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SUNUŞ

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,
hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve
işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin
muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi uyarınca hazırlanan; Belediyemizin
2018 Temmuz-Aralık dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, Ocak-Haziran 2019 dönemine
ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini içeren 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.
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I-TEMMUZ-ARALIK
SONUÇLARI

2018

DÖNEMİ

BÜTÇE

UYGULAMA

1.1. BÜTÇE GİDERLERİ
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Belediyemiz 2018 Yılı Gider bütçesi için 116.151.651,47TL. ödenek tahsis edilmiştir.
2017 Yılı Temmuz-Aralık döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı 58.705.012,54 TL.
iken, 2018 Yılı Temmuz-Aralık döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı 63.310.179,71
TL. olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2017-2018 yılı bütçe gider gerçekleşmeleri
toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir.
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- Gider Türleri İtibariyle 2017-2018 Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gider
Gerçekleşmeleri
Gider türüne göre 2018 yılı ikinci altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde; ilk
sırada bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, son
sırada ise Borç Verme ve Yedek Ödeneklerin yer aldığı görülmektedir.
Bir önceki yılın aynı dönemi göz önüne alındığında Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde artış olduğu,
Faiz Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderleri kaleminde bir önceki yıla göre düşüş
meydana geldiği görülmektedir.
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- Gider Türlerinin 2017-2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemindeki Gerçekleşme
Oranları
Bu dönemde gider türüne göre en yüksek gerçekleşme oranı; Mal ve Hizmet Alım
Giderleri kaleminde meydana gelmiştir.
2017 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Faiz
Giderleri gerçekleşme oranlarında artış; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primleri Giderleri, Cari Transferleri ve Sermaye Giderleri gerçekleşme oranlarında
azalış meydana gelmiştir.

01. Personel Giderleri
2018 yılında gider türü itibariyle başlangıç ödeneği olarak 116.151.651,47 TL.
öngörülmüştür. 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin 63.310.179,71 TL.'si
harcanmış, gerçekleşme oranı % 55 olmuştur.
İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 8'lik bir artış söz
konusudur. Bu artış, memur ve işçi maaşlarındaki maaş zammından kaynaklanmaktadır.
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Aşağıdaki grafikte, 2017-2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde Personel Gider
gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.
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01.1. Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak 10.350.170,00 TL. öngörülmüş, yılın ikinci altı aylık
döneminde bu ödeneğin 4.449.610,52 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 43 olmuştur.
İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 12 oranında bir artış söz
konusudur.
01.2. Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği olarak 1.264.710,00 TL. öngörülmüş, ikinci altı
aylık dönemde bu ödeneğin 646.414,57 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %50 olmuştur.
İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %6'lık bir artış söz konusudur.
01.3. İşçiler: Başlangıç ödeneği olarak 8.774.530,00 TL. öngörülmüş, ikinci altı aylık dönemde bu
ödeneğin 4.211.407,61 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 48 olmuştur. İkinci altı aylık
harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %1'lik bir artış söz konusudur.
01.4. Geçici Personel: Başlangıç ödeneği olarak 73.000,00 TL. öngörülmüş ve ikinci altı aylık
dönemde bu ödeneğin 15.005,26 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 21 olmuştur. İkinci altı
aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 18’lik bir artış söz konusudur.
01.5. Diğer Personel: Başlangıç ödeneği olarak 435.000,00 TL. öngörülmüş ve ikinci altı aylık
dönemde bu ödeneğin 185.860,40 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 43 olmuştur. İkinci
altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %13’lük bir artış söz konusudur.
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02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2018 başlangıç ödeneği
4.280.112,00 TL.’ dir. 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin 1.807.938,14 TL.'si
harcanmıştır. 2017 yılı Temmuz-Aralık döneminde % 49 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı
döneminde % 42 olarak gerçekleşmiştir.
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Aşağıdaki grafikte, 2017-2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Gider gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.
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02.1. Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak 2.456.910,00 TL. öngörülmüş ve ikinci altı aylık
dönemde bu ödeneğin 901.886,56 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %37 olmuştur, İkinci altı
aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %37 oranında bir artış söz konusudur.
02.2. Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği olarak 210.670,00 TL. öngörülmüş ve ikinci altı aylık
dönemde bu ödeneğin 106.692,85 TL’si harcanarak, gerçekleşme oranı %51 olmuştur, ikinci altı
aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %37 oranında bir düşüş söz konusudur.
02.3. İşçiler: Başlangıç ödeneği olarak 1.612.500,00 TL. öngörülmüş ve ikinci altı aylık dönemde
bu ödeneğin 799.358,73 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %50 olmuştur, ikinci altı aylık
harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %3 oranında bir artış söz konusudur.
02.4. Geçici Personel: Başlangıç ödeneği olarak 20.00 TL. öngörülmüş ve ikinci altı aylık
dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır
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02.5. Diğer Personel: Başlangıç ödeneği olarak 12.00 TL. öngörülmüş ve ikinci altı aylık
dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2018 yılı gider türü itibariyle başlangıç ödenekleri içinde en büyük pay, yine bir önceki
yılda olduğu gibi Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ayrılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin
2018 yılı başlangıç ödeneği 68.188.096,47 TL.’dir. 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin
45.506.968,19 TL.'si harcanmıştır. 2017 yılı Temmuz-Aralık döneminde % 61 olan gerçekleşme
oranı, bu yılın aynı döneminde % 67 olarak gerçekleşmiştir.
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılın ikinci altı aylık dönemde bir önceki yıla göre % 20
oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artışın temel sebebi, Üretime Yönelik Mal ve Hizmet
Alımları ile Hizmet Alımları kalemlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.
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Aşağıdaki grafikte, 2017-2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde Mal ve Hizmet Alım Gider
gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.
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03.1. Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 515.000,00
TL. öngörülmüş olup, ikinci altı aylık dönemde bu ödeneğin 364.869,71 TL.'si harcanarak,
gerçekleşme oranı % 71 olmuştur. İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile
karşılaştırıldığında, %25 oranında bir artış söz konusudur.
03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak
14.294.353,84 TL. öngörülmüş olup, ikinci altı aylık dönemde bu ödeneğin 11.577.112,36 TL.'si
harcanarak, gerçekleşme oranı % 81 olmuştur. İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile
karşılaştırıldığında, % 40 oranında bir artış söz konusudur.
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03.3. Yolluklar: Başlangıç ödeneği olarak 127.531,00 TL. öngörülmüş, ikinci altı aylık dönemde bu
ödeneğin 19.302,48 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 15 olmuştur, ikinci altı aylık harcama
tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 74 oranında bir azalış söz konusudur.
03.4. Görev Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 530.081,00 TL. öngörülmüş, ikinci altı aylık
dönemde 370.158,34 TL. harcanarak, gerçekleşme oranı % 70 olmuştur. İkinci altı aylık harcama
tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 165 oranında bir artış söz konusudur.
03.5.Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 40.877.973,63 TL. öngörülmüş, ikinci altı aylık
dönemde bu ödeneğin 24.801.831,61 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 61 olmuştur, ikinci
altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %7 oranında bir artış söz konusudur.
03.6. Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 2.261.760,00TL. öngörülmüş, ikinci
altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.977.491,18 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 87
olmuştur. İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %126 oranında bir
artış söz konusudur.
03.7. Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak
6.810.353,00TL. öngörülmüş, ikinci altı aylık dönemde bu ödeneğin 3.794.445,17TL.'si
harcanarak, gerçekleşme oranı % 56 olmuştur. İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile
karşılaştırıldığında, % 28 oranında bir artış söz konusudur.
03.8.Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 2.652.024,00 TL.
öngörülmüş, ikinci altı aylık dönemde bu ödeneğin 2.541.873,34 TL.'si harcanarak, gerçekleşme
oranı % 96 olmuştur. İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde %
30 oranında bir artış söz konusudur.
03.9.Tedavi ve Cenaze Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 119.020,00 TL. öngörülmüş, ikinci altı
aylık dönemde bu ödeneğin 59.904,00 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 50 olmuştur. İkinci
altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde %19 oranında bir artış söz
konusudur.

04. Faiz Giderleri
Faiz Giderlerinin 2018 yılı başlangıç ödeneği, 1.450.000,00 TL.’dir. 2018 yılı TemmuzAralık döneminde ödeneğin 743.474,12 TL.'si harcanmıştır. 2017 yılı Temmuz-Aralık döneminde
% 42 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 51 olarak gerçekleşmiştir.
Faiz Giderlerinde yılın ikinci altı aylık dönemde bir önceki yıla göre % 1 oranında bir
azalma meydana gelmiştir.
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Aşağıdaki grafikte, 2017-2018 yılı Temmuz-Aralık
gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.
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04.2.Diğer İç Borç Faiz Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 1.450.000,00 TL. öngörülmüş,
ikinci altı aylık dönemde 743.474,12TL. harcanarak, gerçekleşme oranı % 51 olmuştur. İkinci altı
aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 1 oranında bir azalma söz konusudur.

05. Cari Transferler
Cari Transferlerin 2018 yılı başlangıç ödeneği 3.234.010,00 TL.’dir. 2018 yılı TemmuzAralık döneminde ödeneğin 775.012,56TL.'si harcanmıştır. 2017 yılı Temmuz-Aralık döneminde
% 47 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 24 olarak gerçekleşmiştir. İkinci altı aylık
harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 6'lık bir azalış söz konusudur.
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Aşağıdaki grafikte, 2017-2018 yılı Temmuz-Aralık
gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

500.000,00
400.000,00

2017

temmuz

ağustos

eylül

ekim

kasım

75.096,20

72.924,01

50.632,93

51.931,38

55.997,50

0,00

53.957,51

53.459,93

100.000,00

51.432,14
55.616,09

200.000,00

64.130,83

300.000,00

2018

aralık

05.01.Görev Zararları: Başlangıç ödeneği olarak 225.000,00 TL. öngörülmüş, ikinci altı aylık
dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.
05.2. Hazine Yardımları: Başlangıç ödeneği olarak 5.000,00 TL. öngörülmüş olup, ikinci altı aylık
dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.
05.3. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak
1.605.000,00TL. öngörülmüş olup, ikinci altı aylık dönemde bu ödeneğin 415.197,60 TL.'si
harcanarak, gerçekleşme oranı %26 olmuştur. İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile
karşılaştırıldığında, yüzde % 21 oranında bir azalış söz konusudur.
05.4.Hane Halkına Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak 1.394.010,00 TL. öngörülmüş
olup, ikinci altı aylık dönemde bu ödeneğin 359.814,96 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 26
olmuştur. İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 20 oranında
bir artış söz konusudur.
05.8. Gelirlerden Ayrılan Paylar: Başlangıç ödeneği olarak 5.000,00 TL. öngörülmüş olup, ikinci
altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

06. Sermaye Giderleri
Sermaye Giderlerinin 2018 yılı başlangıç ödeneği 12.267.023,00 TL. olmuştur. 2018 yılı
Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin 4.968.468,34 TL.'si harcanmıştır. 2017 yılı Temmuz-Aralık
döneminde % 53 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 41 olarak gerçekleşmiştir.
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İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 42'lik bir azalma söz
konusudur.
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Aşağıdaki grafikte, 2017-2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde Sermaye Gider
gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

aralık

06.1. Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 1.812.005,00TL. öngörülmüş olup, ikinci altı
aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.
06.2. Menkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 72.000,00TL. öngörülmüş
olup, ikinci altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.
06.3. Gayri Maddi Hak Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 636.010,00 TL. öngörülmüş olup, ikinci
altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. İ
6.4. Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması: Başlangıç ödeneği olarak 505.002,00TL.
öngörülmüş olup, ikinci altı aylık dönemde bu ödeneğin 160.740,00TL.’si harcanarak,
gerçekleşme oranı %32 olmuştur. İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile
karşılaştırıldığında, % 84 oranında bir azalış söz konusudur.
06.5. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 9.017.003,00TL.
öngörülmüş olup, ikinci altı aylık dönemde bu ödeneğin 4.807.728,34TL.'si harcanarak,
gerçekleşme oranı %53 olmuştur. İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile
karşılaştırıldığında, %37 oranında bir azalma söz konusudur.

06.7. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 220.001,00 TL.
öngörülmüş olup, ikinci altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.
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08. Borç Verme
Başlangıç ödeneği olarak 5.000,00 TL. öngörülmüş, ikinci altı aylık dönemde bu
ödenekten harcama yapılmamıştır.

09. Yedek Ödenekler
Başlangıç ödeneği olarak 5.810.000,00 TL. öngörülmüş olup, ikinci altı aylık dönemde
harcama gerçekleşmemiştir.

1.2.BÜTÇE GELİRLERİ
Belediyemiz 2018 Yılı Gelir bütçesi 116.151.651,47 TL. olarak tahmin edilmiştir. 2017 Yılı
Temmuz-Aralık döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 50.875.190,31TL. iken, 2018 Yılı
Temmuz-Aralık döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 61.547.083,84TL. olarak
gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki grafikte 2017-2018 yılı bütçe gelir gerçekleşmeleri toplamının aylar itibari ile
dağılımı gösterilmiştir.
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Gelir Türleri İtibariyle 2017-2018 Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gelir
Gerçekleşmeleri
Gelir türüne göre 2018 yılı ikinci altı aylık gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; ilk sırada
Diğer Gelirler kalemi, son sırada ise Sosyal Güvenlik Gelirleri ve Alacaklardan Tahsilatlar yer
aldığı görülmektedir.
Bir önceki yılın aynı dönemi göz önüne alındığında Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri, Diğer Gelirler ve Sermaye Gelirleri kaleminde artış olduğu görülmektedir.
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01. Vergi Gelirleri
2018 yılı bütçesinde 33.764.151,47 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ikinci altı aylık
döneminde 9.881.474,56 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 29'dur. Bir önceki yıl
ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Vergi Gelirlerinde % 36 oranında bir
artış söz konusudur.
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Aşağıdaki grafikte, 2017-2018 yılı Temmuz-Aralık
gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.
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01.2.Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler: 2018 yılı bütçesinde 24.454.151,47 TL olarak tahmin
edilmiş, yılın ikinci altı aylık döneminde 6.946.052,81 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme
oranı %28'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Mülkiyet
Üzerinden Alınan Vergilerde %43 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
01.3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri: 2018 yılı bütçesinde 4.950.000,00 TL olarak
tahmin edilmiş, yılın ikinci altı aylık döneminde 1.898.502,56TL. gelir elde edilmiştir.
Gerçekleşme oranı % 38'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık
döneminde Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerde %37 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
01.6. Harçlar: 2018 yılı bütçesinde 4.360.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ikinci altı aylık
döneminde 1.036.919,19 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 24’dür. Bir önceki yıl
ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Harçlarda % 1 oranında bir artış
gerçekleşmiştir

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2018 yılı bütçesinde 20.414.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ikinci altı aylık
döneminde 7.741.764,81 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 38 'dir. Bir önceki yıl
ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 8
oranında bir artış söz konusudur.
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Aşağıdaki grafikte, 2017-2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelir gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.
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03.1. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 2018 yılı bütçesinde 15.102.000,00 TL olarak tahmin
edilmiş, yılın ikinci altı aylık döneminde 4.935.042,97 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme
oranı % 33'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Mal ve
Hizmet Satış Gelirlerinde % 7 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.
03.4. Kurumlar Hasılatı: 2018 yılı bütçesinde 612.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ikinci
altı aylık döneminde 461.176,46 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 75'dir. Bir
önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Kurumlar Hasılatı Gelirlerinde
%33 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
03.6. Kira Gelirleri: 2018 yılı bütçesinde 4.650.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ikinci altı
aylık döneminde 2.345.545,38 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %50'dir. Bir önceki
yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Kira Gelirlerinde %51 oranında bir
artış gerçekleşmiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2018 yılı bütçesinde 1.200.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ikinci altı aylık
döneminde 5.875,00TL gelir elde edilmiştir.
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4.875,00

Aşağıdaki grafikte, 2017-2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel Gelir gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

5.000,00

3.300,00

4.500,00
4.000,00

3.500,00
1.950,00

3.000,00

1.000,00

2.000,00
1.500,00

1.200,00

2.500,00

2017
2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

1.000,00

temmuz

0,00

0,00
ağustos

eylül

ekim

kasım

aralık

04.4. Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar: 2018 yılı bütçesinden
200.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ikinci altı aylık döneminde bu kalemden 5.875,00TL
gelir elde edilmiştir.
04.5. Proje Yardımları: 2018 yılı bütçesinde 1.000.000,00 TL tahmin edilmiş, yılın ikinci altı
aylık döneminde bu kalemden gelir elde edilmemiştir.

05. Diğer Gelirler
2018 yılı bütçesinde 45.703.500,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ikinci altı aylık
döneminde 23.048.089,19 TL. gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %50'dir. Bir önceki
yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Diğer Gelirlerde % 9 oranında bir
artış söz konusudur.
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Aşağıdaki grafikte, 2017-2018 yılı Temmuz-Aralık
gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.
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05.1. Faiz Gelirleri: 2018 yılı bütçesinde 403.500,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ikinci altı
aylık döneminde 698.036,87 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 173'dür. Bir önceki
yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Faiz Gelirlerinde %199 oranında bir
artış gerçekleşmiştir.
05.2. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: 2018 yılı bütçesinde 42.000.000,00 TL. olarak
tahmin edilmiş, yılın ikinci altı aylık döneminde 20.941.221,75 TL. gelir elde edilmiştir.
Gerçekleşme oranı %50’dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık
döneminde Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda % 9 oranında bir artış söz konusudur.
05.3. Para Cezaları: 2018 yılı bütçesinde 2.500.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ikinci
altı aylık döneminde 758.417,52 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 30'dur. Bir
önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Para Cezalarında %18
oranında bir azalma söz konusudur.
05.9. Diğer Çeşitli Gelirler: 2018 yılı bütçesinde 800.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın
ikinci altı aylık döneminde 650.413,05 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 81'dir.
Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Diğer Çeşitli Gelirlerde %
14 oranında bir azalış söz konusudur.
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06. Sermaye Gelirleri
2018 yılı bütçesinde 15.120.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ikinci altı aylık
döneminde 20.898.641,72 TL. gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %138'dir. Bir önceki
yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Sermaye Gelirlerinde % 35 oranında
bir artış söz konusudur.
Aşağıdaki grafikte, 2017-2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde Sermaye Gelirleri
gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.
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06.1. Taşınmaz Satış Gelirleri: 2018 yılı bütçesinde 15.020.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş,
yılın ikinci altı aylık döneminde 20.841.524,38 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %
139 'dur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Taşınmaz Satış
Gelirlerinde % 35 oranında bir artış söz konusudur.
06.2.Taşınır Satış Gelirleri: 2018 yılı bütçesinde 100.000,00 TL olarak tahmin edilmiş ancak,
yılın ikinci altı aylık dönemde gelir elde edilmemiştir.

09. Red ve İadeler(-)
2018 yılı bütçesinde 50.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ikinci altı aylık
döneminde 28.761,44 TL. gider olmuş, gerçekleşme oranı %58'dir. Bir önceki yıl ile
karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Sermaye Gelirlerinde % 64 oranında bir
azalış söz konusudur.
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Aşağıdaki grafikte, 2017-2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde Red ve İadeler
gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.
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09.1. Vergi Gelirleri: 2018 yılı bütçesinde 25.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ikinci altı
aylık döneminde 26.137,09 TL. gider yapılmış, gerçekleşme oranı %105’dir. Bir önceki yıl ile
karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Vergi Gelirlerinde(-) %64 oranında bir artış
söz konusudur
09.3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2018 yılı bütçesinde 15.000,00 TL. olarak tahmin
edilmiş yılın ikinci altı aylık döneminde 2.624,26 TL. gider yapılmış, gerçekleşme oranı
%17’dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ikinci altı aylık döneminde Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirlerinde(-) %89 oranında bir artış söz konusudur
09.5. Diğer Gelirler: 2018 yılı bütçesinde 10.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş ancak, yılın
ikinci altı aylık döneminde gider yapılmamıştır.

1.2.FİNANSMAN
Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre öz
kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse
edilmektedir.

II. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Bandırma Belediyesi olarak kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, reform projelerinin
gerçekleştirilmesi amacıyla Ocak-Haziran döneminde;


Bu dönemde ilçemiz muhtelif mahallelerimizin elektrik etüd bakım ve onarımları
yapılmış olup, arızalı olan kamera anons sistemleri ve aydınlatma sistemleri
yenilenmiştir.
20
























Belediyemize ait Ayyıldıztepe mevkiinde ruhsatlı taşocağından bu dönem
içerisinde toplam 91.382 ton kırılmış ve boyutlandırılmış kalker malzemesi
belediyemiz şantiyelerine sevk edilmiştir. Elde edilen stabilize malzeme; asfalt
yapımında, parke çalışmalarında ve yollara alt temel malzemesi olarak
serilmesinde kullanılmıştır.
İlçemiz Kaşif Acar Caddesinde yaşanan trafik sıkışıklığı ve gürültü kirliliği nedeniyle
yapılan yenileme çalışmalarının ardından antik taşları, ışıklandırması, oturma
grupları, daha geniş kaldırımlar ve 15 dakikalık araç park cepleri ile daha modern
bir cadde haline getirilerek kullanıma açılmıştır.
Eski hal binası tadilat ve tamirat işlemlerine devam edilmektedir.
İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında ihale yoluyla 1496m yeni bordür,8702m2
yeni parke taşı,2062 m yeni oluk döşenmiş olup,750 m2 parke ve 1250 m
bordür,140 m karo onarımı yapılmıştır
Edincik Mahallesi Hobi Bahçeleri alanında su birikmesi sorunu yaşayan bölgeler
için 1000 m uzunluğunda drenaj hatları yapılmıştır.
İlçemiz kamu binalarının eksik olan yağmur suyu iniş ve menfezleri yapılmıştır.
İdo iskelesinin karşısında Adnan Menderes Bulvarında bulunan havuz kaldırılarak
yerine Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün at üzerinde Son Kurşun Anıtını
işaret eden heykeli yapılmıştır.
Yargı yoluyla geri alınan Atatürk Caddesinin bozulan asfaltı yenilenmiştir.
Bandırma Belediyesi Açık Yüzme Havuzu ve Spor Salonu Yapılması İşinin
Uygulama Projeleri bitirilmiştir.
Sahil Yenice Düğün Salonu Yapılması işi bitirilerek geçici kabulü yapılmıştır.
Aksakal Mahallesinde bulunan, Aksakal spor ve vatandaşların kullandığı spor
sahasının aydınlatma çalışmaları yapılmıştır.
İlçemiz kırsal mahallelerimizde bulunan aydınlatma direkleri, anons sistemleri ve
heykellerin onarım ve bakımı yapılmıştır.
İlçemiz muhtelif yerlerde kullanılmak üzere 230 adet oturma bankı üretilmiş
olup,150 adet oturma bankı kırsal mahallelere, parklara, okullara ve camilere
montajı yapılmıştır.150 adet çöp kovası imalatı yapılmış olup bunların da 100
adetinin montajı yapılmıştır.40 adet piknik masası imal edilmiş olup Atatürk
Parkına ve muhtarlıklara montajlanmıştır.
İlçemiz okullarının merdiven korkulukları ile duvar üstü korkuluklarının kaynak
işleri yapılmıştır.
Kent bütününde Büyükşehir Belediyesi tarafından sonuçlandırılan mikro
bölgeleme çalışmalarına uygun Nazım İmar Planı çalışmalarının onaylanmasının
ardından Uygulama İmar Planı çalışmaları devam etmektedir.
Mülkiyeti belediyemize ait olan 600 Evler Mahallesi 337 ada 15 parsel 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Kentsel Bölgesel Spor Alanı’ lejantı ile tanımlı
alana ait ihdas işlemleri sonuçlandırılması sonunda projelendirilmek üzere
çalışmalar devam etmektedir.
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Kent Bilgi Sistemi çerçevesinde, imarla ilgili gerekli bilgilerin internet ortamından
takip edilmesi sağlanmıştır. Belediyemize ait internet sitesinde e-imar en çok
ulaşılan link durumundadır.
Ordu Caddesinde bulunan eski tekel binasının olduğu alanın ilçemize gelen
öğrencileri barındırmak üzere mevcut binanın Yurt Binası olarak yeniden yapımı
ile ilgili gerekli projelerin hazırlanması için çalışmalara devam edilmiştir.
Cin Çukuru bölgesindeki mülkiyeti belediyemize ait olan parselde Kültür Merkezi
ve Otel Binası yapılması hususunda proje çalışmalarına devam edilmiştir.
Kurban yerinin daha sağlıklı ve düzenli hizmet verebilmesi için iyileştirme
çalışmaları yapılmıştır.
Barış Manço Kültür Merkezi’nin daha iyi hizmet verebilmesi amacıyle yeniden
düzenlenmesi için gerekli projeler hazırlanmıştır.
Yeşil alanlarda otomatik sulama sistemine geçilmiş olup, çevre düzenlemeleri
yapılmıştır.610 adet muhtelif türde yeşil alanlarımıza fidan ekimi
gerçekleştirilmiştir.
Mevcut basketbol sahalarımızın ve çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı
yapılmıştır.
Belediyemize tahsisi yapılan General Balcı Çamlığı’nda budama ve çevre
düzenlemesi işleri yapılmış olup, yürüyüş ve spor yapmaya uygun hale
getirilmiştir.
Bu dönemde 1890 koli erzak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmış, günlük
ortalama 227 kişiye 34.172 öğün 4 çeşit yemek verilmiş, 940 kişiye giysi hizmeti
verilmiş, engelli vatandaşlarımıza 21 adet akülü 12 adet tekerlekli olmak üzere
toplam 13 tekerlekli sandalye verilmiş, öğrenci konuk evinde 18 öğrenci
barındırılmış, eğitim destek evi aracılığıyla 167 kayıtlı ihtiyaç sahibi öğrenci düzenli
olarak kurs hizmetinden faydalanmış, 167 ihtiyaç sahibi öğrenciye yardımcı kitap
dağıtılarak, 2500 öğrenciye internet evi vasıtasıyla internet ve ders notu çıktısı
hizmeti sunulmuştur.
Bu dönemde vatandaşlarımıza 559 adet kefen ve 223 adet mezar çevirme ruhsatı
verilmiştir.316 kişinin defin işlemleri yapılmıştır.
901 adet köpek kısırlaştırılmış ve doğal ortama geri bırakılmış,35 köpek
sahiplendirilmiştir.106 adet köpek çeşitli hastalıklarından dolayı tedavi edilmiştir.
Bu dönemde rutin olarak gece ve gündüz ilaçlaması yapılmıştır. Vatandaşların
bildirmiş oldukları adreslere ve resmi kurumlar ile cezaevlerine ilaçlama
yapılmıştır.
Barış Manço Kültür Merkezi’nin kurum ve kuruluşlara faaliyetleri için tahsisi
sağlanmıştır.
Belediyemiz Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Salonu’nun kentimizdeki sanatçılara,
okullara ve kurumlara tahsisi sağlanmıştır.
Belediyemize bağlı Gençlik ve Spor Birimi ile halkımıza çeşitli sporlara katılım
sağlanmış, kurslar verilmiştir. Tüm kurslarımız devam etmektedir.
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Belediyemiz işyeri açma ve ruhsat memurluğunca bu dönemde ilçemizde 200
adet işyeri ruhsatlandırılmış, ruhsatsız ve kaçak olarak çalışan işyerlerinin
tespitleri yaptırılarak kayıt altına alınması işlemleri yürütülmüştür.
Bu dönemde trafik işaret ve levha çalışmaları yapılmış, şehir içi araç ve yaya
trafiğinin düzenlenmesi için trafik levhası, hız kesici, durak ve delinatör takılmıştır.
Muhtelif yerlerdeki otobüs duraklarının bakım ve onarımı yapılmıştır.
Vatandaşlarımızın istekleri üzerine belirli yerlere engelli vatandaşlarımız için
engelli yaya geçitleri ve park alanları tahsis edilmiştir.

III. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
3.1. BÜTÇE GİDERLERİ
Belediyemiz 2018 Bütçesinde Bütçe Giderleri toplamı 107.441.944,22 TL. olarak
gerçekleşmiş, 2019 yılı bütçe giderimizin 120.340.000,00 TL. olacağı tahmin edilmiştir.

01. Personel Giderleri
2019 yılı başlangıç ödeneği 20.926.347,00 TL. olan Personel Giderlerinin yıl sonunda,
Bütçe
Kanunu
ile
verilen
ödenek
miktarını
aşmayacağı
tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2019 yılı başlangıç ödeneği 3.620.085,00 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primleri Giderlerinin yılsonunda, Bütçe ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin
edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2019 yılı başlangıç ödeneği 70.314.574,00 TL olan Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin
yılsonunda, Bütçe ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

04. Faiz Giderleri
2019 yılı başlangıç ödeneği 1.100.000,00 TL olan Faiz Giderlerinin yılsonunda, Bütçe
ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.
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05. Cari Transferler
2019 yılı başlangıç ödeneği 3.098.510,00 TL olan Cari Transfer Giderlerinin
yılsonunda, Bütçe ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri
2019 yılı başlangıç ödeneği 14.770.484,00 TL olan Sermaye Giderlerinin yılsonunda
Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

08. Borç Verme
2019 yılı başlangıç ödeneği 10.000,00 TL. olan Borç Verme Giderlerinin yıl sonunda
Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

09. Yedek Ödenekler
2019 yılı başlangıç ödeneği 6.500.000,00 TL. olan Yedek Ödenek Giderlerinin yıl
sonunda Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

3.2. BÜTÇE GELİRLERİ
Belediyemiz 2018 Bütçe Gelirleri toplamı 102.330.494,95 TL. olarak gerçekleşmiş,
2019 yılı bütçe gelirlerimizin 120.340.000,00 TL. tahmin edilmiştir.

01. Vergi Gelirleri
2019 yılı başlangıç ödeneği 33.260.000,00 TL. olan Vergi Gelirlerinin yıl sonunda, Bütçe
Kanunu ile verilen ödenek miktarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2019 yılı başlangıç ödeneği 12.530.000,00 TL. olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin
yıl sonunda, Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2019 yılı başlangıç ödeneği 1.500.000,00 TL. olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirlerin yıl sonunda, Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarında gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.
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05. Diğer Gelirler
2019 yılı başlangıç ödeneği 52.810.000,00 TL. olan Diğer Gelirlerin yıl sonunda, Bütçe
Kanunu ile verilen ödenek miktarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Gelirleri
2019 yılı başlangıç ödeneği 20.390.000,00 TL. olan Sermaye Gelirlerinin yıl sonunda,
Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

09. Red ve İadeler(-)
2019 yılı başlangıç ödeneği -150.000,00 TL. olan Red ve İadeler Kaleminin yıl
sonunda, Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

IV-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Bandırma Belediyesi olarak kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, reform projelerinin
gerçekleştirilmesi amacıyla Temmuz-Aralık döneminde;
 Bu dönem içerisinde ilçemiz muhtelif cadde ve sokaklarına beton parke, bordür
yapılması ve asfalt dökülmesi planlanmaktadır.
 Bu dönemde taşkırma tesislerinde üretim faaliyetlerine devam edilmesi
planlanmaktadır. Yapılacak üretim neticesinde aylık ortalama 25.000 ton kalker
malzemesi elde edilmesi planlanmaktadır.
 Yeni Yenice Mahallesindeki düğün salonu açılışı yapılıp faaliyete geçmiştir.
 Bu dönemde şehrimiz muhtelif cadde ve sokaklarında parke, granit ve karo
tamirlerine devam edilecektir.
 Büyükşehir yasası ile belediyemize bağlanan mahallelerin binalarının bakım ve
onarımları yapılacaktır.
 Şehrimiz muhtelif noktalarında ve ilkokul önlerinde öğrencilerin ve vatandaşların
karşıdan karşıya rahat geçmesini sağlamak amacıyla sinyalizasyon sistemi
kurulacaktır. Muhtelif yerlerde sinyalizasyon sistemleri yenilenecektir.
 Muhtelif caddelerde eskiyen aydınlatma direklerinin yerine yenileri koyulacaktır.
Çevre aydınlatma sistemleri yenilenecektir.
 Kaynak atölyesinde oturma bankı, çöp kovası ve piknik masası yapılıp muhtelif yerlere
konulması planlanmaktadır.
 Bu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak, yemek, giyecek hizmeti, öğrenciler
için öğrenci konuk evi hizmeti verilmeye devam edecektir.
 Edincik Mahallesi Korunması Amaçlı İmar Planı çalışmaları devam edecektir.
 Hacıyusuf Mahallesi Livatya Mevkiinde 18. Madde uygulaması yapılması
planlanmaktadır.
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 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Liman AVM Atatürk Caddesi
kavşağı ve Devlet Hastanesi Erdek Yolu kavşağı çalışmalarının tamamlanması
hedeflenmektedir.
 Levent mahallesinde halkın faydalanabileceği donatı sosyal alanların yapılması
hususunda avan projesi çalışmalarına devam edilecektir.
 Sahil dolgu alanı yanındaki yamaçların estetik kazandırılması için teraslama şeklinde
düzenlenmesi hususunda gerekli projelerin hazırlanması çalışmalarına başlanacaktır.
 Ordu Caddesinde bulunan eski tekel binasının ilçemize gelen öğrencileri barındırmak
üzere mevcut binanın Yurt Binası olarak yeniden yapımı ile ilgili proje çalışmalarına
devam edilecektir.
 Cin Çukuru bölgesindeki mülkiyeti belediyemize ait olan parselde Kültür Merkezi ve
Otel Binası yapılması hususunda proje çalışmalarına devam edilecektir.
 İlçemizde bulunan çocuk park alanlarındaki parkların ve oyun gruplarının bakım ve
onarımına devam edilecektir. Yeni çocuk parkları için ihale hazırlığına devam
edilecektir.
 Bu dönemde rutin sağlık ve defin işlemleri yapılmaya devam ediledektir.125/220
civarında sokak hayvanının kısırlaştırılması planlanmaktadır.
 Şehir Mezarlığı içerisinde yapımına başlanan şadırvan ve işçi sosyal tesislerinin
yapımına devam edilecektir.
 Kültür ve Sanat Merkezi galeri salonu ve çalışma salonunun tahsisi ile ilgili gelen
başvuruların
değerlendirilerek
programlanması,
sözleşmelerin
yapılması
planlanmaktadır.
 Kültür ve Sanat Merkezinde her ay iki sergi açılarak sanatseverlerle buluşması
sağlanacaktır.
 Kültür turları organizasyonu devam edecektir.
 Çocuklar için havuz kurularak yüzme kursları verilecektir.
 Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali hazırlık çalışmaları
devam edecektir.
 Bandırma Sinema Günleri adı altında düzenlenen sinema günlerine devam edilecektir.
 İlçemiz eksik ve hasarlı levhaların ve trafik işaretlerinin tespiti yapılarak, tamir ve
montaj işlemlerine devam edilecektir. Sinyalizasyon sistemlerinin denetimi ve takibi
yapılacaktır.
 Yeni açılacak işyeri sayısının 2200+ olacağı öngörülmekte olup, ruhsatlandırma
çalışmaları ve ruhsatı bulunmayan işyerlerinin tespiti çalışmalarına devam edilecektir.
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