2011 YILI FAALİYET RAPORU
Kale Belediyesi’nin 2011 yılında yapmış olduğu faaliyetleri aşağıdadır:
YAZI İŞLERİ:
Personel Durumu:
-2010 yılında Belediyemizde 12 adet memur, 12 adet işçi, 3 adet sözleşmeli personel
ile hizmet verilmiş ve personel gideri 577.287,64 TL’dir.
-2011 yılında 12 adet memur, 12 adet işçi ile 4 adet sözleşmeli personel ile hizmet
verilmiştir. 2011 yılı tahmini personel gideri 690.000,00 TL’dir.
Gelen Giden Evrak:
-2010 yılında 1211 adet gelen, 365 adet giden evrak kaydedilmiştir.
-2011 yılında 1114 gelen, 417 adet giden evrak kaydedilmiştir.
Araçlarımız
Araç filomuza yeni araçlar ilave edilmiş, cenaze işlerini eksiksiz yerine getirmek için
yeni ekipman temin edilerek hizmet satın alma yoluyla personel sağlanmıştır. Mevcut cenaze
yıkama aracımız yeniden modern bir şekilde düzenlenmiş, ayrıca yeni nakil aracı satın
alınarak araçlar modernize edilmiştir. Aynı zamanda imam ve bayan gassal görevlendirilmiş,
gereklerine uygun olarak cenaze hizmetleri halkın hizmetine sunulmuştur..
Yeni Acil Kurtarma Aracı satın alınarak dizayn ve düzenleme işleri başlatılmıştır. Ayrıca
2 adet pikap, 1 adet et nakil aracı, 2 adet çöp aracı, bir vidanjör, bir su tankeri satın alınarak
hizmete sunulmuştur.
Kültürel Ve Sosyal Hizmetler
Her yıl olduğu gibi festivallerimizi devam ettirmekle birlikte, Ramazan Şenlikleri, milli
bayramlarımızda kutlama programları düzenlenmiş, ilçemiz hakkında tanıtım kitabı
oluşturulmuştur. Aynı zamanda ilçemizin sosyal, kültürel, tarımsal ve endüstriyel varlığını
belirlemek ve ileriki yıllardaki gelişme rotasını çizebilmek için zorunluluk olan Kaledavaz
Sempozyumu için işbirliği teklif edilen Pamukkale Üniversitesi ile koordinasyon sağlanmış ve
2-3/Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyum uluslararası bir katılımla
tamamlanmış olup, akademik çevrelerde ilçemizin tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma
ülke genelinde 40 ayrı üniversiteden, ayrıca yurt dışındaki bazı üniversitelerin de iştirakiyle
toplam 76 bildiri gelmiş olup, 40 ayrı üniversiteden de akademik personelin ve 4 Rektörün
katılımı sağlanmıştır. Sempozyumda yapılan sunumlar ve sunulan bildirileri içeren sonuç
kitabının da en kısa sürede basılarak dağıtımı ve ilgililerine ulaşması sağlanacaktır.
EVLENDİRME MEMURLUĞU:
-2010 yılında 73 çiftin nikah akti gerçekleştirilerek İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne Mernis
Evlendirme Bildirimi gönderilmiştir.
-2011 yılında 78 adet nikah akti gerçekleştirilerek İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne Mernis
Evlendirme Bildirimi gönderilmiştir.
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FEN VE İMAR İŞLERİ:
05.02.2010 Tarih ve 17 numaralı Meclis Kararımız ile almış olduğumuz 5 yıllık imar
programındaki yapacak olduğumuz işlerden:
1) Sosyal tesis için yer tespiti yapılmıştır. Belediyemizce uygun görülen, mülkiyeti
Belediyemize ait Kabaçam Mevkii, Cumhuriyet Mah. Muğla Yolu Cad.’ndeki 121 ada, 1, 2, 3,
4 ve 5 numaralı parseller plan tadilatı yapılarak bütünlenmiş, 121 ada, 11 numaralı parsel
olarak yeni parselasyon uygulaması sonucu 6.993 m2’lik alan olarak tapu tescil işlemi
tamamlanmıştır.
2) 2010 yılında Belediyemiz Cevherpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi, Hisar caddesi ve
İstiklal Caddesinde bulunan Belediyemiz dükkanlarına çelik tonoz saçak yapılmış olup; 2011
yılı içinde Pazar yeri restorasyon işleri devam ettirilmiştir.
3) Kademe binası için Cevherpaşa Mah. Mezarlık Caddesinde bulunan ve mülkiyeti
Belediyemize ait 515 ada üzerine 2250 m2’lik kapalı alan olarak çelik karkas tipinde bina
yapılmış olup; tüm araçlarımızın park yeri, itfaiye istasyonu, akut araç ve personeli istasyonu,
personel yemekhanesi, depo, kademe ve araç bakım servisi bünyesinde sağlıklı kapalı bir araç
garajı Belediyemize kazandırılmıştır.
4) Toki Mah. 322, 323 ve 324 adalardaki yaklaşık 12.500 m2 lik alanda spor
kompleksi yapılmak üzere, Cumhuriyet Mah. İstiklal Bulvarı üzerinde bulunan 38 ada ve 43
adaların bulunduğu alanda yol yapımı için, evsel atık su arıtma tesisi yapılması için Uluçam
mahallesi Çayır mevkiinde bulunan yaklaşık 30.040 m2 lik alanın 5.000 m2’lik kısmında
kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup; çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.
5) Önceki dönemlerde hatalı imar uygulaması yapılan Uluçam Mah. Denizli Yolu Cad.
üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi için imar plan tadilatı ile imar uygulaması yapıldı. Bu uygulama
ile Belediyemize 860 m2 arsa kazandırıldı ve Sanayi Sitesi Kooperatifinden devir aldığımız
2714 m2’ lik arsa ile bütün parsel haline getirilmiş, bu alana 16 adet dükkan yapılmak üzere
proje hazırlatılmış olup, ihale aşamasına getirilmiştir.
6) Kreş yapılması konusunda araştırma çalışmaları başlatılmıştır.
7) Madde 1’de belirtildiği üzere 121 ada, 11 numaralı parselde alış-veriş merkezi
yapılmak üzere taslak proje çizilmiş olup önümüzdeki aylarda faaliyete geçirilecektir.
8) İmar planı içerisinde kalan yollarımızın alt yapı çalışmaları devam etmekte olup
yeni yapılaşmaya açılan alanlar için kanalizasyon ve yağmur suyu dere ıslahı çalışmaları
devam etmektedir.
9) İlave yapılaşmaya açılan alanlar için içme suyu şebekesi ilave edilerek su ihtiyacı
karşılanmakta olup, mevcut şebekelerde oluşan arızalar giderilmektedir.İçme sularımız sağlık
kurumları tarafından kontrol edilmekte, vatandaşlarımıza sağlıklı ve hijyenik ortamda
sunulmaktadır.
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10) İlçe mezarlıklarımızın temizlik ve bakımı yapılmaktadır.
11) Hayvan pazarı için imar planımızda ayrılan alanda çalışmalarımız devam etmekte
olup önümüzdeki aylarda vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.
12) İlçemiz sınırları içerisindeki her mahalleye parklar içerisine fitnes vb. spor aletleri
konulmuş ve vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur.
13) Eski Kale (Tabae) için Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmak üzere ilgili kurumlarla
görüş yazışmaları yapılmaktadır. Resterasyon ve kazı çalışmalarımız devam etmektedir.
14) Oto garajı içerisindeki 11 Blokluk Belediye dükkanları üzerine Yüksek Okul
öğrencileri ve halkımızın hizmetine sunulmak üzere kafeterya yapılmış ve buranın kira ihale
işlemleri başlatılmıştır.
15) Kademe binası alanı ve alışveriş merkezi alanı için parselasyon düzenleme
işlemleri yapılarak Tapu Müdürlüğünden güncel tapu kayıtları çıkartılmıştır.
16) Soğuk hava deposu yapımı için araştırma faaliyetlerimiz devam etmektedir.
17) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapmış olduğumuz atıksu arıtma tesisi yapımı için
tip proje talebi sonucu 10.000 kişilik atıksu arıtma tesisi tip projesi alınmış olup gerekli bilgi
ve belgeler işlenerek bu proje ile dosya halinde aynı bakanlığa 1.445.414,53 TL miktarlı hibe
talebinde bulunulmuştur.
18) Tavas-Kale-Beyağaç Yöresi Çevre Belediyeler Birliği Başkanlığı ile katı atık
depolama tesisi kurma çalışmaları başlatılmıştır.
19) İlçemiz merkezindeki mahallelerde bulunan park ve bahçelerdeki çocuk oyun
parklarının bakım ve onarımları yapılmaktadır. Ayrıca imar plan sınırları içerisinde bulunan
yeni park alanlarımız için proje çalışmaları devam etmekte olup 2 adet proje tamamlanmıştır.
20) Etem Özsoy Çok Programlı Lisesine ilave olarak ek 8 derslik bina tamamlanmıştır.
2012 yılı itibariyle geçici kabulu yapılacaktır.
- Yine Belediye Hizmet Binamız, ilçemize yüksekokul kazandırılması için tahsis edilerek
Pamukkale Üniversitesi’nin öngördüğü şekilde dizayn edilmiştir. 37 adet yüksekokul
öğrencisi 2011-2012 eğitim öğretim yılına başlamıştır.
21) 2010 yılında Cevherpaşa, Uluçam, Cumhuriyet, Hürriyet ve Toki Mahallelerinde
bulunan kaldırımlara yaklaşık 20.000 m2 C20 hazır beton dökülmüştür. 2011 yılında Asfalt
yollarımızın bozulması ve deforme olması sebebiyle roadmix kaplama malzemesiyle oluşan
bozuklukların tamiratları yapılmaktadır.
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Diğer faaliyetlerimiz:
- Kale Belediyesi Hizmet Binası olarak kullanılacak olan Cevherpaşa Mahallesi Atatürk
Caddesinde bulunan binamızın tadilat işlemleri tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
- Hürriyet mahallesi Kirse caddesinde konumlu 476 Ada, 4 Parseldeki 26500 m2 lik,
imar planında Eğitim hizmetleri yeri olarak ayrılmış olan alanda Pamukkale
Üniversitesi Kale Meslek Yüksek Okulunun kampüsünün yapılması kararlaştırılmış ve
yerinde zemin etüdü yapılmıştır.
- Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Çamlaraltı piknik alanı çevre düzenleme, bakım,
onarım, ve tadilat işlemleri yapılmıştır.
- Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu tarafından kullanılacak olan eski
otel, yeni kız öğrenci yurdu binamızın tadilat işlemleri tamamlanmıştır ve aynı binanın
çatı katına yapılmakta olan restoran yapım işi de bitmiştir. 2011-2012 yarıyılı
döneminde hizmete girecek şekilde hazır hale gelmiştir.
- Cumhuriyet Mahallesi Kibar sokakta 300m su şebekesi ilavesi yapılmıştır.
- Cumhuriyet Mahallesi Kibar sokakta 450m kanalizasyon şebeke ilavesi yapılmıştır.
- Cumhuriyet Mahallesi Lise caddesinde 100m kanalizasyon şebeke ilavesi yapılmıştır.
- Cumhuriyet Mahallesi Çukurca sokakta 150m kanalizasyon şebeke ilavesi yapılmıştır.
- İstiklal caddesi, Vatan caddesi, Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarında bulunan bölünmüş
yollardaki refüjlerde çiçek dikimi ve damlama sistemi yapılmıştır.
- 2011 yılında tanzim edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatları 62 adettir.
- 2011 yılında tanzim edilen inşaat ruhsatları 45 adettir.
- 2011 yılında tanzim edilen yapı kullanma izin belgeleri 51 adettir.
2012 yılı yapılacak işler:
- Belediyemiz evsel atık su arıtma tesisi yapılması için 10.000 kişilik Biyolojik Atık Su
arıtma tesisi tip projesi Denizli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden talep edilmiş,
yetkili personel merkezden yerinde incelemesini yapmış ve gerekli yazışmalar Çevre
ve Şehircilik Bakanlığıyla yapılmış 10.000 kişilik biyolojik atık su arıtma tesisi projesi
tarafımıza ulaşmıştır. 2012 yılı içerisinde arıtma tesisinin yapılacağı alanın
kamulaştırılması ve aplikesi yapılacaktır.
- Taban alanı 1672,32 m2, Toplam inşaat alanı 2472,32 m2 olan asma katlı ‘’Sanayi
Dükkanları’’ nın projesi çizilmiş ve keşifleri yapılmıştır. 2012 yılında aplikasyonu
yapılacaktır.
MALİ HİZMETLER:
2011 Yılı Tahakkuk Tutarı
: 1.889.113.70 Tl
2011 Yılı Tahsilat Tutarı
: 1.894.892.94 Tl
2011 Alacak Raporu
: 124.623.82 Tl
2012 Yılına Devreden Alacak : 84.900.57 Tl
6111 S. K. Doğan Alacak Devri : 119.656.35 Tl
“
Tahsil Edilen: 73.334.06 Tl
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Belediye alacaklarının tahsilinde titizlik gösterilmekte olup bunlardan bir kısmı idari icra
yoluyla tahsil edilmiş, bir kısmı da aynı yolla tahsil edilmeye devam edilmektedir.
III/A-Mali Bilgiler
Giderin Cinsi

2010 Yılı
Kesinleşen Hesap
577.287,64

2011 Yılı Tahmini
Hes.
690.000,00 TL

2012 Yılı
Tahmini Hes.
712.000,00 TL

92.840,34

93.000,00 TL

86.000,00 TL

1.948.239,62

2.132.500,00 TL

2.759.000,00 TL

32.816,24

60.000,00 TL

60.000,00 TL

05.Cari Transferler

168.263,39

180.500,00 TL

201.000,00 TL

06. Sermaye Giderleri

552.902,95

934.000,00 TL

2.387.000,00 TL

0,00

410.000,00 TL

595.000,00 TL

3.372.350,18

4.500.000,00 TL

6.800.000,00 TL

01. Personel Giderleri
02. Sos. Güv. Kr. Dev. Prim.Gid.
03. Mal ve Hiz. Al. Giderleri
04. Faiz Giderleri

09.Yedek Ödenek
TOPLAM

ZABITA VE OTOGAR HİZMETLERİ:
-2010 yılında 4 adet zabıt tutularak Belediye Encümenince gerekli idari işlem
uygulanmıştır.
-2011 yılında 8 adet zabıt tutularak Belediyemiz Encümenince gerekli idari işlem
uygulanmıştır.
İTFAİYE HİZMETLERİ:
2011 yılında belediyemiz sınırlarında 1 adet maddi hasarlı tarla bir adet de maddi hasarlı
araç yangınına müdahale edilmiştir. Ayrıca çevre ilçe ve köylerden gelen yardım
çağrılarına üzerine oralara da yardım edilmiştir.
DENETİM RAPORU
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü Salim ÇOLAK tarafından tespit edilmiş
bulunan eksiklikler giderilmiş, önceki yönetim döneminden kalan ve kamu zararı olarak
belirlenen 279.18 TL tahsil edilmiştir.
İdari para cezaları konusunda gerekli yasal takipler başlatılmış, bir kısmı tahsil edilmiş,
kalanının tahsili için gereken yapılmaktadır.
6111 sayılı yasayla yapılandırmaya tabi tutulan alacakları tahsil edilmekte, ödemede
gecikenler için gereken yasal işlemler yapılmaktadır.
Genel olarak idare alacaklarının tahsili için 6183 sayılı kanunla tarafımıza verilen idari icra
servisi oluşturularak gereken yasal işlemler bu yolla yürütülmektedir.
2011 Yılı Faaliyet Raporu bundan ibarettir.
İsmail YARIMCA
Belediye Başkanı,
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