvekillerimiz konuk edildi. 

  

 Sivil toplum kuruluşlarından Belediye Başkanımıza 30 adet plaket takdim edilmiş, Ayrıca yapılan programlarda 

Belediye Başkanımız tarafından da 25 adet plaket verilmiştir. 
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 Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımımız, 3 kupa hedefi ile 

sezona başladı. 

 

 

Covid-19 Hizmetlerimiz: 

Covid-19 salgın hastalığı kapsamında, ihtiyaç sahibi 

vatandaşlara içerisinde temel ihtiyaç malzemeleri bulunan 500 adet 

gıda kolisi dağıtımı yapılmıştır. 

Temmuz ayı boyunca İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli doktor 

ve hemşireler ile işbirliği içerisinde Belediyemizde çalışan 66 

personelimiz ve yakınlarına COVID-19 BioNTech aşı uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. 

Tüm belediye çalışanlarına 2021 yılı içerisinde 667.500 adet 

maske ve 2.047 lt. dezenfektan dağıtımı yapılmıştır. 

Hizmet binaları girişlerinde vatandaşlarımız için maske ve dezenfektan bulundurulmuş olup, personellerimizin 

çalışma odaları denetlenmiş ve odaların havalandırılması, maske kullanımı ile hijyen kuralları konusunda gerekli 

uyarılar yapılmıştır. Ayrıca bina içerisindeki anons sistemiyle, vatandaşlarımıza ve personellerimize maske 

kullanmaları ve odaların gün içerisinde havalandırılması konusunda uyarılar yaptırılmıştır. 

Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında 32 mahalle muhtarlıklarına maske, kolonya ve el dezenfektan 

dağıtımı sağlanmıştır. 
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Hasta Nakil Ambulans Hizmetlerimiz: 

Hasta nakil ambulansımız, Kaymakamlık bünyesinde 

Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğünden ve Belediyemiz çağrı 

merkezinden gelen talepler doğrultusunda, 2021 yılında 943 

vatandaşımıza hizmet vermiştir. 

COVID-19 PCR testi için 211 personelimiz ve yakınlarına 
nakil yapılmıştır. 

Millî bayramlarda Belediyemizin düzenlediği konvoy ve 

çeşitli etkinliklerde ambulansımız hazır bulundurulmuştur. 

Kurban Bayramı süresince kesim alanında 20 
vatandaşımıza pansuman yapılmıştır. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde 18 vatandaşımıza pansuman yapılmıştır. 

İl dışına yapılan hasta nakilleri: 

Ekim ayında 1 vatandaşımızın Gaziantep’e, 

Aralık ayında 3 vatandaşımızın Adana’ya, 

Aralık ayında 1 vatandaşımızın Ankara’ya nakli yapılmıştır. 

 

AR-GE Hizmetlerimiz: 

Yenişehir Belediyesi Mükemmeliyet ve İnovasyon Merkezi: Teknosürdürülebilir Üretim ve Yeşil Tedarik Zinciri 

Verimlilik Merkezinin Kurulması, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Tropikal Bitkiler Pilot Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi 
Projesi. (Çukurova Kalkınma Ajansı Proje Kabul Edilmemiştir) 

Mersin Kültürel El Sanatları Merkezi Projesi: (Çukurova Kalkınma Ajansı Proje Kabul Edilmemiştir.) 

Mersin Yenişehir Çocuk Üniversitesi Projesi: Türkiye Çocuk Üniversiteleri Platformu ile EUCU.NET’e (European 

Children’s Universities Network – Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı/ Avrupa Çocuk Üniversiteleri Birliğine Üye 

Olunmuştur. 

Destek Hizmetlerimiz: 

Belediyemiz Birimlerinin ihtiyaç duyduğu yapım işleri, mal ve hizmet alımlarına ilişkin iş ve işlemlerin yapılması, 

Hizmet binaları idari amirliği, Kademe, Santral, Hizmet binaları temizliği, Araç havuz sevk ve idaresi, İkram ve Araç 

yıkama ile Bekçi ve Özel Güvenlik hizmetleri Destek Hizmet Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

Belediyemize ait Park Bahçeler Müdürlüğünde 23, Temizlik İşleri Müdürlüğünde 39, Fen İşleri Müdürlüğünde 

27, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 28, Zabıta Müdürlüğünde 6 adet araç olup, toplam 123 araca, araç takip 

sistemi takılarak her birimin kendi aracını takip etmesi sağlanmıştır.  

Kurumumuza Büyükşehir Belediyesi’nden hibe yoluyla 1 adet etkinlikler için üstü açık otobüs gelmiştir. 

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden 1 adet Mercedes marka 0345 solo otobüsün 3.500,00 TL+KDV bedel 

ve noter satış yolu ile 237 sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi gereği satın alınarak belediyemize devrolmuştur.  

Kurumumuza ait iş makineleri, motorlu araçlar, sabit makineler ve diğer araçların tüm bakım ve onarımları 

olanaklar dahilinde makine ikmal bakım-onarım bölümünde yapılmıştır. 

Söz konusu makine ve araçların yedek parça ihtiyaçlarını karşılanmıştır. 

Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağları temin edilmiştir. 

Akaryakıt Tüketim Tablosu 

Kurşunsuz Benzin              22.785,12 Lt X 5,56 TL =126.685,27 TL 

Motorin 584.261,74 Lt X 5,27 TL =3.079.059,37 TL 

Fiyat Farkı 374.549,13 TL 

Madeni Yağ 140.107,18 TL 
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1 yıl süreyle (27+1 kişilik 4 adet otobüs) toplam 313.300,00 TL sözleşme bedelli Personel Servisi Hizmeti Alımı 

yapılmıştır. 

1 yıl süreli 6 adet aracın 309.240,00 TL bedelle Taşıt Kiralanması yapılmıştır. 

Belediyemiz hizmet binaları ve tesisleri vb. alanlarda kullanılmak üzere vergi, fon ve dağıtım bedelleri hariç 

806.045,00TL bedelle elektrik enerjisi alım ihalesi yapılarak Limak Uludağ Elektrik A:Ş.’ye 2021 yılı için tüm 

vergiler dahil 2.312.796,38 TL  ödeme yapılmıştır. 

286.634,50 TL bedelle temizlik malzemesi, 348.700,00 TL bedelle hırdavat malzemesi, 399.500,00 TL 

bedelle büro mobilyası ve 288.110,50 TL Elektrik Malzemesi alınmıştır.  

1.325.000,00 TL bedelle Yenişehir Belediyesi Özel Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdu ve misafirhaneye 

tefrişat alımı (1.kısım büro mobilyası) yapılmıştır. 

216.600,00 TL bedelle Yenişehir Belediyesi Özel Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdu ve misafirhaneye 

tefrişat alımı (2.kısım beyaz eşya) yapılmıştır. 

902.000,00 TL bedelle Yenişehir Belediyesi Özel Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdu ve misafirhaneye 

tefrişat alımı (3.kısım yatak, nevresim vb) yapılmıştır. 

200.000,00 TL bedelle Yenişehir Belediyesi Özel Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdu ve misafirhaneye 

tefrişat alımı (5.kısım mutfak malzemesi) yapılmıştır. 

399.190,00 TL bedelle Yenişehir Belediyesi Özel Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdu ve misafirhaneye 

tefrişat alımı (6.kısım gardıroplar) yapılmıştır. 

387.600,00 TL bedelle Yenişehir Belediyesi Özel Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdu ve misafirhaneye 

kahvaltı hizmeti alımı yapılmıştır. 

3.037.500,00 TL bedelle Akaryakıt Alımı ve Teslimi ihalesi yapılmıştır. 

3.741.259,97 TL bedelle mal alımı, 738.096,28 TL bedelle Hizmet alımı ve 957.029,10 TL bedelle işçilik alımı 

yapılmıştır. 

Emlak ve İstimlak Hizmetlerimiz: 

Belediyelerin kamu amacı olan yerleşme yerlerin ve bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre 

şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacı ile hazırlanan imar planlarının uygulamalarının yapılması. Belediyemiz 

tarafından yapılan 1.Etap, 2.Etap ve 3.Etapları kapsayan alanların 1/1000 ölçekli imar planları doğrultusunda 

imar uygulamalarının yapılması. Ayrıca 336,20 hektarlık Efrenk (Müftü) Vadisi Yenişehir kesimi 1. Etap 1/1000 

ölçekli ilave revizyon uygulama planı tamamlandıktan sonra imar uygulaması ile kadastro parsellerinin imar 

parsellerine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 

Uygulaması yapılıp da açılan davalar neticesinde iptal edilen 100 hektar bölgelerin imar uygulamasının 

yapılması yine bu süre içerisinde hedeflenmektedir. 

Kamu mülkiyetine geçmiş alanlarda daha önceki maliklere ait yol ve yeşil alan üzerinde bulunan bina ağaç 

v.b. gibi yerlerin örtülerin kamulaştırılması ilgili yasa hükümlerine göre yapılması hedeflenmektedir. Belediyemiz 

tarafından yapılması düşünülen projelerin gerçekleşmesi için mülkiyet sorunu çözümlenmemiş alanların kamulaştırma 

yolu ile kamuya geçirilerek mülkiyet sorunlarını çözerek sorunsuz alanlar elde etmektir. 

Ayrıca kamu ortaklık payı (KOP) oranından oluşan belediye hizmet alanı, sosyal tesis, resmi kurum alanı vs. 

alanlara açılan kamulaştırmasız el atması davasından doğacak işlemlerin tamamlanması hedeflenmektedir. 

2021 Yılında Yapılan Faaliyet ve Çalışmalar: 

 Parsel maliklerince yapılan talepler doğrultusunda toplam 100 adet ifraz, tevhit, yola terk, cins değişikliği ve 

kırmızı kot işlemleri yapılmıştır. Bu işlemler neticesinde toplam 55.492,58TL gelir elde edilmiştir. 

 3194 Sayılı Yasanın 17. Maddesine göre belediyemize ait hisselerin satışından toplam 955.900,00TL gelir 

elde edilmiştir. 

 Belediyemizin alacaklı olduğu ipoteklerden toplam 183.750,00TL gelir elde edilmiştir. 
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 Bahçe 10309 ada 3 ve 6 nolu parseller üzerinde imar uygulaması yapılmış, bu uygulama neticesinde belediye 

ile maliye hazinesi hissedar hale getirilerek söz konusu maliye hazinesine ait hissenin belediyemiz adına tahsisi 

talep edilmiş ve bu yapılan işlem ile belediyemiz 86.000,00TL ecrimisil ödemekten kurtulmuştur. 

 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve tapusu bulunmayan hentbol sahası 3194 sayılı imar kanununun 15. 

ve 16. maddelerine göre işlemleri yapılarak Kocavilayet 12348 ada, 1 nolu parsel olarak belediyemiz adına 

tescili yapılmıştır.  

 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve tapusu bulunmayan Sağlık Ocağı 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 

16. maddelerine göre işlemleri yapılarak Menteş 12347 ada, 1 nolu parsel olarak belediyemiz adına tescili 

yapılmıştır. 

 Menteş 6172 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda mülkiyet sorununun çözülmesi ve parsellerin 

geometrisinin düzelmesi için imar uygulaması yapılmış ve bu uygulama neticesinde İstemihan Talay bulvarına 

cepheli 1985 m2’lik parsel oluşturularak belediyemiz adına tescil edilmiştir. 

 Menteş 3041 ada 1 ve 2 nolu parseller üzerinde imar uygulaması yapılarak belediye hissesi müstakil hale 

getirilerek tescil işlemleri tamamlanmıştır. 

 Otoyolun kuzeyini kapsayan imar uygulaması Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup, Kadastro 

Müdürlüğü tarafından kontrol işlemleri devam etmektedir. 

 Deniz mahallesi 30147 nolu sokak üzerinde bulunan 1 katlı binanın kamulaştırma çalışmaları yapılmış olup, söz 

konusu sokak imar planına uygun olarak açılmıştır. Bu kamulaştırma işlemi için 71.440,00TL bedel ödenmiştir. 

 Fuat Morel Mahallesi 28126 nolu sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın yıkım işlemi herhangi bir bedel 

ödemeden gerçekleştirilmiş olup, imar planına göre yol açılmıştır. 

 Bu kamulaştırmalar neticesinde söz konusu sokaklar imar planına uygun olarak açılmıştır. 

 Bahçe 11394 ada 1 nolu belediye hizmet alanı vasıflı 747m2 lik parsel tema vakfının binasının yeniden 

düzenlenmesi için 14.12.2021 tarihinde 10(on) yıl süre ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na tahsisi 

yapılmıştır. 

 Çiftlik 10301 ada 4 nolu 6528,22 m2 lik parsel de bulunan belediyemize ait 4796,12 m2 lik hissenin Şantiye 

sahası ve idari bina olarak kullanılmak üzere toplu ulaşım projesi tamamlanıncaya kadar 5(beş) yıl süre ile 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tahsisi yapılmıştır. 

 Çiftlik 164 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan kurs merkezi binasının Eğriçam mahalle muhtarlığı adına tahsis 

edilmek üzere işlemler başlatılmıştır. 

 Kocavilayet 9473 ada, 3 nolu parsel ve üzerinde bulunan Bilim Deney Merkezi binası 9.000.000,00TL bedel 

ile 16.02.2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesine devri yapılmıştır. 

 Mülkiyeti maliye hazinesine ait olan Menteş 11834 ada 4 nolu parsel üzerinde eski Menteş İlköğretim Okulu 

bulunan bina ve müştemilatları Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak proje gerçekleştirilmek üzere Hayvan Koruma 

ve Sağlık Merkezi olarak 10(on) yıl süre ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünden tahsisi alınmıştır. 

 Çavak 90-91 nolu mera vasıflı parsellerin köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan 85.630m2lik kısmının 

mera vasfının değiştirilerek, geçimini çiftçilikle sağlayan köylülerimizin sosyal ve ekonomik açıdan 

güçlendirilmek amacıyla belediyemiz adına tahsisi talep edilmiştir. İşlemler devam etmektedir. 

 

Nikah Hizmetlerimiz: 

 Hafta içi mesai saati içerisinde talep edilen nikah sayısı: 983 adet 

 Hafta içi mesai saati dışında talep edilen nikah sayısı: 166 adet      

 Hafta sonu talep edilen nikah sayısı: 117 adet 

 Resmi Tatilde talep edilen nikâh sayısı: 6 adet 

 Toplam başvuru yapılan nikah sayısı: 1272 adet  

 Yabancı Uyruklu kıyılan Nikah sayısı: 130 adet 

 Belediyemizden izin alarak, başka Belediyeye gidenler sayısı: 4 adet    

 Başka Belediyeden izin alıp, Belediyemize gelenler sayısı: 29 adet  

 Anne ve Baba rızası ile evlenenler sayısı: 2 adet           

 Mahk. Kararı ile İddeti Müddet Kararı kaldırılarak gerçekleşen nikah sayısı: 10 adet 
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 Mal varlığı sözleşmesi ile yapılan nikah sayısı: 4 adet olmak üzere toplam 1272 adet nikah akdi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

  

 

Hukuk Hizmetlerimiz: 

 

 

 

 

İmar Ve Şehircilik Hizmetlerimiz: 

 

Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde, onaylı uygulama imar planı kararları doğrultusunda kentsel gelişmenin 

sağlanması amacı ile yapılaşmaya yönelik gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi, takibinin sağlanması, mevcut ve 

yeni yapılacak yapıların ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde oluşmasının 

sağlanması, konu ile ilgili proje ve uygulamaların denetlenmesi, bunlara istinaden yapı ruhsatı müracaatlarının 

değerlendirilmesi, belediye sınırları içerisindeki adres sisteminin düzenlenmesi, kaçak yapı takibi ve yıkım işlerinin 

yürütülmesi ve bitmiş yapılara kullanma izni belgesinin verilmesi hizmetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı 5 adet alt birim şefliği bulunmaktadır. Bunlar İmar Uygulama, 

İnşaat Ruhsat, Yapı denetim, Yapı Kullanma İzni ve Arşiv şeflikleridir. 

İmar Uygulama: 

01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası bilgi için 233 adet imar durumu verilmiş ve 16.373,51 TL imar harcı 

alınmıştır; inşaat için ise 118 adet imar durumu verilmiş ve 15.774, 21 TL imar harcı alınmıştır. 

İnşaat Ruhsat: 

 Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü 

Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü 

Kütüphane Müdürlüğü 
Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü 

Belediye içi hukuki 
görüş sayısı 3 2 11 1 1 

 Sulh 
Ceza  

Sulh 
Hukuk 

İcra 
Hukuk 

Asliye 
Ceza 

İdare 
Mahkemesi 

Vergi 
Mahkemesi 

Asliye 
Hukuk 

Kadastro Asliye 
Ticaret 

İş 
Mahkemesi 

Belediye lehine açılan 
dava sayısı 

1 1 6 5 - - - - - - 

Belediye aleyhine 

açılan dava sayısı 
4 6 - - 119 14 13 3 1 4 
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01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası 132 adet yeni yapı, 217 adet diğer yapı ruhsatları olmak üzere 

toplam 349 adet yapı ruhsatı tanzim edilmiştir. Tanzim edilen bu ruhsatların karşılığında 6.789.384,02 TL gelir elde 

edilmiştir. 

 

Yapı Denetim:   

01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı, kaçak yapılara uygulanan cezai 

müeyyideler: 

3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi Gereğince 

1 Durdurulan inşaat sayısı 39 

2 Ruhsat ve eklerine uygun hale getirilen inşaat sayısı 3 

3 Yıkım kararı verilen inşaat sayısı - 

4 Yıkılan inşaat sayısı - 

3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi Gereğince 

1 Verilen kesinleşmiş para cezası 1.690.269,28 TL 

2 Tahsil edilen para cezası 644.892,17 TL 

 

  

  

 

Yapı Kullanma İzni: 

01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında toplam 153 adet binaya genel iskan raporu düzenlenmiş olup, 

bu binalarda bulanan 2964 adet mesken, 235 adet işyeri, 1 adet okul binası, 3 adet depo ve 1 adet otel için yapı 

kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Bu tarihler arasında 148 adet asansörün tescili yapılarak kullanıcının hizmetine 

sunulmuştur. Müteahhitlerin talepleri üzerine 46 adet iş deneyim belgesi düzenlenmiştir. 

1 yıllık süreçte 1.489.203,00 TL harç ve ücret tahsil edilmiş, Makina Mühendisleri Odası’nın yapmış olduğu 

periyodik kontrolleri sonucunda ise belediyemiz hesabına 148.016,20 TL yatırılmıştır. Yapı Kullanma İzin birimi 

olarak 1.637.219,20 TL gelir elde edilmiştir. 
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İnsan Kaynakları Ve Eğitim Hizmetlerimiz: 

Belediyemiz 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile çalışan memurlar, 4857 Sayılı İş Yasası ve Toplu İş 

sözleşmesiyle çalışan kadrolu işçi, 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinin 3. fıkrasına istinaden Sözleşmeli Personel 

ve Toplu İş Sözleşmesi ve 696 sayılı KHK’ nın geçici 24.maddesi ile Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti.’ ne geçişi 

yapılan şirket personelleri ile hizmet vermektedir. Bu istihdam şekillerine göre Belediyemizde 2021 yılı Aralık ayı 

itibariyle 142 memur, 168 kadrolu işçi, 14 sözleşmeli personel ve Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti.’ nde 574 

personel çalışmaktadır. Personellerden 4 engelli memur, 9 engelli kadrolu işçi ve 18 engelli şirket işçisi ile 4 kadrolu 

işçi ve 1 şirket işçisi de hükümlü pozisyonunda çalışmaktadır. Personellerin ulaşım ihtiyaçları Personel Servisi ile 

gerçekleştirilmektedir.  

2021 yılında 30 yükseköğrenim öğrencisine Belediyemizde staj yapma olanağı sağlanmıştır. Memur ve işçi 

personellerimizin SGK primleri, emekli kesenekleri, tüm maaş, ücret ve sosyal haklar ile vergi kesintileri zamanında 

Mali Hizmetler Birimine gönderilerek ilgililere ödeme yapılması sağlanmıştır. 2021 yılında emekli olan 4 memura 

toplam 399.132,65 TL ödeme yapılmıştır. 2021 yılında emekli olan ve işten ayrılan 30 işçiye toplam 7.322.218,53-

TL kıdem tazminat ödemesi yapılmıştır. İşçi personellerimize iş yerinde en az 317,78 TL günlük ücret 

uygulanmaktadır. 

Kentsel Dönüşüm Hizmetlerimiz: 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”  ve 

ilgili yönetmelikler çerçevesinde,  5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen 

tüm görevleri faaliyet konuları ile ilgili görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Yenişehir Belediyesinin 

mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalara avan ve uygulama projeleri yapmaya, Belediyemiz sınırları 

içerisinde yer alan Tarihi ve Doğal Sit Alanlarının altyapı ve üstyapısını geliştirecek projeler üretmeye, sokak 

sağlıklaştırma amacıyla düzenleme çalışmaları yapmaya, Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri 

faaliyet konuları ile ilgili görevleri kanunlar çerçevesinde gerçekleştirmeye yetkilidir. 

1902 Sokak Yayalaştırma ve İyileştirme Projesi: 

Güvenevler Mahallesi, 1902 sokakta proje kapsamında hazırlanan Sokak Estetiği Yönetmeliği Belediye Meclisi 

tarafından 05.04.2021 tarih ve 72 sayılı karala onaylanmıştır. Yönetmelik hükümlerinin uygulamada yaşanan teknik 

aksaklıklar sebebi ile revize gereksinimi ortaya çıkmış olup, revize yönetmelik 06.12.2021 tarihinde Yenişehir 

Belediye Meclisine sunulmuştur. Yeni işletme ruhsatı alacak ve tadilat yapacak olan işyerleri için uygulama çizimleri 

tamamlanmıştır. Yeni ruhsat alacak ve/veya tadilat yapacak işyerlerinin kontrol çalışmaları devam etmektedir. 
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Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi (Betem): 

Bağışçı Ömer Faruk İLBİLGEN'in destekleriyle Menteş Mahallesi, 7766 ada, 2 parselde 120 çocuk kapasiteli 

beceri temelli eğitim merkezi projesi, Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (Leed) Sertifikalı, 1150 m² kapalı 

inşaat alanına sahip, tek katlı olarak tasarlanmış ve tamamlanmıştır. BETEM, 31.08.2021 tarihinde kiracı Yenişehir 

İşletmecilik İnş. San. ve Tic. AŞ.'ye teslim edilmiştir. 

  

Balık Pazarı: 

Eğriçam Mahallesi, 8564 ada, 2 parsel üzerine; planlanan Balık Pazarı’nın takım projeleri hazırlanmış olup, 

inşaat ruhsatı alınmıştır. Projeye göre teknik şartname, yaklaşık maliyet ve mahal listeleri hazırlanmıştır. Mimari 

projede yapılan değişiklikler dolayısı ile 21.12.2021 tarihinde tadilat ruhsatı alınmıştır 

  

 

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi: 

Barbaros Mahallesi, 105 ada, 2 parselde; 0-6 yaş arası özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara hizmet vermek 

üzere, 2 katlı 930 m² kapalı inşaat alanına sahip rehabilitasyon merkezinin ruhsata altlık takım projesi hazırlanmıştır. 

Belediyemiz ile bağışçı Çani Petrol Otomotiv Taşımacılık İnşaat ve Turizm Ltd. Şti. ile işbirliği protokolü 

gerçekleştirilmiş olup, ruhsat alınabilmesi için Müteahhit ve fenni mesul evrakları beklenmektedir. 
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Emirler Köy Meydanı: 

Emirler Köyü, 140 ada, 1 parselde tasarlanan çevre düzenlemesine ait proje dosyası 27.10.2021 tarih ve 

24991 sayılı üst yazı ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Yapım çalışmaları ile ilgili kontroller devam 

etmektedir. 

  

 

Yeşil Koridor Güneş Santrali: 

34. cadde ile 36. cadde arasında, DSİ 

sulama kanalı 6,5 km uzunluğunda olup kanal 

kenarı ile 130.000 m2 yeşil alan kazanımı 

sağlanacaktır. Yeşil Koridor içerisinde 4 km'lik 

Güneş Paneli uygulaması ile yıllık 5 MW elektrik 

üretimi hedeflenmektedir. 

 

Gelincik Tepesi B Tipi Mesire Alanı: 

Emirler Mahallesi 109 ada, 28 parsel üzerinde, Mersin Orman İşletme Müdürlüğünden kiralanmış 23 hektarlık 

alana, Mesire Yerleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapabilecek yapılara ait mimarı kullanım fonksiyonları 

belirlenmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir. 

  

 

Bisiklet Eğitim Alanı: 

Doğuda İsmet İnönü Bulvarı, batıda 1202 sokak ve güneyde GMK Bulvarı üçgeninde yer alan Piri Reis Parkı 

içerisinde yapılması planlanan Pirireis Bisiklet Eğitim Alanı Projesi 12.08.2021 tarihinde tamamlanarak Park ve 

Bahçeler Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Söz konusu proje 15.10.2021 tarihinde revize edilerek Fen İşleri ve Park 

Bahçeler Müdürlüklerine teslim edilmiştir. 
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Taziye Evi ve Kütüphane: 

Menteş Mahallesi, 11736 ada, 1 parselde 636 m2 arsa üzerine bağışçı Kerimoğlu İnşaat tarafından 2 katlı 

taziye evi ve kütüphane projesi gerçekleştirilmektedir. Söz konusu proje ile ilgili yapı ruhsatı alınmış olup, elektrik 

ve su abonelikleri yaptırılmıştır. Taziye evi ve kütüphane projesinin inşaatı tamamlanmıştır. 

Çiftlik Mahallesi, 1835 ada, 8 parselde 1570 m2 arsa üzerine taban oturum alanı 785 m2’yi aşmayacak 

şekilde 2 katlı taziye evi ve kütüphane projesi tasarlanmıştır. Planlanan 2 katlı taziye evi ve kütüphane için mimari 

etüt projesi çalışmaları devam etmektedir. 

 

 

 

Katı Atık Tesisi: 

Hürriyet Mahallesi, 10309 ada, 5 parsel üzerinde Katı atık tesisine ait mimari ve statik projesi hazırlanmış olup 

inşaat ruhsatı alınmıştır. 16.08.2021tarihinde Yenişehir Temiz çevre eğitimi atık Yönetimi ve Danışmalık A.Ş’ye mail 

yoluyla teslim edilmiştir. 
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Begem: 

Fuat Morel Mahallesi, BETEM (Beceri Temelli Eğitim Merkezi)'in bulunduğu bölgede yapılması planlanan 1-3 

yaş çocuk grubuna hizmet vermesi amacı ile BEGEM (Beceri Geliştirme Merkezi)'in 6 ve 10 sınıflık etüt çalışmaları 

başlamıştır. 

  

 

Aydın Güven Gürkan Parkı Bisiklet Eğitim Alanı ve Büfe-Wc: 

Yenişehir İlçesi, 50. yıl Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan Parkı'nın 15. Caddeye cepheli 

güney bölümünde yapılması planlanan büfe ve tuvalet yapılarının uygulama çizimleri tamamlanmıştır. Mimari 

projesi ve 3D görselleri 30.12.2021 tarihinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Söz konusu, park sınırları 

içerisinde yapılması planlanan bisiklet eğitim alanı için bisiklet yolu projesi hazırlanmıştır. 

  

 

  Pet Hotel: 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 10 yıl süre ile geçici kullanım izni alınmış, Fuat Morel Mahallesi, 11834 ada, 4 

no'lu parselde bulunan yapı Pet Klinik ve Otel’e dönüştürülmektedir. Pet Klinik ve Otel’e dönüştürülmesi için 

hazırlanan tadilat projeleri 12.11.2021 tarihinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. 
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İnönü Parkı: 

İnönü Mahallesi sınırlarında yer alan İnönü Parkı içerisine Kadın Üreticiler için toplam 5 adet kiosk tasarlanmıştır. 

Projeler ve detaylar 15.11.2021 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. 

  

 

Çavak Mera Alanı:  

Çavak Mahallesi, 90 ve 91 nolu parsellerin; köy yerleşik alanında kalan kısımlarının Belediyemize tahsisinin 

istenebilmesi için söz konusu alan projelendirilerek vaziyet planı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

Yeşil Yürüyüş Yolu: 

İsmet İnönü Bulvarı ile 20. cadde arasında yer alan DSİ suluma kanalı 

boyunca Yeşil Yürüyüş ve Bisiklet yolu projesi, içerisinde dinlenme ve spor 

alanlarını kapsamaktadır. Proje, İlbank komisyonu tarafından onaylanıp 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmiştir. 2021 yılı maliyet hesaplanması 

23.06.2021 tarihinde revize edilip mail aracılığıyla gönderilmiştir. 

İnovasyon Merkezi: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Menteş Mahallesi, 10471 ada 1 parsel 

üzerinde planlanan İnovasyon Merkezinin; mimari, statik, elektrik, mekanik 

projeleri ve yaklaşık maliyet hesabı tamamlanmış olup 19.10.2021 tarihinde 

Arge Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 

 

Kütüphane Hizmetlerimiz: 

 

Ülkü Ongun Kütüphanesi Nuri Ulusu Kütüphanesi 
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Covid-19 Korona Virüsüne karşı alınan önlemlere ilaveten Kitap Dezenfeksiyon Cihazıyla, okurlarımızın sağlığını 

korumak ve virüslerin kitaplarla yayılmasını önlemek için gerekli tedbirler alınmaya devam etmektedir.Kütüphane 

Bilgi Sistemi (KBS) adı ile geliştirilmiş bir program, belediyemiz de görevli programcıya yaptırılmıştır. Kitaplarımız, 

Uluslararası standartlara sahip kodlama sistemiyle sırt etiket işlemleri tamamlanmış olup tamamı kayıt altına 

alınmıştır. 

 

Danışma Hizmeti 

Kütüphanemiz  kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılayan 

ve kütüphane kullanımı konusundaki sorularına cevap veren 

hizmettir. 

Ansiklopediler, sözlükler, araştırmaya yönelik tarih, felsefe, dini 

yayınlar,  roman, şiir, öykü, deneme, anı biyografi, kişisel 

gelişim, yayınlar ile kullanıcı ihtiyaçları karşılanmaya 

çalışılmaktadır. 

 

Ödünç Kitap Verme Hizmeti 

Üyelik koşullarını taşıyan her vatandaşın Kütüphane 

materyallerinin belirli bir süreyle kütüphane dışında 

yararlanılmak üzere ödünç verilmesi hizmetidir. Roman, hikâye, 

şiir, kişisel gelişim, sosyoloji, psikoloji, din ve tarih konusundaki 

kaynaklardan dilediğiniz seçimi yaparak, üye olmak kaydıyla 

15 gün süreyle ödünç kitap verilmektedir. 

 

İnternet  ve Wi-Fi Hizmeti 

İnternet salonundan yararlanmak için üye olunması yeterlidir. Salon ücretsiz olup 

kablosuz internet mevcuttur. Araştırma ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.  

 

 

 

Sosyal Etkinlik Merkezi Hizmetlerimiz: 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenen Sosyal Etkinlik Merkezleri İşbirliği Protokolü 

çerçevesinde; 23 branş için izin alınmış ve Sosyal etkinlik olarak pandemi kuralları çerçevesinde 2020-2021 yaz 

döneminde 6 branşta 7-18 yaş aralığındaki çocuklar için Belediyemiz tarafından kurslar açılmıştır. 

  

KİTAP SAYISI BAĞIŞLANAN KİTAP 

SAYISI 

ÜYE SAYISI ÖDÜNÇ KİTAP VERME HİZMETİ 

4301 156 267 548 
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Tarih  Sayı Kurs Programı  Kurul / Müdürlük  

2016 Ankara Bağlama Eğitimi Kurs Programı Hayat Boyu Öğrenme Gn Md 

2.10.2019 27 Bale Hazırlık Seviye Kurs Programı,  

Seviyeli Bale Temel Eğitimi Kurs Programı ve  
İleri Seviye Bale Eğitimi Kurs Programı 

Talim Terbiye Kurulu 

2017 Ankara Drama Kurs Programı Hayat Boyu Öğrenme Gn Md 

5.05.2016 121 Gitar Kursu Programı Talim Terbiye Kurulu 

5.05.2005 24 Modern Dans Kurs Programı Talim Terbiye Kurulu 

2017 Ankara Pilates Kurs Programı Hayat Boyu Öğrenme Gn Md 

24.01.2011 5 Resim Kurs Programı Talim Terbiye Kurulu 

2017 Ankara Satranç 1.Seviye Kurs Programı Hayat Boyu Öğrenme Gn Md 

30.01.2015 12 Tiyatro sinema ve televizyonda  
oyunculuk Kurs Programı 

Talim Terbiye Kurulu 

2018 Ankara Yoga Kurs Programı Hayat Boyu Öğrenme Gn Md 

 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenen Sosyal Etkinlik Merkezleri İşbirliği Protokolü 

çerçevesinde; Sosyal Etkinlik Merkezi olarak 7-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik yaz kurslarımız açılmış olup 

Drama, Satranç, Gitar, Bağlama, Jimnastik, Çocuk Pilatesi branşlarında 2021 Eylül ayına kadar 207 öğrenciye 

ücretsiz olarak kurs verilmiştir. Yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen Almanca dil eğitimlerinden 89 katılımcı,  Rusça 

dil eğitiminden de 57 katılımcı faydalanmıştır. 

  

Atatürk Kültür Merkezi Sosyal Etkinlik Merkezi Kurs Etkinleri 

 

Yurt ve Barınma Hizmetleri: 

Kurumumuzun Milli Eğitim Bakanlığı’nın 01/04/2020 

tarihli 35235946-410.08.-E.6035764 sayılı yazısıyla kurum 

açma izni ve 01/04/2020 tarihli 35235946-410.08.-

E.6085888 sayılı yazısıyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 

alınmıştır ve faaliyetlerine başlamıştır. T.C. Mersin Yenişehir 

Belediyesi tarafından işletilen Yenişehir Belediyesi Mustafa 

Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdumuzun 

01/07/2020 ve 31/12/2020 arasında gerekli olan tefrişat ve 

teçhizat donatımı yapılmış olup 2020/2021 ders yılına hazır 

hale getirilmiştir. Ancak yukarda belirtiğimiz özelliklere sahip 

olan yurdumuzun covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle yükseköğretimde yüz yüze eğitimin başlamamasından dolayı 

öğrenci kaydı gerçekleşmemiştir.  
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Bu dönemde  Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 26587027-010.07.01-E.914185 sayılı yazısı ile T.C. 

Mersin Valiliğinin oluru üzerine Covid-19 pandemisine bağlı olarak, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının 

ailelerine hastalık bulaştırmamak için yurtta 100' e yakın hekim ve diğer sağlık çalışanlarının konaklama ihtiyaçları 

karşılanmaya devam edilmektedir. Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdumuz 

1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 6 Yönetim Memuru,1 Teknik Personel, 1 Çamaşırhane Görevlisi, 3 Temizlik Görevlisi 

ve 6 Özel Güvenlik Görevlisi ile toplamda 16 personel ile hizmet vermektedir. 

Özel Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu haftanın her günü aktif bir 

yaşam alanıdır, öğrenciler sürekli olarak bina içerisinde ve bahçesinde gerek ders çalışma gerekse sosyal 

faaliyetlerini sürdürerek yurt binamızı sürekli olarak faal durumda tutmaktadırlar. Öğrencilerimizin bu davranışları 

bizlerin çalışma düzenini şekillendirmiş olup yurt bünyesinde vardiyalı çalışma düzeni uygulanmaktadır. 7 gün 24 

saat yönetim memuru çalışanlarımız yurt içerisinde aktif olarak görev yapmaktadır. Vardiya saatlerimiz erkek 

yönetim memurlarını kapsamaktadır. Öğrencilerimizin sorunları, istekleri ve problemlerine çözüm üretme, olası acil 

durumlarda müdahale etme ve sağlık sorunları yaşadıklarında hastanede refakat etme gibi başlıca görevlerinin 

yanı sıra öğrencilerimizden gelen talepleri kayıt altına alarak teknik personele iletmekle görevlidirler. 

Öğrencilerden gelen izin dilekçelerini kayıt altına alma, ailelerine bilgi verme gibi sorumlulukları da bulunmaktadır. 

Teknik personellerimiz iletilen sorunlara karşı bireysel müdahale yeterli gelmesi durumunda anında çözüm üreterek, 

destek alınması gerekli konularda ise belediyemizin ilgili birimlerinden destek alınarak kayıt altına düşen sorunlara 

çözüm üretmektedirler. Yurt binamızın ilk misafirleri sağlık çalışanları olmuştur. Pandemi döneminde yoğun çalışan 

ve yüksek risk grubunda olan sağlık personellerinin ihtiyaçlarına kayıtsız kalınmayarak Yenişehir Belediyesi Mustafa 

Baysan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu bünyesinde 102 sağlık çalışanı misafir edilmiştir. 

Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile beraber yurt bünyemize öğrenci kayıtları 13 Eylül 2021 tarihinde başlamış 

olup kayıt tarihinden itibaren yurdumuzda 378 öğrencimizi misafir etmiş bulunmaktayız.31.12.2021 Tarihi itibari 

ile yurt bünyemizde kayıtlı 308 öğrencimiz eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir.2020-2021 Eğitim öğretim 

yılında kayıt yaptırmış olup, kaydını sildiren toplam öğrenci sayımız 70’tir. 

 Yurt bünyemizde çalışan temizlik personellerimiz ortak alan ve odalarımızı günlük olarak temizlemekte, 

öğrencilerimizi temiz, hijyenik ve sağlıklı bir ortamda misafir etmekteyiz. 

 Yurt binamızda çamaşırhanemiz 7 gün 24 saat aktif olarak kullanılmaktadır. 10 adet çamaşır makinası, 6 adet 

kurutma makinamız ile öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. 

  

 

 Öğrencilerimize sessiz, sakin ve konforlu bir ders çalışma ortamı oluşturarak zorlu ders programlarına katkı 

sağlamaktayız. Ders çalışma salonlarımız 7 gün 24 saat gözetim altında tutulmaktadır. 100 Mbps internet ve 

sürekli olarak doğal gaz ile ısıtma sağlanmaktadır. 
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 Öğrencilerimizin vakit geçirebilmesi ve sosyalleşebilmesi adına Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ortak yürütülen 

çalışmalar sonrasında 1 adet kamelya ve bahçe düzenlemesi yapılmış olup öğrencilerimizin kullanımına 

sunulmuştur. 

  

Yurdumuza kayıtlı değerli öğrencilerimiz için; şehrin tanıtımı, sosyal etkinlik ve YENİ YENİŞEHİR’i sevdirmek 

adına konser, tiyatro, anma etkinlikleri, stand up gösterileri gibi çeşitli aktiviteler ile yoğun çalışma ile geçirdikleri 

eğitim-öğretim yıllarını renklendirmek adına yaptığımız sosyal etkinlik ve faaliyetlerimizin listesi; 

 Leonardo Da Vinci’ye Saygı Sergisi Etkinlikleri (ücretsiz katılım ve servis.) 

 İrfan Değirmenci ile Mutlu Akşamlar? (ücretsiz katılım ve servis.) 

 20 Ekim 2021 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi – ASZ UMCS Lublin (EuroCup Women) Basketbol Müsabakası 

(ücretsiz katılım ve servis.) 

 27 Ekim 2021  ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi – Gorzon WLKP. (EuroCup Women) Basketbol Müsabakası 

(ücretsiz katılım ve servis.) 

 03 Kasım 2021 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi – Minsk REGİON (EuroCup Women) Basketbol Müsabakası 

(ücretsiz katılım ve servis.) 

 Yenişehir Kitap Günleri Kitap Fuarı (ücretsiz katılım ve servis.) 

 10 Kasım 2021 “Seni Anlatabilmek” ( Atatürk’ü anma ve Saygı Gecesi) (ücretsiz katılım ve servis.) 

 14 Kasım 2021 MADRİGAL konseri (Yurt öğrencilerine indirimli bilet fırsatı) 

 21 Kasım 2021 Sanatçı EDİS konseri (ücretsiz katılım ve servis.) 

 11 Aralık 2021 Toplu Story Gösterimi (ücretsiz katılım ve servis.) 

 13 Aralık 2021 Sanatçı KUBAT konseri (ücretsiz katılım ve servis.) 

 21 Aralık 2021 Tiyatro Gösterisi “MARX” (ücretsiz katılım ve servis.) 

 29 Aralık 2021 Sokak Sanatçılarıyla Dayanışma Konseri (ücretsiz katılım ve servis.) 

 04 Ocak 2022 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- GERNIKA KESB (EuroCup Women) Basketbol Müsabakası 

(ücretsiz katılım ve servis.) 

 09 Ocak 2022 Mersin’in Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına Atlılar-Armutalanı Kar Yürüyüşü ve Ziyarettepe Tırmanışı 

(Etkinliğe katılım, kayıt ve ulaşım konularında destek sağlanmıştır. Etkinlik Ücretsizdir) 

 

Yenişehir Belediyesi Misafirhane Hizmetleri: 

Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrenciler ile akademik ve idari personeller ile 

Belediyemiz tarafından düzenlenen kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre, panel,  hizmet içi eğitim, staj ve 

benzeri amaçlarla gelen kişilerin konaklaması için faaliyet gösteren yurt ve misafirhanemizde 235 erkek, 85 kız 

öğrenci faydalanmaktadır. 

Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu – Yenişehir Belediyesi 

Misafirhanesinde 2021 yılı içerisinde toplam 628 öğrenciye barınma hizmetleri verilmiş ve Yurt ve Barınma 

hizmetlerinden 2021 yılı sonu itibari ile 1.633.418.-Tl gelir elde edilmiştir. 
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Muhtarlık Hizmetlerimiz: 

 Yenişehir Yaşam Gönülleri ile ortaklaşa düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel sosyal güvencesi 

olmayan, mahalle muhtarlıklarının bildirdiği 40 kadınımıza özel bir hastanede ücretsiz mamografi testi yapıldı. 

 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel kadın muhtarlarımıza çiçek ve çanta hediye edildi. 

 9 Mart 2021 tarihinde Ata Tenis Kulübünde Dünya Kadınlar Gününe özel kadın muhtarlarımıza, meclis 

üyelerimize ve müdürlerimize yemek verildi. 

 10-11-12 Mart 2021 tarihlerinde 32 muhtarımıza gıda-temizlik yardımı yapıldı. 

  

 30 Mart 2021 tarihinde muhtarlarla birlikte Anıtkabir ziyareti. 

 15 Nisan 2021 tarihinde 32 muhtarımıza nar ekşisi ve portakal reçeli dağıtıldı. 

 Gökçebelen Mahallesi Muhtarımızın Belediyemize dağıtılmak üzere gönderdiği 20 adet parka ve 20 adet 

ayakkabı dağıtımı yapıldı. 

  

 İlçemizin kalkınmasına yönelik olarak belde sakinlerinin mahalli müşterek öncelikli ihtiyaçlarının tespit edilerek, 

Belediyemizin bu doğrultuda yapacağı çalışmalar için İlçemiz muhtarlarının fikirlerini almak, Mahalli İdareler 

Mevzuatları hakkında bilgilendirmek amacıyla 21-23 Ekim 2021 tarihlerinde 2 (iki) gün konaklamalı seminer 

verildi. 
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 05/10/2021 tarih ve 161 sayılı Meclis kararına göre 32 Mahalle Muhtarlığımızın elektrik, su, internet, telefon, 

kırtasiye, temizlik ve hijyen malzemelerinin temini, çay, kahve vb. giderlerinin karşılanmasına devam 

edilmektedir. 

 Yaşam Gönüllüleri ile yapılan ortak çalışmamızda Kuzeykent Mahallesinde bulunan Batıkent İlköğretim Okulu 

2. Sınıf öğrencilerinde ayakkabı yardımı yapıldı. 

  

 Yaşam Gönüllüleri ile yapılan ortak çalışmamızda Değirmençay İlköğretim Okulunun ihtiyacı olan 2 adet 

projeksiyon makinası alımı yapıldı.  

 Yaşam Gönüllüleri ile yapılan ortak çalışmamızda Kuzeykent Mahallesinde bulunan Batıkent İlköğretim Okulu 

1. Sınıf öğrencilerine hikaye kitabı, kırtasiye ve kıyafet dağıtımı yapıldı. 

  

 

 Yaşam Gönüllüleri ile yapılan ortak çalışmamızda Deniz Mahallesi Kocatepe İlköğretim Okulu öğrencilerine 

ayakkabı dağıtımı yapıldı. 
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Plan ve Proje Hizmetlerimiz: 

İlçe sınırları içinde onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda; Yenişehir I. Etap 1/1000 

Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 01.11.2021 tarih 188 sayılı Yenişehir Belediye Meclis kararı, Yenişehir II. 

Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 01.11.2021 tarih 189 sayılı Yenişehir Belediye Meclis kararı, 

Yenişehir III. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı 01.11.2021 tarih 190 sayılı Yenişehir 

Belediye Meclis kararları ile kabul edilmiş olup onaylanmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. 

Efrenk (Müftü) Vadisi Planlama Alanı I. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Mersin Büyükşehir Belediye 

Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 413 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 11.01.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile 

kesinleşmiştir. Nazım İmar Planı kararlarında belirtilen vizyon ve hedefler doğrultusunda Efrenk (Müftü) Vadisi 

Yenişehir Kesimi I. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmaları devam etmektedir. 

Numarataj Hizmetleri: 

Belediyemizde adres ile ilgili numarataj hizmetleri Plan ve Proje Müdürlüğüne bağlı “Adres Alt Birim Şefliği” 

tarafından yapılmaktadır.  Adrese Dayalı nüfus kayıt sisteminde, adres veri tabanında güncelleme çalışmaları 

devam etmektedir. İnşaat ruhsat talepleri (AKS) Adres Kayıt Sisteminde proje olarak açılmaktadır. Bina su basmanı 

tusları yapıldıktan sonra, “NETCAD” programında bina köşe koordinatları girilerek mahalle haritamız ve imar planı 

üzerinde binalar işlenmektedir. Kat irtifakı taleplerini proje üzerinde numarataj yönetmeliğine uygun olarak (AKS) 

Adres Kayıt Sistemine işlenmektedir. Kullanma izinleri müracaatları değerlendirilip tapudaki bağımsız bölümlerin 

(AKS) Adres Kayıt Sisteminde tanımlaması yapılarak mesken ve özel işyeri bilgileri güncellenip bina ile ilgili en son 

numarataj işlemi tamamlanmaktadır. Elektrik-Su Abonesi, Doğalgaz Aboneliği, İşyeri Ruhsat, Vergi Dairesi, Esnaf 

Sicil, Tapu Devri ve Deprem Sigortalarında kullanılmak Üzere 2021 Yılında Toplam 4235 Adet Numarataj Belgesi 

Verilerek 84.719,80 TL; İnşaat numarataj taleplerine istinaden de 145 adet imar durumuna inşaat numarataj 

verilerek 27.371,91 TL olmak üzere toplam 112.091,71 TL gelir elde edilmiştir. 

Ruhsat ve Denetim Hizmetlerimiz: 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görevleri; Sıhhi işyerleri, Umuma açık işyerleri ile 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi 

Müessese İşyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek; Mesul Müdür Belgesi, Canlı Müzik İzni Belgesi, 

Mesafe Krokisi, Nargile Sunumu Uygunluk Yazısı düzenlemek; işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek; gerekli 

görülmesi halinde müdürlük çalışması ile ilgili olarak belediye meclisi ve belediye encümeninden kararlar aldırmak; 

ruhsatsız olduğu veya kanunlara uymadığı tespit edilen işyerleri ile ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak olup, 2021 

yılında yapılan çalışmalara ait bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir. 

Tanzim Edilen Ruhsat Ve Belgeler  Adet 

Sıhhi İşyerleri  692 

Gayrısıhhi İşyeri 66 

Umuma Açık İşyerleri  69 

Canlı Müzik İzni Belgesi  7 

Mesul Müdür Belgesi  5 

24 Saat Çalışma İzni 0 

Mesafe Yazısı Ve Krokisi 162 

Nargile Uyg. Belgesi 2 

Strateji ve Geliştirme Hizmetlerimiz: 

 Kamu Hizmet Standartları tablosu hazırlandı. 

 2020 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlandı. 

 2021-2022 dönemi İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlandı. 

 Stratejik Planın 2020 yılı yıllık değerlendirme raporu hazırlandı. 

 2021 yılı Stratejik Planın ilk 6 aylık izleme raporu hazırlandı. 

 2021 yılı Performans Programının ilk 3,6,9 aylık izleme raporları hazırlandı. 

 2022 yılı Performans Programı yapıldı. 
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Teftiş Kurulu Hizmetlerimiz: 

01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 34 personele disiplin soruşturması açılmış olup, verilen kararlar 

sonucunda 8 personele disiplin cezası uygulanmıştır. 

 

Belediye Meclis ve Encümeni ile Evrak Kayıt ve Arşiv Hizmetlerimiz: 

Belediye Meclis Çalışmaları: 

 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında Belediye Meclisi 22 birleşim yaparak 205 adet karar almıştır.  

Belediye Encümen Çalışmaları: 

 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında Belediye Encümeni 52 oturum yaparak 647 adet karar almıştır.  

Genel Evrak Kayıt Servisi Çalışmaları: 

 01.01.2021- 31.12.2021 tarihleri arasında Belediyemiz Genel Evrak Kayıt Servisi tarafından 29.754 adet 

Resmi Giden evrak kaydı yapılmıştır. 

 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında Belediyemiz Genel Evrak Kayıt Servisi tarafından 43.477 adet 

Resmi gelen evrak ve dilekçe kaydı yapılmıştır.   

Arşiv İle İlgili Çalışmalar: 

 Kurum arşivi ve birim arşivi çalışmalarına başlanmıştır. 

 Belediyemiz Personellerine Belge Yönetimi Arşivcilik Eğitimi ile ilgili Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 

eğitim seminerleri düzenlenmiştir. 

 Belediyemiz Müdürlüklerine ait evraklarda ayıklama ve imha çalışmalarına başlanmıştır. 

 Ayıklama ve İmha Komisyonları kurulmuştur. 

 

Zabıta Hizmetlerimiz: 

 Çevresel Gürültünün değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğince gürültü yapan eğlence yerleri ve diğer 

işyerleri sürekli olarak denetlenmekte olup 2 adet oto yıkama olarak faaliyet gösteren işyerine 2872 sayılı 

Çevre Kanunu gereğince toplamda 32.164,00 TL para cezası uygulanmıştır. 

 Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde dilencilik yapan 9 şahsın üzerinden çıkan 574,10 TL para bütçe 

emanetine alınmıştır.  

 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 33. Maddesi (Dilencilik) gereği, 6 kişiye 1.224,00 TL idari para cezası 

verilmiştir. 

 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. Maddesi (Emre Aykırı Davranış) gereği, 31 kişiye 13.237,00 TL idari para 

cezası verilmiştir. 

 5326 sayılı kabahatler kanunun 36/1-2 Maddesi (Gürültü) gereği, 4 kişiye 9.908,00 TL idari para cezası 

verilmiştir. 

 5326 sayılı kabahatler kanunun 37. Maddesi (Rahatsız Etme)   gereği 11 kişiye 2.244,00 TL idari para cezası 

verilmiştir. 

 5326 sayılı kabahatler kanunun 38/1.  Maddesi (İşgal) gereği, 29 kişiye 12.383,00 TL idari para cezası 

verilmiştir. 

 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 41/3-5.  Maddesi (Çevreyi Kirletme) gereği, 5 kişiye 1.020,00 TL idari para 

cezası verilmiştir. 

 Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm fırınlarda ve kasaplarda Büyükşehir Belediyesi 

Tarımsal ve Veteriner Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hekimleri, İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol 

Memurları ve Zabıta Memurları tarafından denetimler yapılmıştır. 

 Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde Yenişehir 

Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yapılan denetimlerde, işyerlerine 2559 sayılı P.V.S. 
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Kanunu’nun ilgili maddelerince Belediye Encümeni tarafından toplamda 11.977,00 TL para cezası 

uygulanmıştır. 

 Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılan denetimlerde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 344 adet 

işyerine, 1608 sayılı Kanunu 1’inci maddesi gereği, 146.888,00 TL para cezası uygulanmıştır. 

 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 05.05.2017 tarihli 4447 sayılı LPG Tüpleri ile Gübrelerin 

takip ve kontrolüne ilişkin yazıları gereği; Yenişehir Kaymakamlığı tarafından alınan Olur ile Yenişehir 

Belediyesi sınırları içerisinde Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğümüz 

ekiplerince 20 adet tüp satışı yapan LPG Tüp Bayi denetlenmiş olup bölgemizde gübre satışı yapan işyeri 

bulunmamaktadır. 

 İl Pandemi Kurul Karar gereği, Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile ortak yürüttüğümüz çalışmalarda Yenişehir 

Belediyesi sınırları içerisinde çek çek ile çöp toplayan şahıslardan, çek çek diye tabir edilen malzemelere el 

konularak belediyemiz stok alanına bırakılmıştır. 

   

 Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde tali faaliyet olarak Oto Galeri işi yapan işyerine, 10 adet tutanak 

düzenlenerek cezai işlem yapılmıştır. 

 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimatla haklarında ekmek ve yiyecek bordrosu tanzim edilen mahkumlar 

ile alakalı yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda toplam 257 adet mahkum İAŞE dosyası yazışması ve 

araştırması yapılmıştır. 

 Belediyemiz sınırları içerisinde seyyar olarak faaliyet gösterenlere bölgeden uzaklaşmaları konusunda 

öncelikle uyarılar yapılır, ancak uyarılarımızı dikkate almayanlara gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. 
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Sosyal Destek Hizmetlerimiz: 

 Şartsız bağış alınan 150 ton soğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmıştır. 

 50 ton patates alımı yapılarak, Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 

belirtilen ve Belediyemizce sosyal incelemesi yapılan toplam 2.500 ihtiyaç sahibi aileye dağıtımı yapılmıştır. 

  

 2.500 adet gıda kolisi alımı yapılarak, belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden 2.500 aileye dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir. 

  

 İlçelerimizde meydana gelen yangın felaketinde, gönüllü olarak çalışan vatandaşlarımıza ve yangında zarar 

gören vatandaşlarımıza destek vermek amacıyla gıda ve hijyen malzemeleri alımı yapılmış olup,  çeşitli 

bölgelerde dağıtımı yapılmıştır. 

 İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki 

çocuklarının eğitimine destek sağlamak için 600 adet kırtasiye malzemesi alımı yapılmış olup, ihtiyaç sahibi 

vatandaşlara dağıtımı yapılmıştır.  

 Sinop, Bartın ve Kastamonu’da yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara gerekli hijyen malzemeleri 

alımı yapılmıştır. 
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 Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından talep edilen spor malzemeleri alımı 

yapılmış ve teslimatı sağlanmıştır. 

 Sosyal ve Destek Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yenişehir Dayanışma Köprüsü aracılığıyla yapılan 

Kıyafet Evinde kullanılmak üzere, hayırsever vatandaşlardan gelen ikinci el her türlü eşyanın temizlenip, hijyenik 

koşulların sağlanması için, temizlik malzemesi alımı yapılmış olup temizlenen eşya ve kıyafetler ihtiyaç sahibi 

vatandaşlara teslim edilmiştir.  

                   

 İhtiyaç sahibi 205 haneye kıyafet, 72 haneye eşya (şofben, perde, battaniye, TV, koltuk, yatak, buzdolabı 

vb.)  yardımı yapılmıştır. 

 Belediyemiz aşevinde kullanılmak üzere temel gıda malzemesi ve 25.000 adet ekmek alımı yapılmış olup,  

Cumartesi - Pazar günleri hariç olmak üzere aşevimizden günlük ortalama 500 kişiye yemek hazırlanarak 

dağıtımı yapılmaktadır. Ayrıca günlük ortalama 170 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın da evine yemek servisi 

yapılmıştır. 

 Sokak hayvanları için 3750 kg kedi maması, 1500 kg köpek maması dağıtımı yapılmıştır. 

  

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlarımıza 10.000 adet bez çanta alımı yapılarak, dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir. 

 1.250 kg kurban bayramı poşeti alınarak Kurban Bayramında vatandaşlara dağıtılmıştır. 
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 Belediyemiz sınırlarında yaşayan sel, yangın vb. doğal afet durumunda zarar gören ihtiyaç sahibi 9 haneye 

toplam 48.560,80 TL nakdi yardım yapılmıştır. 

 Mersin Uluslararası Müzik Festivaline nakdi destek sağlanmıştır.   

 2021 yılında belediyemiz sınırları içinde ikamet eden, üniversite sınavlarını yeni kazanan 516 öğrenciye eğitim 

desteğinde bulunulmuştur. Eğitim desteği ödemesi için 619.200,00 TL bütçe kullanılmıştır. 

 Hacı Bektaş Veli anma etkinliği kapsamında vatandaşların Hacı Bektaş’ a gidebilmesi için ulaşım desteğinde 

bulunulmuştur. 

 Cenaze sahibi 1310 aileye, taziye süreçlerinde destek sağlamak amacıyla sandalye, masa, çadır, şemsiye, 

semaver, çay, şeker, su desteğinde bulunulmuştur.  

 Talep doğrultusunda Kamu Kuruluşlarında ve etkinliklerde kullanılmak üzere yine sandalye, masa, çadır, 

şemsiye, semaver, paravan, sandık ve şadırvan desteğinde bulunulmuştur. Bu hizmetlerde kullanılmak üzere 24 

adet şemsiye ve 9 adet şadırvan alımı yapılmıştır. 

  
 2021 yılı içerisinde amatör spor kulüplerine toplam 365.722,00 TL nakdi destek sağlanmıştır. 

 Çukurova Kadın Basketbol Takımı ile Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübüne Ulaşım desteğinde 

bulunulmuştur 

 Mersin İdman Yurdu Hentbol Spor Kulübüne nakdi destek sağlanmıştır.  

 Olimpik Yetenekler Spor Kulübü sporcularına nakdi destek sağlanmıştır.  

 Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan milli sporcumuz Miray Ulaş’ın göstermiş olduğu başarılarından ve aldığı 

derecelerden dolayı, ödül desteği sağlanmıştır. 

 Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan sporcumuz Mahmut Kortak’ın göstermiş olduğu başarılarından ve aldığı 

derecelerden dolayı, ödül desteği sağlanmıştır. 

 Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan sporcumuz Neslihan Mollaoğlu Arican’ın göstermiş olduğu 

başarılarından ve aldığı derecelerden dolayı, ödül desteği sağlanmıştır. 

 İdman Yurdu 1925 spor Kulübüne spor malzemeleri desteğinde bulunulmuştur. 
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2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU  
Stratejik Amaç A1 Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu gelişmelere göre düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak 

Stratejik Hedef H1.1 Yerel yönetişim mekanizmasıyla hizmet etkinliğinin ve vatandaş memnuniyetinin sağlanarak sürekli ölçülmesi ve veriye dayalı hizmet, 

Performans Hedefi PH 1.1.1 Yerel yönetişim mekanizmasıyla hizmet etkinliğinin ve vatandaş memnuniyetinin sağlanarak sürekli ölçülmesi ve veriye dayalı hizmet, politika üretilmesi 

Sıra 
No 

Gösterge 
Kodu 

 Gösterge Adı Ölçü Birimi 
 Toplam  

Açıklamalar** 
 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG1.1.1 
Çağrı Merkezine gelen şikayet ve önerilerin 
değerlendirilmesine göre yapılan hizmet iyileştirilmesi oranı yüzde 

             65,00  84,00 129,23% 
23.063 talep alınmış olup, 19.393 talep tamamlanmıştır. 

2 PG1.1.2 İzleme ve Değerlendirme sisteminin güncellenme sıklığı yıl                2,00  48,00 2400,00% Bilgi işlem müdürlüğü tarafından ayda 4 defa sistem güncellenmektedir. 

3 PG1.1.3 
İzleme ve Değerlendirme sistemi verilerinin değerlendirildiği 
toplantı sayısı sayı 

            104,00  104,00 100,00% 
  

4 PG1.1.4 İyileştirilen hizmetin vatandaş memnuniyetine olan etkisi yüzde 
             60,00  89,10 148,50% İmkanlar ve yasal yükümlülükler gereğince 2112 olumsuz talep 

kapatılmıştır. 

 

Stratejik Amaç A1 Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu gelişmelere göre düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak  

Stratejik Hedef H1.2 Küresel düşünüp yerel çözümler üreten insan kaynağının oluşturulması 

Performans Hedefi PH 1.2.1 Küresel düşünüp yerel çözümler üreten insan kaynağının oluşturulması 

Sıra 

No 

Gösterge 

Kodu 
 Gösterge Adı Ölçü Birimi 

 Toplam  
Açıklamalar** 

 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG1.2.1 Geliştirilen eğitim programı sayısı adet 15,00 18,00 120,00% 

Betonarme Sistem Tasarım Ve Çelik Konstrüksiyon Sistem Tasarımı, İlkyardım 

Eğitmeni Yetki Belgesi Eğitimi, Alzheimer Hastalığı Konusunda Farkındalık, 
Bilinç Arttırma Ve Bakım Hizmetleri Eğitimi, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi Ve 

İlkeleri, Risk Yönetimi Ve Süreç Yaklaşımı, KYS Üst Yönetimin Bilgilendirilmesi, 
KYS Dokümantasyonu, KYS Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi. 

2 PG1.2.2 Uygulanan eğitim programı sayısı adet 12,00 18,00 150,00%   

3 PG1.2.3 Çalışan Başına Eğitim Saati (SAAT/KISI) kişi 4,00 4,67 116,75% 
Gerçekleşen 18 adet eğitimden toplam 709 kişi faydalanmıştır. Çalışan başına 

eğitim saati 4.67'dir. 

4 
PG1.2.4 Çalışan Memnuniyet oranı yüzde 65,00 0,00 0,00% 

Memnuniyet oranı tespiti için gerekli anket çalışması Yenişehir Belediyesi 
Personel Ltd. Şti. tarafından yapılmıştır. 

5 
PG1.2.5 

Personel İhtiyaç Analizinin Tamamlanma 
oranı 

yüzde 70,00 0,00 0,00% 
Personel İhtiyaç Analizi çalışması yapılamamıştır. 

6 
PG1.2.6 

Motivasyon Amacıyla Yapılacak Aktivite 

Sayısı 
adet 2,00 0,00 0,00% 

Yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle toplu etkinlik yapılmamıştır. 
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Stratejik Amaç A1 Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu gelişmelere göre düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak 

Stratejik Hedef H1.3 Hizmetlerin vatandaş odaklı, maliyet ve zaman etkin sunumunu sağlayacak İş Akış Süreçlerinin geliştirilmesi  

Performans Hedefi PH 1.3.1 Hizmetlerin vatandaş odaklı, maliyet ve zaman etkin sunumunu sağlayacak İş Akış Süreçlerinin geliştirilmesi  

Sıra 

No 

Gösterge 

Kodu 
 Gösterge Adı Ölçü Birimi 

 Toplam  
Açıklamalar** 

 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG1.3.1 Analiz edilen İş Akış Süreçleri adet 30,00 0,00 0,00% Eğitim çalışmaları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından başlatılmış 

olup süreç devam etmektedir 

2 PG1.3.2 Revize edilen İş Akış Süreçleri adet 10,00 0,00 0,00% Eğitim çalışmaları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından başlatılmış 

olup süreç devam etmektedir 

3 PG1.3.3 Geliştirilen İş Akış Süreçleri adet 9,00 0,00 0,00% Eğitim çalışmaları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından başlatılmış 
olup süreç devam etmektedir 

4 PG1.3.4 İyileştirilen işleyiş süreçlerinin vatandaş memnuniyetine etkisi adet 77,00 0,00 0,00% Eğitim çalışmaları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından başlatılmış 
olup süreç devam etmektedir 

5 PG1.3.5 Geliştirilen Prosedür Sayısı adet 30,00 22,00 73,33% 

Yazı İşleri, Ruhsat Denetim, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Kadın ve Aile, 
Destek Hizmetleri, Plan ve Proje, İmar ve Şehircilik, Bilgi İşlem, Emlak 

ve İstimlak, İşletme ve İştirakler, Sağlık İşleri, Muhtarlık İşleri, Strateji 
Geliştirme, Zabıta, Kentsel Dönüşüm, İnsan Kaynakları ve Eğitim, 

Hukuk İşleri, Park ve Bahçeler, AR-GE, Mali Hizmetler ve  Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlüklerin Görev, Yetki  ve Sorumlulukları ile 

Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 
Yönetmelikleri revize edilerek Belediye Meclisinden onaylanmıştır.  

 

  



 

105 

 

 

Stratejik Amaç A1 Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu gelişmelere göre düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak 

Stratejik Hedef H1.4 Kurumsal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması 

Performans Hedefi PH 1.4.1 Kurumsal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması 

Sıra 

No 

Gösterge 

Kodu 
 Gösterge Adı Ölçü Birimi 

 Toplam  
Açıklamalar** 

 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG1.4.1 Tahakkuk Tahsilat Oranının Arttırılması yüzde 84,00 94,00 111,90%   

2 PG1.4.2 Gelir Bütçe Gerçekleşme Oranı yüzde 84,00 85,00 101,19%   

3 PG1.4.3 Özgelirlerin Toplam Gelire Oranı yüzde 50,00 42,37 84,74%   

4 PG1.4.4 Kira Gelirlerinin Arttırılma Oranı yüzde 15,00 -0,01 -0,07%   

 

 

Stratejik Amaç A1 Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu gelişmelere göre düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak 

Stratejik Hedef H1.5 Bilgi ve iletişim teknolojisinin güçlendirilmesiyle etkinliğin ve verimliliğin artırılması 

Performans Hedefi PH 1.5.1 Bilgi ve iletişim teknolojisinin güçlendirilmesiyle etkinliğin ve verimliliğin artırılması 

Sıra 

No 

Gösterge 

Kodu 
 Gösterge Adı Ölçü Birimi 

 Toplam  
Açıklamalar** 

 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG1.5.1 e- Belediye Bilgi Sisteminde Kullanıma Alınan Modül adet 5,00 5,00 100,00% Taleplerin Fazla Olması Sebebiyle Belirlenen Hedefe Ulaşılmıştır. 

2 PG1.5.2 Olusturulacak Mobil Uygulama Sayısı 
adet 1,00 0,00 0,00% Mevcut hizmetler ile çok sayıda kullanıcıya ulaşılamayacağı için online 

hizmet sayısının artmasından sonra mobil uygulama devreye alınacaktır. 

3 PG1.5.3 Tüm Birimlerin Yönetim Bilgi Sisteminin Kullanma Oranı yüzde 95,00 95,00 100,00% Taleplerin Fazla Olması Sebebiyle Belirlenen Hedefe Ulaşılmıştır. 

4 PG1.5.4 Bilisim Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı 

yüzde 73,00 73,00 100,00% Her sene bilişim hizitmlerine duyulan oranın artması için gerekli önlemler 
alınarak eğitim ve kalite konularına gibi konulara ağırlıklı olarak önem 

verilmektedir. 
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Stratejik Amaç A2 Yeşil alan varlığı ve altyapısı ile bireysel hareketliliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir Yenişehir  

Stratejik Hedef H2.1 Yeşil alan varlığını herkes için erişilebilir kılacak planlama yapılması 

Performans Hedefi PH 2.1.1 Yeşil alan varlığını herkes için erişilebilir kılacak planlama yapılması 

Sıra 

No 

Gösterge 

Kodu 
 Gösterge Adı Ölçü Birimi 

 Toplam  
Açıklamalar** 

 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG2.1.1 Toplam Yeşil alan artış miktarı m2 20.000,00 11.256,00 56,28% Belirlenen parkların peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır. 

2 PG2.1.2 Kentteki yeşil alanların kullanım memnuniyeti yüzde 67,00 0,00 0,00% Pandemiden dolayı Müdürlüğümüzce anket çalışması yapılamamıştır. 

3 PG2.1.3 Kişi başına düşen yeşil alan miktarı m2 4,00 3,50 87,50%   

4 PG2.1.4 Revize edilen park sayısı 

adet 10,00 4,00 40,00% 
Yenişehir Parkı,Turunçlu Mahallesi'nde bulunan park, Kocavilayet 

Mahallesi 2980. sokakta bulunan park ve Müfide İlhan Parkı'nın revizyonu 
tamamlanmıştır.  

 

 

Stratejik Amaç A2 Yeşil alan varlığı ve altyapısı ile bireysel hareketliliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir Yenişehir 

Stratejik Hedef H2.2 Daha hareketli bir gündelik yaşamı teşvik etmek, mümkün kılmak 

Performans Hedefi PH 2.2.1 Daha hareketli bir gündelik yaşamı teşvik etmek, mümkün kılmak  

Sıra 
No 

Gösterge 
Kodu 

 Gösterge Adı Ölçü Birimi 
 Toplam  

Açıklamalar** 
 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG2.2.1 Bisiklet Yolu Uzunluğu km 12,00 0,00 0,00% Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. 

2 PG2.2.2 Verilen Bisiklet ve Paten Eğitim Sayısı adet 5,00 0,00 0,00% Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. 

3 PG2.2.3 Verilen Sertifika Sayısı adet 65,00 0,00 0,00% Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. 

4 PG2.2.4 Vatandaşların Alternatif Ulaşımdan Duyduğu Memnuniyet Oranı yüzde 82,00 0,00 0,00% Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. 
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Stratejik Amaç A2 Yeşil alan varlığı ve altyapısı ile bireysel hareketliliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir Yenişehir  

Stratejik Hedef H2.3 Açık ve kapalı alan spor altyapısının arttırılması 

Performans Hedefi PH 2.3.1 Açık ve kapalı alan spor altyapısının arttırılması 

Sıra 

No 

Gösterge 

Kodu 
 Gösterge Adı Ölçü Birimi 

 Toplam  
Açıklamalar** 

 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG2.3.1 Yeni Açılan Spor Alanları Sayısı adet 14,00 0,00 0,00% Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. 

2 PG2.3.2 Spor Hizmetlerinden Faydalanan Kulup Sayısı adet 17,00 17,00 100,00%   

3 PG2.3.3 Yeni Açılan Kurs Sayısı adet 11,00 5,00 45,45% Futbol, basketbol, tenis, voleybol ve jimnastik kursları açılmıştır. 

4 PG2.3.4 Yeni Kayıt Yaptıran Kursiyer Sayısı 
adet 650,00 375,00 57,69% Futbol 75 kursiyer, Basketbol 60 kursiyer, Jimnastik 40 kursiyer, Voleybol 

60 kursiyer, Tenis 140 kursiyer katılmıştır. 

5 PG2.3.5 Düzenlenen Turnuva Sayısı 

adet 15,00 6,00 40,00% 

Eczacılar Turnuvası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

Turnuvası, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Turnuvası, Odalar Birliği 
Turnuvası, Liseler arası Turnuva, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

Turnuvası 

6 PG2.3.6 Spor Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı yüzde 77,00 0,00 0,00% Pandemi nedeniyle memnuniyet anketi yapılamamıştır. 

 

Stratejik Amaç A2 Yeşil alan varlığı ve altyapısı ile bireysel hareketliliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir Yenişehir  

Stratejik Hedef H2.4 Sağlığı tehdit eden etkenlerle mücadelede her kesime yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarının yapılması 

Performans Hedefi PH 2.4.1 Sağlığı tehdit eden etkenlerle mücadelede her kesime yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarının yapılması 

Sıra 

No 

Gösterge 

Kodu 
 Gösterge Adı Ölçü Birimi 

 Toplam  
Açıklamalar** 

 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG2.4.1 Verilen Danışmanlık Hizmetleri adet 130,00 1.738,00 1336,92% 1738 personele poliklinik hizmeti verilmiştir. 

2 PG2.4.2 Sağlık Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı yüzde 77,00 90,00 116,88% Anket yapılmamıştır. Kişisel görüşmelerden elde edilen veridir. 

3 PG2.4.3 Koruyucu Halk Sağlığı Kapsamında Verilen Eğitimler adet 20,00 0,00 0,00% Ocak-Aralık aralığında bu alanda bir hizmet verilmemiştir. 

4 PG2.4.4 Evde sağlık danışmanlığı ziyaret sayısı adet 

220,00 306,00 139,09% 
2021 yılı içerisinde Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı hizmeti 
kapsamında 306 ailenin evi ziyaret edilerek danışmanlık hizmeti 

verilmiştir. 
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Stratejik Amaç A3 Çevre koruma bilincinin gelişmesini ve uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak 

Stratejik Hedef H3.1 Çöp toplama ve çevre temizliği alanındaki hizmetlerin iyileştirilmesi 

Performans Hedefi PH 3.1.1 Çöp Toplama ve Çevre Temizliği Alanındaki Hizmetlerin İyileştirilmesi  

Sıra 

No 

Gösterge 

Kodu 
 Gösterge Adı Ölçü Birimi 

 Toplam  
Açıklamalar** 

 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 
PG3.1.1 İbadethanelerin Temizleme Oranı yüzde 100,00 100,00 100,00% 

 

2 

PG3.1.2 Yapılan Çevre Bilinçlendirme Sayısı adet 35,00 60,00 171,43% 1900 kişiye eğitim verilmiştir  

3 PG3.1.3 Kişi Başına Düşen Çöp Konteyner Sayısındaki Artış yüzde 20,00 10,00 50,00% Bütçe imkanları doğrultusunda 

4 PG3.1.4 Vatandaşların Çevre Temizliği Hizmetinden Duydukları Memnuniyet yüzde 75,00 75,00 100,00%  

5 

PG3.1.5 Yer Altına Alınan Çöp Konteyner Sayısı adet 50,00 0,00 0,00% Yeraltı çöp konteynırı alımı yapılmamıştır 

 

Stratejik Amaç A3 Çevre koruma bilincinin gelişmesini ve uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak  

Stratejik Hedef H3.2 Geri dönüşüm pratiklerinin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi 

Performans 

Hedefi 
PH 3.2.1 Geri dönüşüm pratiklerinin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi 

Sıra 

No 

Gösterge 

Kodu 
 Gösterge Adı 

Ölçü 

Birimi 

 Toplam  
Açıklamalar** 

 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG3.2.1 Geri Dönüşüm Sürecine Aktif Katılması Hane Sayısı adet 22.500,00 3.372,00 14,99% Pandemi nedeni ile yapılamamıştır 

2 PG3.2.2 Geri Dönüşümü Yaygınlaştırmak İçin Uygulamaya Konulan Teşvikten Yararlanan Kişi Sayısı adet 60.000,00 0,00 0,00%  Pandemi nedeni ile yapılamamıştır 

3 PG3.2.3 Geri Dönüşümü Yaygınlaştırmak İçin İmzalanan Protokol Sayısı ton 300,00 0,00 0,00%  Protokol yapılmadı 

4 PG3.2.4 Sıfır atık yönetimini sağlamak için atıkların toplanması ton / yıl 16.123,00 6.670,00 41,37% Sıfır atık yönetmeliğinin değişmesi 
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Stratejik Amaç A3 Çevre koruma bilincinin gelişmesini ve uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak 

Stratejik Hedef H3.3 Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve yaygın kullanımı için pilot çalışmalar ve savunuculuk yapmak  

Performans Hedefi PH 3.3.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve yaygın kullanımı için pilot çalışmalar  ve savunuculuk yapmak 

Sıra 

No 

Gösterge 

Kodu 
 Gösterge Adı Ölçü Birimi 

 Toplam  
Açıklamalar** 

 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG3.3.1 Yapılan Uygulama Sayısı adet 4,00 0,00 0,00% Yıl içinde uygulama yapılmamıştır. 

2 PG3.3.2 Farkındalık İçin Yapılan Etkinlik Sayısı adet 7,00 0,00 0,00% Yıl içinde uygulama yapılmamıştır. 

 

Stratejik Amaç A4 Kişisel, akademik, mesleki ve kültürel gelişimi destekleyen hizmet politikası ile herkesi kucaklayan bir Yenişehir  

Stratejik Hedef H4.1 Yenişehirlerin ihtiyaç duyduğu kişisel, mesleki, akademik ve kültürel gelişim programlarının tespitine yönelik periyodik alan araştırmaları yapılması 

Performans 

Hedefi 
PH 4.1.1 Yenişehirlerin ihtiyaç duyduğu kişisel, mesleki, akademik ve kültürel gelişim programlarının tespitine yönelik periyodik alan araştırmaları yapılması 

Sıra 

No 

Gösterge 

Kodu 
 Gösterge Adı 

Ölçü 

Birimi 

 Toplam  

Açıklamalar** 
 Hedef  

 
Gerçekleşme  

 Oran  

1 PG4.1.1 Program ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik yapılan periyodik araştırma adet 
1,00 0,00 0,00% 

Program ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik periyodik 

araştırma Covid-19 salgını nedeniyle 
yapılamamıştır.  

2 PG4.1.2 Program ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik yapılan periyodik araştırmalara katılan kadın/genç/kıdemli/çocuk/engelli  adet 

200,00 0,00 0,00% 
Program ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik periyodik 
araştırma Covid-19 salgını nedeniyle 

yapılamamıştır.  

3 PG4.1.3 Program ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik yapılan periyodik araştırma verilerine göre geliştirilen programı adet 

1,00 0,00 0,00% 
Program ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik periyodik 
araştırma Covid-19 salgını nedeniyle 

yapılamamıştır.  

4 PG4.1.4 Sunulan programların çeşitliliğindeki artış adet 

1,00 0,00 0,00% 
Program ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik periyodik 
araştırma Covid-19 salgını nedeniyle 

yapılamamıştır.  
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Stratejik Amaç A4 Kişisel, akademik, mesleki ve kültürel gelişimi destekleyen hizmet politikası ile herkesi kucaklayan bir Yenişehir  

Stratejik Hedef H4.2 Farklı yaş, eğitim ve cinsiyetlerin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim, bilgi ve beceri geliştirme programlarının düzenlenmesi 

Performans Hedefi PH 4.2.1 Farklı yaş, eğitim ve cinsiyetlerin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim, bilgi ve beceri geliştirme programlarının düzenlenmesi 

Sıra 

No 

Gösterge 

Kodu 
 Gösterge Adı Ölçü Birimi 

 Toplam  
Açıklamalar** 

 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG4.2.1 Farklı yaş, eğitim ve cinsiyetlerin ihtiyaçlarını karşılayan program adet 7,00 40,00 571,43% Pandemi önlemlerindeki esneklik salonlarımız ve İlçemiz sınırlarında bir 

çok etkinlik yapabilmemize olanak sağlamıştır. 

2 PG4.2.2 Düzenlenen Programlardan Duyulan Memnuniyet Oranı yüzde 80,00 0,00 0,00% Covid-19 salgını nedeniyle saha anket çalışması yapılmamıştır. 

 

Stratejik Amaç A4 Kişisel, akademik, mesleki ve kültürel gelişimi destekleyen hizmet politikası ile herkesi kucaklayan bir Yenişehir  

Stratejik Hedef H4.3 Canlı, zengin ve erişilebilir bir kültür-sanat hayatını tesis edecek etkinlik ve altyapı planlaması yapılması 

Performans 
Hedefi 

PH 4.3.1 Canlı, zengin ve erişilebilir bir kültür-sanat hayatını tesis edecek etkinlik ve altyapı planlaması yapılması 

Sıra 
No 

Gösterge 
Kodu 

 Gösterge Adı Ölçü Birimi 
 Toplam  

Açıklamalar** 
 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG4.3.1 Düzenlenen Etkinlik adet 15,00 40,00 266,67% Pandemi önlemlerindeki esneklik salonlarımız ve İlçemiz sınırlarında bir 
çok etkinlik yapabilmemize olanak sağlamıştır. 

2 PG4.3.2 Düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinliklerinden Duyulan Memnuniyet Oranı yüzde 70,00 0,00 0,00% Covid-19 salgını nedeniyle saha anket çalışması yapılmamıştır. 

3 PG4.3.3 Etkinlik Takvimine Uyum Oranı yüzde 80,00 80,00 100,00% Etkinlik takvimimiz pandemi koşullarına göre hedeflendiği şekilde  
gerçekleştirilmiştir.  
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Stratejik Amaç A5 Her kesimin aidiyet hissettiği kapsayıcı ve fırsat eşitliği yaratan hizmet sunumu ile sosyal içermeyi güçlendirmek  

Stratejik Hedef H5.1 Sosyal yardımların insan onurunu ve üretkenliğini zedelemeyecek şekilde hayata geçirilmesi  

Performans 
Hedefi 

PH 5.1.1 Sosyal yardımların insan onurunu ve üretkenliğini zedelemeyecek şekilde hayata geçirilmesi  

Sıra 
No 

Gösterge 
Kodu 

 Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

 Toplam  
Açıklamalar** 

 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 
PG5.1.1 Aile Sigorta Sisteminin Tamamlanması yüzde 100,00 150,00 150,00% 

150 aileye ihtiyaçların giderilmesi için elektronik kart desteği 
sağlanmıştır. 

2 
PG5.1.2 Sosyal Haritalama Çalışmasının Yapılma Oranı yüzde 75,00 1939,00 2585,33% 

12 ayda toplam 1939 hanenin sosyo ekonomik yapısı 

çıkarılmıştır. 

3 

PG5.1.3 Dezavantaj yaşayan kesimlerin güçlendirilmesi ve toplumda aktif birey haline getirilmesi oranı yüzde 2,00 32,00 1600,00% 

20 ortopedik engelli vatandaşımıza sosyal hayata 
katılabilmesi için 3 adet akülü tekerlekli sandalye, 8 adet 

manuel tekerlekli sandalye, 1 adet UCBL Tabanlık, 2 adet 
koltuk değneği, 1 adet karyolalı hasta yatağı, 2 adet baston, 

1 adet engelli puseti, 1 adet hareketli walker(yürüteç), 1 adet 
tekerlekli walker (yürüteç), 2 adet tandem bisiklet desteği 

verilmiştir.  1 vatandaşımızın Amatem'e yatırılması 
sağlanmıştır.  9 vatandaşımıza nakdi yardım yapılmıştır. 

4 PG5.1.4 Sosyal destek kartı verilen hane adet 850,00 1262,00 148,47% 1262 ihtiyaç sahibi haneye halk kart desteği sağlanmıştır. 
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Stratejik Amaç A5 Her kesimin aidiyet hissettiği kapsayıcı ve fırsat eşitliği yaratan hizmet sunumu ile sosyal içermeyi güçlendirmek  

Stratejik Hedef H5.2 Dezavantaj Yaşayan Kesimlere Yaşanabilir Yenişehiri Oluşturacak Yerel Eşitlik Planının Geliştirilmesi, Uygulamaya Konulması ve Dönüştürücü Sosyal Desteğin Sağlanması 

Performans 
Hedefi 

PH 5.2.1 Dezavantaj Yaşayan Kesimlere Yaşanabilir Yenişehir’i Oluşturacak Yerel Eşitlik Planının Geliştirilmesi, Uygulamaya Konulması ve Dönüştürücü Sosyal Desteğin Sağlanması 

Sıra 
No 

Gösterg
e Kodu 

 Gösterge Adı Ölçü Birimi 
 Toplam  

Açıklamalar** 
 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG5.2.1 
Yerel Eşitlik Planının uygulanmasıyla çocuk, kadın, yaş alan kıdemli 
vatandaş, genç ve engelli duyarlı olarak revize edilen hizmetler 

adet 4,00 1,00 25,00% 
Belediyemizin Yerel Eşitlik Planı oluşturulması çalışmaları başlatılmış olup 

ayrıca Yenişehir Belediyesi olarak Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek 
Eşitliği şartının imzalanması için belediye başkanına Meclis taraından yetki 

verilmiştir.CERM sözleşmesi İmzalama gerçekleşti. 

2 PG5.2.2 
Yaşam Boyu Öğrenme ilkesiyle kadınların güçlendirilmesine yönelik 
geliştirilen ve uygulanan eğitimler 

adet 10,00 10,00 100,00% 

Paydaşı olduğumuz CEİDizler ile Yoksulluğun önlenmesi sosyal koruma ve 
yardımlaşma, Kadınlara yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği haritalr ve 

izleme eğitimi, İnsan- kadın ticareti ve toplumsal eşitliği haritamala eğitimi, 
Siyasal kararlara katılımda kadın-erkek eşitliği izleme ve haritalama eğitimi, 

Din hizmetlerine erişiminde toplumsal cinsiyet eşitliği haritalama eğitimi, 
Adalete erişiminde kadının erkeğe göre erişim haritalaması eğitimi, Kentsel 

haklar ve hizmetlere erişimde kadın-erkek eşitliği eğitimi, 
Bilim,teknoloji,mühendislik ve matematik alanlarda kadın-erkek oranların 

haritalanması eğitimi, Sporda kadın-erkek eşitliğinin haritalanması eğitimi, 
İstihdamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması hakkında eğitimlerin 

yapılmasıyla vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

3 PG5.2.3 
Kadınlara Yönelik Kişisel Gelişim Ve Beceri Geliştirme Kursları 

Açılması 
adet 12,00 3,00 25,00% 

Ev ekonomisine katkı için Evde Defne Yaprağı Ayıklama projesinin 1. etabı 

yapıldı. 150 kişiye eğitim verildi. Cumhuriyet mahallesinde Kent Konseyi ile 
birlikte Kadın Üretici Pazarının 2.si açıldı. Evde Defne Yaprağı Ayıklama 

projesinin 2.etabı gerçekleştirilmiş olup, projenin 3.etabı için katılım 
saylayacak kişilere bilgilendirilmenin verilmiş olduğu ancak defne yaprağı için 

malzeme beklenmektedir. 
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4 PG5.2.4 
Çocukların Sağlıklı ve Güvenli Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik 

Yapılan Faaliyet 
adet 5,00 8,00 160,00% 

ŞÖNİM merkezindeki çocuklara sosyal becerilerinin geliştirilmesi amacıyla el 

işi materyalleri dağıtılmıştır. Kütüphane Müdürlüğü tarafından da Akademi 
Merkezinde yapılan 0-3 yaş erken çocukluklar dönemi aile eğitimleri, 0-6 yaş 

gelişim değerlendirilmesi, 0-3 yaş bebek kütüphanesi, 5-6 yaş satranç eğitimi, 
7-14 yaş robotik kodlama, Paydaşı olduğumuz ŞÖNİM ile Mersin Tarsus 

Cezaevindeki çocuklar ziyaret edilerek eğitimlerine katkı sağlamak amacı ile 
kırtasiye malzemeleri dağıtılmıştır. Kadın Konuk Evi Müdürlüğündeki kalan 

kadınların çocuklarına yönelik beceri geliştirici oyuncak bağışının 
yapılması,UCİM Güçlü UCİM Güçlü Kız Çocukları projesi kapsamında 

bilgilendirme paneline paydaş olarak katılım sağlanmıştır. DMD Aileleri 
Derneği ile 7 Eylül farkındalık günü için ana binanın kırmızı renkte 

ışıklandırılarak çalışma yapılmışıtr. Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Beceri 
Temelli Eğitim Merkezi açılarak 3-6 yaş çocuklara bireysel eğitim ile 

zenginleştirilmiş beceri temelli eğitimi verilmektedir.Çocuk Sokağı Projesi ile 
çocukların gelişmelerini oyunla desteklemek yaşadıkları mekanda iletişim ve 

aidiyet duygularını güçlendirmek çocuklar için güvenli bir mekan oluşturmak 
ve geleneksel çocuk oyunlarının yaşamasına olanak sağlamak amacıyla 

Yenişehir İlçesinde belirlenen üç sokak Eğriçam Mah.22138 Sok-Kuzeykent 
Mah.3169 Sok.-Fuat Morel Mah.28125 Sok. UKOME Gene Kurulu tarafından 

uygun görülmüştür. Bu proje MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile ortak 
yürütülmektedir. 
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Stratejik Amaç A6 Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması 

Stratejik Hedef H6.1 Kentsel dönüşüm ve imar planlarının hak- temelli olacak şekilde hazırlanması 

Performans Hedefi PH 6.1.1 Kentsel dönüşüm ve imar planlarının hak- temelli olacak şekilde Hazırlanması 

Sıra 

No 

Gösterge 

Kodu 
 Gösterge Adı Ölçü Birimi 

 Toplam  
Açıklamalar** 

 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG6.1.1 İmar Planları Tamamlanma oranı yüzde 88,00 88,00 100,00% 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu onaylanmak üzere 

Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş olup onay süreci devam etmektedir.  

2 PG6.1.2 Hazırlanan kentsel dönüşüm proje sayısı adet 1,00 0,00 0,00% 
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilebilmesi için 

Cumhurbaşkanlığı onayı beklenmektedir. Bu nedenle performans 
gösterge hedefi gerçekleşmemiştir. 

 

Stratejik Amaç A6 Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması 

Stratejik Hedef H6.2 Vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının hizmet planlaması ve izlemesine dahil olduğu yerel yönetişim yapılarının oluşturulması 

Performans Hedefi PH 6.2.1 Vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının hizmet planlaması ve izlemesine dahil olduğu yerel yönetişim yapılarının oluşturulması 

Sıra 

No 

Gösterge 

Kodu 
 Gösterge Adı Ölçü Birimi 

 Toplam  
Açıklamalar** 

 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG6.2.1 Şehrin Yönetimine İlişkin Paydaşlarla Yapılan Toplantı Sayısı adet 40,00 101,00 252,50% 
Paydaşlarımızla yapılan toplantılarda görüş ve önerilerini almak için 
Muhtarlar ,Kamu Kuruluşu Yöneticileri , STK Yöneticileri ve STK üyeleri 
ile şehrimizin yönetimine ilişkin toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

2 PG6.2.2 Gönüllülerin Etkinlik ve hizmet Sunumlarına Dahil Edilme Oranı yüzde 7,00 19,00 271,43% 

Kent Konseyimiz bünyesinde kadın üretici pazarı kuruldu.Defne Yaprağı 

Projesi ile çalışma imkanı olmayan ev hanımlarımıza iş imkanı 
sağlandı.Kadınlar gününde gönüllülerimizle sosyal aktiviteler 

gerçekleştirildi. Jakaranda fidan dikim etkinliğini gönüllülerimizle birlikte 
gerçekleştirdik. AKM'deki sanat sergilerimizde ,sokak festivali etkinliğinde, 

çadır kamp etkinliğinde,  konser faaliyetlerimizde, tiyatro etkinliklerimizde 
gönüllülerimize yer verdik. 

3 PG6.2.3 Yerel yönetişim yapıları aracılığıyla geliştirilen hizmet Sayısı adet 4,00 11,00 275,00% 

Defne Yaprağı Projesi, Portakal Reçeli Projesi, Zeytinyağı Projesi, Nar 

Ekşisi Projesi, 0-3 Yaş Bebek Kütüphanesi, 0-6 Yaş  Gelişim 
Değerlendirme, 6-8 Yaş Atölye Temelli Eğitim, Jakaranda Ağaç Dikimi, 3-

6 Yaş Beceri Temelli Eğitim, Safran Projesi gibi projelerimizi yerel 
yönetişim aracılığı ile gerçekleştirdik. 
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Stratejik Amaç A6 Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması 

Stratejik Hedef H6.3 Yeterli ve yüksek standartta kentsel Üstyapı ve planlama ile toplum düzeni ve güvenliğine katkı sağlanması  

Performans 
Hedefi 

PH 6.3.1 Yeterli ve yüksek standartta kentsel Üstyapı ve planlama yapılması 

Sıra 
No 

Gösterge 
Kodu 

 Gösterge Adı Ölçü Birimi 
 Toplam  

Açıklamalar** 
 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG6.3.1 Tamamlanan Yol Uzunluğu km 30,00 18,50 61,67% Akkent, Menteş, Kuzeykent, Limonluk, Hürriyet, Gökçebelen, Fuat 
Morel ,Çiftlikköy,50.Yıl,Deniz , Batıkent, Çavak,Değirmençay 

Mahallelerinde uygulamalar yapılmıştır. 

2 PG6.3.2 Tamamlanan Kaldırım Uzunluğu km 60,00 14,94 24,90% 
Akkent, Menteş, Kuzeykent, LimonlukHürriyet, Gökçebelen, Fuat 
Morel ,Çiftlikköy,50.Yıl,Deniz , Batıken Mahallelerinde uygulamalar 

yapılmıştır. 

3 PG6.3.3 Projesi Onaylanan Hizmet Binalarının / Tesislerinin Yapımının Tamamlanma oranı yüzde 90,00 0,00 0,00% Yıl içerisinde çalışma yapılmamıştır. 

4 PG6.3.4 Gelen Taşınmazların Bakım- Onarım Taleplerinin Karşılanma Oranı yüzde 90,00 62,00 68,89% 
Sosyal tesisler ve Pazar yerlerinde bakım onarım çalışmaları 

yapılmıştır. 

 

Stratejik Amaç A6 Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması 

Stratejik Hedef H6.4 Toplum düzeni ve güvenliğine katkı sağlanması 

Performans Hedefi PH 6.4.1 Toplum düzeni ve güvenliğine katkı sağlanması 

Sıra 
No 

Gösterge 
Kodu 

 Gösterge Adı Ölçü Birimi 
 Toplam  

Açıklamalar** 
 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG6.4.1 Yapılacak İşyeri Denetim Sayısı adet 550,00 14.553,00 2646,00% pandemi nedeniyle denetimlerde artış oluşmuştur 

2 PG6.4.2 Yapılacak Pazar Yeri Denetim Sayısı adet 115,00 576 500,87% pandemi nedeniyle denetimlerde artış oluşmuştur 

 

  



 

116 

 

 

Stratejik Amaç A6 Bütünleşik, çevre dostu ve insan refahını destekleyen kentsel hizmetlerin geliştirmesi ve sunulması 

Stratejik Hedef H6.5 Tarımsal üretimi destekleyen uygulamalarla güvenli gıdaya erişimin ve tarımsal üreticinin desteklenmesi 

Performans 
Hedefi 

PH 6.5.1 Tarımsal üretimi destekleyen uygulamalarla güvenli gıdaya erişimin ve tarımsal üreticinin desteklenmesi  

Sıra 
No 

Gösterge 
Kodu 

 Gösterge Adı Ölçü Birimi 
 Toplam  

Açıklamalar** 
 Hedef   Gerçekleşme   Oran  

1 PG6.5.1 Tarımsal Üretimi Desteklemeye Yönelik Sunulan Hizmet Sayısı adet 3,00 0,00 0,00%   

2 PG6.5.2 Tarımsal Üretimi Desteklemeye Yönelik Sunulan Hizmetlerden Duyulan Memnuniyet yüzde 62,00 0,00 0,00% Pandemi nedeniyle anket yapılamamıştır. 

3 PG6.5.3 Belediyemizin Desteğiyle Üretime Katılan Üretici Sayısı 
adet 20,00 0,00 0,00% 

Kent konseyi işbirliği ile çiftçilerimize 2 adet kadın üretici pazarı 
kurulmuştur. 

4 PG6.5.4 Üretimi Desteklemek İçin Geliştirilen Proje Sayısı 

adet 3,00 1,00 33,33% Mersin Kadın Girişimi Ürt. ve İşl. Kooperatifinden 127.083.60 TL 
'lik mevsimlik çiçek tohumu ve fide alımı yapılmış olup bunlar park 

ve yeşil alanlarımızın peyzaj çalışmalarında kullanılmıştır. 
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3- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamından hazırlamış olduğumuz 2020-2024 Stratejik 

Plan ve 2021 Yılı Performans Programıyla planlanmış olan faaliyetlerin ve performans hedeflerinin 

gerçekleşmeleriyle ilgili “Performans Sonuçları Tablosu” hazırlanmış olup, ±%20 sapmalara ilişkin açıklamalar 

yapılmıştır. 

4- PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2021 Yılı Performans Programı ile belirlenmiş hedeflerin gerçekleşmelerini izlemek için dönemsel raporlar 

hazırlanarak yapılmaktadır. 

Performans Programı İzleme ve Değerlendirmenin Önemi 

Son yıllarda; hesap verebilirlik, şeffaflık, daha iyi yönetişim ve taleplere daha hızlı ve etkin cevap verme 

konularında kamu kesimine iç ve dış paydaşlar tarafından yöneltilen talepler, küreselleşmenin de etkisiyle bütün 

ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün daha da artmaktadır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu kesimini daha hesap verebilir ve şeffaf hale getirmek ve 

kamunun somut sonuçlar üretmesini sağlamak için plan, program ve projelerin hazırlama aşamasından başlayarak 

Sonuç Odaklı Yönetim teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bir yönetim aracı olan Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme, kamu kesiminin başarı seviyesi hakkında 

çok önemli bilgiler sağlamakta, programların ve projelerin sonuçlarını raporlayarak kamuoyunun güvenini 

kazanmasına katkıda bulunmaktadır. 

Ülkemizde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesi ile uygulanmaya 

başlanan çok yıllı bütçeleme, kurumsal stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme ve iç kontrol ve denetim 

fonksiyonları ile sonuç odaklı yönetime doğru sistemli bir yöneliş başlamıştır. 

Sürdürülebilir sosyo-ekonomik yapıya ulaşmada etkili bir belediye varlığı esastır. Küreselleşmeyle birlikte 

dünya genelindeki hükümetler ve kuruluşlar üzerindeki baskılar artmakta, iyi yönetişim; hesap verebilirlik ve 

şeffaflık, kalkınma etkililiğinin artırılması ve somut sonuçların ortaya konması yönünde iç ve dış paydaşların 

taleplerine daha fazla duyarlı olmaları beklenmektedir.  

Daha fazla hesap verebilirlik ve gerçek sonuçlara olan talepteki artışa bağlı olarak politikaların, 

programların ve projelerin daha gelişmiş sonuç odaklı izleme ve değerlendirme süreçlerine tabi tutulmalarına ihtiyaç 

vardır. 

İzleme ve değerlendirme; kurumların sonuçlara ulaşma noktasında kullanabilecekleri güçlü bir kamu 

yönetimi aracıdır. Kurumlar nasıl ki mali ve beşeri kaynaklara ve de hesap verebilirlik sistemlerine ihtiyaç 

duyuyorlarsa, iyi performans geri bildirim sistemlerine de aynı şekilde ihtiyaç duymaktadırlar. 

İzleme ve değerlendirme alanında yaşanan evrim neticesinde, uygulamaya dayalı geleneksel yaklaşımdan 

uzaklaşılarak sonuç odaklı yeni bir yaklaşıma geçiş ortaya çıkmıştır. Bu yeni yaklaşım “hedefe ulaşıldı mı?” sorusuna 

cevap vermeye yardımcı olmaktadır. Bir başka ifadeyle, kurumlar bir program veya politikayı başarıyla uygulamış 

olabilirler ancak acaba gerçekten de istenilen sonuçları üretebildiler mi? Kurumlar paydaşlarına verdikleri sözleri 

gerçekten de yerine getirebildiler mi?  

Sonuç odaklı izleme ve değerlendirme sisteminin uygulamaya konması nihai amaçların zaman içinde 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve de nasıl gerçekleştirildiğini değerlendirebilme noktalarında karar alıcıları 
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bir adım ileri taşıyacaktır. Söz konusu sistemler çok önemli olan “hedefe ulaşıldı mı?” sorusunun cevaplanmasına 

yardımcı olacak, paydaşların sonuçları görme yönünde artan taleplerine karşılık verilmesini sağlayacaktır.  

Sonuç odaklı izleme ve değerlendirme sistemlerinin kurulumu ve sürdürülebilirliği kolay bir süreç değildir. 

Bunu yapmak için sürekli taahhüt, zaman, çaba ve kaynağa ve de uygulayıcı kurumlarda süreç paydaşların inanan 

öncülere ihtiyaç vardır. Bu sistemlerin kurulması için tek bir doğru yoktur ve de birçok ülke ve kuruluş, genelde iyi 

kamu yönetimi uygulamaları ve özelde izleme ve değerlendirme uygulamaları bakımından, farklı aşamalarda 

olacaktır.  

Çeşitli iç ve dış kuvvetlerin belediyeleri paydaşlarına karşı daha fazla hesap verebilir hale getirme 

noktasında birleşmeleri neticesinde kamu sektörü yönetiminde küresel bir köklü değişim yaşanmaktadır. Belediyeler, 

artan oranda, sonuçları kanıtlarıyla ortaya koymaya çağırılmaktadır. Paydaşlar, artık, sadece organizasyonel 

faaliyetler ve çıktılarla ilgilenmemekte; asıl sonuçlara, hiç olmadığı kadar, önem vermektedir. Uygulanan 

programlar ve projeler istenen sonuçları ve ürünleri ortaya çıkarttı mı? Doğru yolda olduğumuzu nasıl bilebiliriz? 

Bizi bekleyen sorunların varlığından nasıl haberdar olabiliriz? Bu sorunları ilerleyen dönemdeki herhangi bir noktada 

nasıl düzeltebiliriz? İlerlemeyi nasıl ölçebiliriz? Başarıyı, başarısızlıktan nasıl ayırt edebiliriz? İşte, iç ve dış paydaşlar 

tarafından dile getirilen endişeler ve sorular bu konulara odaklanmaktadır ve dünya genelinde kurumlar bu soruları 

ele almak ve cevaplayabilmek için çaba sarf etmektedir. 

Performans Programı İzleme Ve Değerlendirme Süreci 

İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak 

iyileştirilmesini sağlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak performans 

programları gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. Performans programının izleme ve 

değerlendirmeye tabi tutulması gerek programın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu 

ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur. 

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve 

uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir 

süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla 

izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme 

faaliyetlerini oluşturur. 

Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde 

sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir 

incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, 

etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir. 

İzleme ve değerlendirme sayesinde yöneticiler, bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden sapma 

olduğu takdirde iyileştirici tedbirler alabilir. İzleme ve değerlendirme süreçlerinde performans programında 

detaylandırılan faaliyet ve projeler de dikkate alınır. 
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Üç Aylık Dönemlerde İzleme, Altı aylık 

Dönemlerde ise Değerlendirme 

Toplantıları Yapar 

Performans Programı İzleme 

ile Değerlendirme Raporlarını 
Harcama Biriminden İster 

Bu Raporları Üst Yöneticiye 

Sunar 

Performans İzleme ile  

Değerlendirme Raporlarını 
Konsolide Eder 

İzleme ve Değerlendirme 

Sonuçlarını SGB/MHB'ne 

Raporlar 
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IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A- ÜSTÜNLÜKLER 

 Şeffaf, halkçı, hesap verebilir ve sosyal demokrat bir belediye olması 

 Sayıca yeterli, deneyimli ve özverili personele sahip olunması  

 Yönetimin katılımcılığa önem vermesi 

 Altyapının çevre ilçelere göre daha iyi olması 

 Eğitimli ve nitelikli nüfusa sahip olunması 

 Tüm vatandaşların kullanımına açık Belediyemize ait spor, kültür ve sosyal alt yapı tesislerinin bulunması 

 Kültürel ve sosyal faaliyetlerin katılımcı ve kaliteli yürütülmesi 

 Kentin ulaşım ağından verimli şekilde faydalanılıyor olması 

 Yapılacak düzenlemelere hızlı uyum sağlayacak nitelikli ve eğitim seviyesi yüksek nüfusa sahip olunması 

 Bölgede bir devlet bir de özel üniversite bulunması 

 Bazı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının çoğunun bölgemizde bulunması 

 Vatandaşların öneri, talep ve şikayetlerine duyarlı bir anlayışla halkla ilişkiler hizmetlerinin sürdürülmesi 

 Sosyal haritalama çalışmasının yapılması sonucu; ihtiyacı olan ilgili kişilere direkt ulaşılabilir olması 

 Belediyemiz hizmet alanlarında imarsız alanların çok az olması 

 Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin (CEMR) “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın- Erkek Eşitliği ŞARTI” nın 

Belediyemiz tarafından imzalanması 

 Web tabanlı Belediye Yönetim Yazılımının kullanılması 

 Arazi çalışmalarında tablet kullanılması 

B- ZAYIFLIKLAR 

 Mali kaynakların yetersiz olması 

 Araç parkının yetersizliği 

 Kurumsallaşmaya ilişkin çalışmaların yeterli olmaması 

 Dijital arşivin oluşturulmaması 

 Kurumda Stratejik yönetim anlayışının yeterince oluşmamış olması 

 

C- DEĞERLENDİRME 

Belediyemizin orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşabilmesi için, belirlediğimiz zayıf yönlerimizin her yıl gözden 

geçirilerek yapılacak planlama ve çalışmalarla azaltılması için gerekli adımlar atılmaktadır.  

Yönetimimiz mevzuatlar kapsamında kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklarını kullanarak 

faaliyetlerini gerc ̧ekleştirmiştir. 

İnsan ve çevre odaklı belediyecilik anlayışıyla; yüksek sosyal ve çevresel duyarlılığı ile sosyal ve çevresel 

projeler üretilerek hayata geçirilmeye devam edilmelidir. 

Kurumumuz eğitim, bilim, kültür - sanat ve spor kenti olma yolunda “önce insan” ilkesi, katılımcı yönetim ve 

sürdürülebilir hizmet modeli ile değişimi yönetmek üzere kurduğumuz tüm sistemlerimizde iyileştirmelerimiz devam 

etmelidir.   
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V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Kurumumuz performans programı ile faaliyet raporlarının hazırlanması, performans yönetimi anlayışının 

yerleşmesine katkıda bulunacak bilgi sisteminin kurulması ve periyodik olarak performans analizleri yapılması ve 

değerlendirilmesi ile rasyonel bir isleyişle daha etkili ekonomik ve verimli olunması için etkin çalışmalara ağırlık 

verilmelidir.  

Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesinin her aşamasında ekip çalışması desteklenmeli, birimler arası 

eşgüdümün ve bilgi akışının sağlanarak, araç ̧ gereç ̧ ve personel yönünden zayıf olan hizmet birimleri desteklenmeli, 

verimli çalışmayı teşvik edici uygun ortam oluşturulmalıdır. Tüm birimlerde hizmet üreten personele yönelik eşitlik 

ilkesine özen gösterilmeli, hizmet içi eğitime önem verilerek çalışanların verimliliği ve kalitesinin artırılması 

sağlanmalıdır. İnsan hak ve o ̈zgürlüklerine saygılı, hukukun üstünlüğün benimsenmeli ve adaletli görüşün hâkim 

kılınması ilkesi esas alınarak kararlar alınmalıdır.  

Emek dostu ve emekten yana olma tavrını sürdürmeli ve hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışı ile 

yürütmeye devam etmelidir.  

Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sosyal hizmetlerin artırılması çalışmaları genişletilerek sürdürülmelidir. 

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri ile yoksul birey ve toplum kesimlerine yönelik ekonomik destek 

devam etmelidir. Yaslılara, kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik faaliyetler yaygınlaştırılmalıdır.  

Kültürümüzün temel değerlerinden olan paylaşımcılık ve yardımseverliğin, kentsel yaşamda sosyal dengeyi 

oluşturmaya yönelik önemli bir etken olduğu bilinciyle, kamu kaynaklarının imkânlar dâhilinde dezavantajlı gruplara 

gerek ayni gerek maddi destekler arttırılarak devam ettirilecektir. Yine bu kapsamda ihtiyaç ̧ sahibi 

vatandaşlarımıza; sağlık, psikolojik danışmanlık, kariyer danışmanlığı ve meslek edindirme faaliyetlerimiz ile gelen 

talepler doğrultusunda destek hizmetlerimiz sürdürülecektir.  

Mevcut iç̧ kontrol sistemi dâhilinde harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevleri ile diğer personelin görev 

ve sorumluluklarını irdeleyerek çalışmalarını buna göre yürütmelidir.  

Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, idarenin 

kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü malî karar ve işlemlerde doğru karar 

süreci kaçınılmazdır.  

Stratejik yaklaşımın, düşüncenin ve performans kültürünün hâkim kılınmasına ve kurumsal kimliğin 

güçlendirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesine devam edilmelidir.  

Kurumumuzdaki tüm iş süreçlerinin otomasyona aktarılarak iş ve işlemlerin hızlı, takip edilebilir ve sağlıklı 

bir şekilde raporlanabilir olması sağlanmalıdır.  

‘’Yeni Nesil Belediyecilik’’ anlayışı çerçevesinde; Belediyemizde hiçbir yurttaşın dışlanmadığı, ortak akıl ve 

bilimsel ölc ̧ütlerin kullanıldığı demokratik, şeffaf, katılımcı, etik değerlere bağlı, c ̧özüm odaklı ve güler yüzlü̈ hizmet 

anlayışı geliştirerek sürdürülmelidir.  
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